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L’ampliació fallida de
l’aeroport del Prat reviu
les discrepàncies polítiques
i socials sobre el model
de desenvolupament
econòmic per a Catalunya

josé antonio rodríguez

Un avió s’enlaira des de l’aeroport del Prat, sobrevolant el delta del riu Llobregat

L’aeroport del Prat,
nou escenari
de lluites de poder
Álvaro Carretón

“És una guerra entre classes socials i els seus interessos”. La
filòsofa Marina Garcés va ser la
primera persona a prendre la
paraula a la manifestació contra
l’ampliació de l’Aeroport del
Prat, celebrada el passat 19 de
setembre a Barcelona. Les assistents van aplaudir amb fervor el
seu parlament, on va remarcar
que el projecte d’Aena no era
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Tothom sap que
la paralització del
projecte és un episodi
més d’un serial
inacabat que, per ara,
no deixa satisfet ningú
sostenible, i que només estava
pensat per satisfer les oligarquies de poder. “Els seus negocis
de futur no són els nostres camins de present”, va rematar.
Els darrers mesos el debat
sobre l’ampliació de l’aeroport ha aixecat polseguera i
ha acaparat pàgines i pàgines
de periòdics. Amb la congelació del projecte, sembla que la
discussió s’ha apaivagat, però
tothom sap que la paralització
només és un episodi més d’un
serial inacabat que, per ara, no

deixa satisfet a cap dels actors
protagonistes, ni polítics ni empresaris ni ecologistes.
La falta de consens entre
l’executiu de Pedro Sánchez
i la Generalitat de Catalunya
-i entre les coalicions de cada
govern- va ensorrar la inversió
de 1.700 milions d’euros que
Aena volia destinar a l’ampliació, que havia de servir per
convertir l’aeroport en un hub
intercontinental. Per aquest
motiu, l’empresariat lamenta
l’oportunitat perduda, mentre
que les associacions ecologistes
adverteixen que l’ampliació es
vol portar a terme igualment i
advoquen per un canvi estructural del model socioeconòmic.
El projecte d’Aena contemplava allargar la pista sud de
l’aeroport 500 metres cap a
l’est. Això suposava eliminar
50 hectàrees de la llacuna de
la Ricarda, un espai natural
d’aiguamolls i pinedes amb una
biodiversitat única. La qüestió
sobre la preservació d’aquesta
llacuna, protegida per la xarxa Natura 2000, va ser el que
va mobilitzar la ciutadania i va
provocar el desacord entre el
govern central i l’autonòmic.

compensar les pèrdues d’espai protegit -l’empresa estatal
no va complir els compromisos
que havia acordat per realitzar
l’anterior ampliació de l’aeroport, el 2004-. El 2 d’agost, la
ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, va arribar a un acord
verbal amb el vicepresident de
la Generalitat, Jordi Puigneró
(Junts), per incloure el projecte d’ampliació al DORA II, el

document de regulació aeroportuària d’Aena per al període
2022-2026. Encara no es coneixien els detalls, motiu pel qual
Esquerra Republicana va dir que
només el recolzaria si complia
estrictament les normes ambientals europees. Per la seva
part, Unidas Podemos es va
mostrar contrària a l’ampliació.
Quan el 3 de setembre es
va publicar el DORA II i es va
confirmar que el projecte pre-

tenia envair la Ricarda, el debat polític es va intensificar.
Les relacions es van tensar fins
al punt que, el 8 de setembre,
l’executiu central va informar
que la inversió de 1.700 milions
d’euros d’Aena quedava congelada. “El pacte s’ha trencat per
una pèrdua manifesta de confiança”, apuntava la ministra
Sánchez, mentre que el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, parlava d’“una operació de xantatge”; Esquerra
Republicana no acceptava que
el projecte afectés la Ricarda. Puigneró, per la seva part,
llançava dards a l’Estat, a qui
acusava d’unilateralitat, i als
seus socis de govern, dels quals
deia que havien generat confusió en anunciar que assistirien
a la manifestació en contra de
l’ampliació.
Laments de la Patronal
En un comunicat emès després
de la paralització del projecte,
la patronal Foment del Treball,
passa a la pàgina 3 2

La gestió política
El PSOE i Junts es mostraven
a favor del projecte i deien
que Aena es comprometia a

pilar heras

Acampada de protesta del col·lectiu Gent de Fang a la plaça de Sant Jaume, el passat 9 de setembre
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2 ve de la pàgina 2
presidida per Josep Sánchez
Llibre, demanava aconseguir
els consensos necessaris per
reactivar la inversió: “No podem renunciar al progrés que
aporten les infraestructures, i
menys quan ens falten”. Sánchez Llibre va intentar fer de
mediador entre l’Estat i la Generalitat perquè arribessin a un
nou acord, però el termini va
expirar i no ho va aconseguir.
“És un perjudici enorme tenir un aeroport que està limitat
per la seva grandària”, afirma
la vicepresidenta de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet
i Baix Llobregat, Rosa Fiol, que
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Segons l’agència
Barcelona Regional,
l’ampliació del Prat
hauria augmentat
un 33% l’emissió de
gasos contaminants
explica que no hi havia motius
per deixar escapar la inversió.
La seva organització defensava
que l’ampliació era compatible
amb la preservació dels espais
naturals perquè és “un tema
tècnic que es pot resoldre”. A
més, Fiol qüestiona que la Generalitat porti anys desatenent

els espais de Natura 2000 i ara
es preocupi tant per la Ricarda.
No tot l’empresariat, però,
donava suport a l’ampliació
plantejada per Aena. El president d’El Prat Empresarial, Jordi Morera, apunta: “No ens oposem frontalment a l’ampliació,
però creiem que s’han d’estudiar alternatives que no pressionin encara més el territori
del Prat i tinguin en compte el
conjunt de Catalunya”. Morera
explica que les empreses del
municipi no obtenen un benefici
directe de l’aeroport i preferirien que s’invertís en projectes
com el Corredor Mediterrani.
L’ecologisme, un contrapoder
Des del primer moment, l’oposició ciutadana a l’ampliació
de l’aeroport va determinar la
gestió política. Les organitzacions ecologistes van canalitzar
el seu sentiment de rebuig i
van pressionar perquè el projecte no es portés a terme. Per
aquest motiu, moltes persones
consideren que són les grans
triomfadores de la paralització. Les seves integrants, però,
mostren cautela. Pere Bonet,
portaveu de Ni un pam de terra
-organització veïnal pratenca
que defensa els espais naturals
i agrícoles del municipi- afirma:
“No donem tota la credibilitat
a la suspensió de l’ampliació”.
Per això explica que la seva

maría garcía
ecologistes en acció
ariadna cotén
zeroport

ecologistes en acció

Els aiguamolls del delta del Llobregat representen una biodiversitat única

organització estarà alerta per
si es fa un nou projecte que
atempti contra els espais naturals del delta del Llobregat.
Més enllà de l’ampliació
Jaume Grau, portaveu d’Ecologistes en Acció i SOS Baix Llobregat, remarca que el debat va
més enllà de l’ampliació i que
es tracta de repensar el model
socioeconòmic. “La qualitat de
vida de la gent no passa per
construir més, sinó per viure millor, i per això és imprescindible
conservar els espais naturals”.
Grau indica que cal “reduir l’ac-

tivitat aèria” per rebaixar les
emissions de CO², que provoquen l’escalfament del planeta.
Segons l’Agència de Desenvolupament Urbà Barcelona Regional, l’ampliació hauria augmentat les emissions d’aquest gas
hivernacle de l’aeroport un 33%
com a mínim. El 2019 l’activitat
aèria del Prat va generar 8,4 milions de tones de CO².
En declaracions al diari El
País, el professor de la Universitat Pompeu Fabra Jordi Mir,
expert en moviments socials,
assegura que “l’eix ecològic
no desapareixerà de l’esce-

La suspensió de l’ampliació
de l’aeroport, una victòria social

D

en un escenari de crisi energètica i
trencament de les cadenes globals de
distribució. El delta és una zona d’aiguamolls que inclou també un sistema d’aqüífers d’importància cabdal
per a l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que garanteix el subministrament d’aigua per a la població, la
indústria i l’agricultura.
Tots aquests impactes s’han volgut silenciar des dels poders fàctics,
com també s’han obviat les compensacions ambientals pendents des del
2002 i el fet que Aena, en un exercici
de cinisme extrem, les pretenia incloure en la nova ampliació, afectant
el parc agrari.

urant aquest any hem
vist com la patronal, els
governs i gran part dels
seus mitjans de comunicació han posat tota la maquinària
en marxa per amagar la realitat del
projecte d’ampliació de l’aeroport del
Prat, obviar els incompliments de la
legislació ambiental i vendre el seu
fals relat de progrés. Un relat unànime, això sí, acompanyat de certa
discrepància i excés de gesticulació,
calculada per pur tacticisme polític i
per manipular el debat i reduir-lo a
“Ricarda Sí, Ricarda No”.
Inversió especulativa
Ha estat la mobilització ciutadana
la que ha aconseguit destapar els
impactes reals del projecte i el modus operandi dels grups de pressió
per avalar públicament una inversió
especulativa de 1.700 milions d’euros per part d’Aena. Una inversió
que Aena necessita -no Catalunyaper calmar el seu accionariat privat
i els seus creditors, amb els quals
acumula un deute de més de 7.350
milions d’euros; i que li serveix per
generar expectatives de valor dels
seus actius immobiliaris.
La realitat és que el projecte
d’ampliació de l’aeroport era i és
incompatible amb els objectius climàtics i amb la protecció del delta
del Llobregat, i pretenia intensificar
l’especulació turística i immobiliària

nari polític”. L’ampliació del
Prat així ho ha demostrat. Ara,
les oligarquies de poder a les
quals es dirigia Garcés saben
que qualsevol projecte no sostenible amb el medi ambient
toparà amb l’oposició frontal
d’una ciutadania organitzada
que vetlla per la conservació
del planeta. Eduard de Ribot,
representant de SOS Costa Brava, que també va prendre la
paraula el dia de la manifestació, ho va recordar en tancar el
seu parlament: “Si lluites pots
perdre, però si no lluites estàs
perdut. Nosaltres lluitarem”.

Una lluita de llarg recorregut
zeroport

La manifestació del 19 de setembre es va mantenir malgrat la suspensió de l’ampliació
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Ha estat la mobilització ciutadana la
que ha aconseguit destapar els impactes
reals del projecte especulatiu d’Aena,
incompatible amb els objectius climàtics
i amb la protecció del delta del Llobregat
al nostre país. De fet, l’ampliació suposava un increment del 33% de les
emissions de CO², quan la legislació
obliga a una reducció d’emissions
d’efecte hivernacle (GEH) del 55%

l’any 2030 respecte al 1990. El debat
no hauria de centrar-se en el creixement, sinó en com es fa la reducció
de l’aviació, amb mesures immediates com l’eliminació dels vols que ja
avui tenen alternativa ferroviària i
dels aeroports deficitaris.
Aquest projecte suposava un nou
atemptat contra el delta del Llobregat, que ja ha perdut el 60% del seu
territori sota el ciment. Un ecosistema de protecció especial pels seus
valors agraris i naturals, clau per
garantir la sobirania alimentària

Aquest projecte s’ha aturat de moment, però no les ampliacions d’altres aeroports, com el de Madrid i
Palma, ni el creixement del trànsit
que Aena projecta en els aeroports
catalans. Per això, continuarà la
lluita transversal i articulada amb
moviments de tot el país i també en
l’àmbit de l’Estat, fins a aturar les
actuals polítiques contaminants,
de turistificació i especulació immobiliària que estan en la base de
l’emergència climàtica i ecològica,
de la destrucció del teixit productiu i econòmic intern, de l’expulsió
habitacional, de la gentrificació, de
l’ampliació de la desigualtat social i
de l’explotació laboral.
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albert recio
professor d’economia

Raons econòmiques contra l’ampliació

Q

ui estableix els termes
d’un debat té grans possibilitats de guanyar-lo.
I per això les elits locals
plantegen el debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat en termes
d’economia contra ecologia. O de tenir un projecte ambiciós en front de
la coalició del “no”.
L’argument a favor de l’ampliació és senzill: ens permetrà tenir un
hub que ens col·locarà al centre de
l’economia mundial, cobrirà la creixent demanda de viatgers a Barcelona, i crearà un nou pol econòmic i
llocs de treball al seu voltant. Un argument convincent si s’obliden unes
quantes coses crucials.
L’oposició del projecte en termes
de preservació del delta del Llobregat està justificada, però no supera
la dicotomia entre medi ambient i
activitat econòmica. Només convenç
les persones amb consciència ecologista. Més enllà de la Ricarda -un
espai que no es pot reconstruir en
un altre lloc-, el conjunt del projecte
acabaria exercint una pressió sobre
tot el delta i el parc agrari.
Una segona línia argumental té
a veure tant amb temes ecològics
com econòmics. El transport aeri té
un impacte clar en termes de canvi
climàtic. I aquest pot tenir greus
impactes per a la salut, la producció agrària -i per tant, la provisió
d’aliments- i la destrucció material
que sovint genera en molts indrets.

daniel pi noya
associació per a la promoció
del transport públic (PTP)

josé antonio rodríguez

Un avió de gran capacitat aterra a l’aeroport del Prat

l

Quan -com es preveu- el preu del petroli
i els seus derivats s’apugi, la festa
dels vols barats i l’expansió turística
s’haurà acabat i haurem fet inversions
milionàries en infraestructures inútils
Cal preguntar-se per què es preveu
un volum d’usuaris tan gran.
Quan els principals organismes
econòmics ja reconeixen el perill del
canvi climàtic i la necessitat de fer
una transició energètica, un dels elements clau és el model de transport.
Incrementar l’ús del ferrocarril i
deixar els aeroports per a distàncies
molt llargues és una opció més racional. Tampoc està clar per què neces-

sitem tants viatges. Si és per tenir un
pol d’alta tecnologia -el somni de les
elits tecnocràtiques-, potser és més
essencial tenir bones connexions telemàtiques i reduir els viatges a allò
essencial. Si el que es vol és seguir
amb el model turístic i es pensa que
aquest pot continuar creixent sense
parar, resulta encara més irracional.
Ja sabíem dels elevats costos socials
del turisme -en l’habitatge, l’ús de
l’espai, les condicions laborals...-.
Ara, amb la pandèmia, hem experimentat la seva volatilitat.
Seguir jugant a l’expansió turística és una mostra d’una verdadera
manca de visió; és seguir imposant
els interessos d’uns pocs grups i fernos jugar a una ruleta on hi podem
perdre molt. Per si això encara no

Tren o avió, tu tries

C

ontra l’opció d’incrementar més i més la capacitat
de l’aeroport del Prat, la
tendència europea és la
substitució dels vols de curta i mitja
distància per relacions ferroviàries.
Un canvi justificat pel menor impacte ambiental en termes d’emissions
i de soroll, però també per comoditat -viatges de centre a centre, més
espai, millor vertebració territorial...- i per l’aparició d’un sentiment
social, la vergonya de volar, progressivament més important. Exemples
d’aquesta tendència són la limitació
dels vols interns quan hi ha alternativa per tren o el renaixement dels
trens nocturns a tot el continent.
Aquesta substitució té una justificació ambiental òbvia: mentre
que l’emissió de gasos en ferroviari
és d’entre 6 i 41 grams per quilòmetre i viatger, l’avió se situa entre els
195 i els 254 grams. Malgrat aquesta enorme diferència, el querosè
d’aviació no està subjecte a càrrega
fiscal. Resulta curiós que el debat
sobre l’aeroport es faci sense tenir
en compte la capacitat del tren per
oferir un transport competitiu.
Un viatge amb avió -desplaçament a l’aeroport, embarcament, vol,
desembarcament i desplaçament a la
ciutat- rarament baixa de les quatre
hores. Dins d’aquest rang de temps,

convenç, hi ha una tercera qüestió
a tenir en compte. Fa temps que fins
i tot institucions com l’Agència Internacional de l’Energia reconeixen
que els combustibles fòssils estan
en declivi. S’esgoten els millors jaciments petroliers, i grans operadors
del sector estan desviant les inversions cap a les renovables. Cal esperar que, amb oscil·lacions, els preus
del petroli i els seus derivats pujaran i viurem creixents problemes de
subministrament. Una qüestió crucial per a un medi de transport que
ara per ara depèn del petroli. Hem
viscut una festa de preus barats,
crucial per a l’èxit dels vols low cost
i de l’expansió turística. Tot apunta
que la gatzara pot estar arribant a
les acaballes. Només que els preus
del transport pugin, volarem menys,
i això pot comportar que unes inversions de tan llarga durada resultin
inútils, excessives quan estiguin
acabades. L’aeroport del Prat no és
Castelló, però d’inversions innecessàries ja en sabem molt.
Per tot el que anem coneixent
de la crisi ecològica, l’economia i les
condicions de vida poden patir molt
si no canviem el model productiu i de
consum. No és fàcil ni senzill. Però
una verdadera economia del “sí” ha
d’oblidar-se d’un model obsolet i mirar a la cara els molts problemes que
ens esperen. Dir “no” a l’aeroport és
dir “sí” a una economia que garanteixi benestar en temps difícils.

masm

Trenhotel Barcelona-Vigo, l’abril del 2010

el tren arriba a diverses ciutats amb
aeroport -Madrid, Saragossa, València, Pamplona, Montpellier- i pot ferho també a Bilbao, Sant Sebastià,
Alacant, Múrcia, Burgos, Toulouse i
Marsella quan finalitzin les millores
projectades o en curs.
El retorn dels trens de nit
Els trens nocturns s’han anat reduint fins a disposar d’un únic servei a
Catalunya (Barcelona-Galícia), que
a més està suspès per la pandèmia,
en teoria temporalment. Aquest
magre panorama contrasta amb el
que s’està fent a Europa. L’opera-
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Mentre a Espanya els trens nocturns
s’han reduït fins a disposar d’un únic
servei, la tendència europea és la
substitució de vols de curta i mitja
distància per relacions ferroviàries
dora austríaca OBB explota amb
èxit una xarxa de 25 ciutats en sis
països -Àustria, Suïssa, Alemanya,
Itàlia, Bèlgica i Holanda-, amb vehicles moderns, confortables i que
respecten la privacitat del viatger.
Els operadors ferroviaris alemanys,

francesos, suïssos i austríacs s’han
unit per posar en servei entre el
2022 i el 2024 noves línies nocturnes. El Greta Expres entre Malmo
i Brussel·les, la represa del BerlínMoscou, els eurocitys de nit alemanys, el Caledonian Sleeper que
uneix Londres i Escòcia, la represa
del París-Niça i el París-Tarbes a
França, són altres exemples.
Els trens de nit permeten un desplaçament còmode, sortint al vespre
i arribant descansat al centre de la
ciutat de destinació al matí següent,
i estalviant-te una nit d’hotel. La
PTP ha identificat fins a nou destinacions adequades per a serveis de
tren amb temps de recorregut entre
vuit i 13 hores: Granada-Màlaga,
Sevilla-Cadis, Extremadura-Lisboa,
Galícia, Astúries, París-Brussel·lesÀmsterdam, Frankfurt, GinebraZuric i Milà-Roma.
És una proposta anecdòtica? En
absolut. Una substitució d’aquest
tipus comportaria la reducció de
39.790 operacions i 5,8 milions de
passatgers a l’aeroport del Prat, així
com la reducció de 462.087 tones
d’equivalent de CO2 (CO2eq): l’equivalent al 14% del total de les emissions de Barcelona o al 50% de les
emissions en transport de la ciutat.
Ens posem les piles i ens passem
al tren?
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Pròrroga a la
llicència de l’hotel
Juan Carlos I
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El ‘porta a porta’
i la gestió de
residus als barris

El conflicte que enfronta la plantilla amb l’actual
direcció de la radiotelevisió pública barcelonina
va camí dels vuit anys i posa de manifest les dificultats
per trobar un model viable de televisió pública de proximitat

El conflicte laboral
a Betevé s’enroca
Cristina Palomar

Primer ha estat un llarg i feixuc
procés judicial, amb recursos i
més recursos, fins aconseguir
internalitzar la plantilla que
treballava per a productores
en l’estructura de la societat
anònima municipal Informació
i Comunicació de Barcelona
(ICB). A això s’ha afegit una
negociació plena d’obstacles
per intentar aconseguir endebades un conveni col·lectiu
propi, i després ha estat el
torn dels primers acomiadaments, emmarcats en un pla
de xoc econòmic i laboral per
intentar aturar la sagnia econòmica que suposa per a les
arques municipals el manteni-

l

El comitè d’empresa
es va assabentar dels
acomiadaments pocs
minuts abans, pels
mateixos afectats
ment de Betevé i que evidencia un problema no resolt de
model i de negoci de la radiotelevisió pública barcelonina.
L’últim episodi d’aquest enfrontament es va produir el 23
de juliol passat. Nou treballadors de diverses àrees van rebre citacions del departament

sombetevé

Treballadores de Betevé protestant a la seu de la televisió local, a la plaça de Tísner del Poblenou

de Recursos Humans sense
cap més explicació. El comitè
d’empresa de Betevé es va assabentar dels acomiadaments
pocs minuts abans pels mateixos afectats, tots ells treballadors internalitzats per sentència judicial o per acords amb
la direcció que encapçala el
periodista Sergi Vicente, en el

càrrec des del 2015 i reelegit el
febrer passat. “Són acomiadaments unilaterals i considerem
que la decisió és un acte de
represàlia”, explica Roger Matamoros, president del comitè
d’empresa de Betevé.
Des d’aleshores han passat
moltes coses i cap d’elles no
s’encamina a la resolució del

conflicte. Per una banda, els
acomiadats han portat el cas
als tribunals i la plantilla va
convocar vagues parcials per
les Festes de la Mercè i pel plenari del setembre per reclamar
la readmissió dels companys i la
destitució de Vicente i la directora de Recursos Humans, Carme Ponte. Per l’altra, la direc-

Un ‘sanedrí’ de periodistes ‘independents’
A diferència d’altres televisions
públiques locals, com la de Badalona,
on el consell d’administració està format
pels regidors dels grups municipals,
Betevé té un consell d’administració
format per periodistes. Tanmateix, el
mateix sistema d’elecció d’aquest òrgan
-cada grup municipal presenta el seu
candidat i es vota en plenari- posa en
qüestió la suposada independència dels
seus membres. Actualment formen part
d’aquest selecte sanedrí Josep Maria

Carbonell, Francesc Orteu, Xavier Vidal,
Álex Sàlmon i Susana Alcaide. El sisè
membre, Carles Bosch, ja no hi és, i la
intenció és que el substitueixi una dona
per una qüestió de paritat.
Dels cinc membres actuals, tres han
tingut vinculacions directes amb la
política, bé treballant a departaments
de premsa de partits o institucions
-Susana Alcaide (PSC) i Xavier Vidal
(ERC)-, bé exercint com a diputat del
PSC al Parlament entre el 1995 i el

2004 (Josep Maria Carbonell). Des del
comitè d’empresa de Betevé no només es
qüestiona aquesta estructura i el mètode
d’elecció dels seus integrants designats
pels partits polítics. “Ells diuen que són
independents, però no és la realitat”,
s’apunta. També es critica que mentre
es demana a la plantilla que s’ajusti el
cinturó els membres del consell cobren
1.400 euros en dietes per cada reunió.
“Entre setembre i octubre s’han reunit
tres vegades”, explica Roger Matamoros.

ció ha intensificat les reunions
amb el consell d’administració
per dissenyar un pla de xoc que
inclou retallades de salaris de
fins al 20% i una nova organització del treball que afecta drets
laborals per sanejar els malmesos comptes de l’ens barceloní.
La intenció, segons Matamoros,
és estalviar dos milions d’euros
per dedicar-los de nou a la producció externa.

L’origen de tot plegat
El model de la radiotelevisió pública barcelonina es va
constituir sota la premissa de
l’externalització. La plantilla
pròpiament dita de l’empresa
municipal es reduïa a la direcció i l’administració, mentre
que la resta de treballadors cobrava el sou de les productores
-Lavínia i Mediapro entre elles-,
que eren les que es repartien
el gruix del pastís. A partir del
2014, la dura batalla als tribunals perquè es reconegués que
passa a la pàgina 6 2
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2 ve de la pàgina 5
la situació de la plantilla era
anòmala i que s’havia produït
una “cessió il·legal de treballadors” va suposar un punt d’inflexió i va obligar l’Ajuntament
de Barcelona a iniciar un costós
procés d’internalització i actualització de sous i drets. “Ara
volen tornar a externalitzar i
privatitzar serveis repercutint
en els treballadors de la plantilla perquè els amics de les productores estiguin contents”,
remarca Matamoros.
Segons el comitè d’empresa,
no hi ha cap raó per encarregar
feina fora, ja que la plantilla
de 247 treballadors -compten
els acomiadats- és més que suficient per fer una programació
de qualitat, tal com s’ha demostrat amb la cobertura de
les manifestacions pel Procés,
de l’atemptat del 17-A a Barcelona o de la situació de les
residències de gent gran durant
la pandèmia del coronavirus.
També ho manifesten els treba-

sombetevé

La plantilla de Betevé va convocar vagues parcials per exigir la readmissió dels acomiadats

tar recursos públics desmantellant la redacció de programes
no informatius, sovint reassignant personal a informatius,
amb l’objectiu de tornar a privatitzar el model”, sostenen.

l

Un pou sense fons

lladors acomiadats en una carta que van enviar a l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, i que
ha tingut una resposta que qualifiquen de “lamentable”. “La
direcció ha optat per malbara-

La versió de Vicente és diametralment oposada. Amb un sou
de més de 108.000 euros anuals
-més que el de la mateixa alcaldessa-, el director de Betevé justifica el seu polèmic pla
de xoc per la situació de “pou
sense fons” de l’ens transmèdia barceloní, un full de ruta
que en un principi havia d’estar
en marxa l’1 de gener del 2022
i que ara vol enllestir abans de

Mentre els acomiadats
han portat el cas als
tribunals, la direcció
prepara un pla de xoc
amb reducció de sous

desembre sense cap marge per
a la negociació. “Hem estat
tancant amb dèficit cada any i
no podem seguir aquesta tendència. Tenim un dèficit econòmic enorme, que no para de
créixer, i no hi haurà més rescats”, explicava fa uns mesos
en una entrevista.
Segons la memòria del pressupost d’ICB per al 2021, l’escenari pressupostari és “crític”
per segon any consecutiu. La
pèrdua de capacitat per oferir un servei de qualitat com
a servei públic “s’accentua de
forma dramàtica”, i culpa de
l’actual situació pressupostària la partida de personal, que
concentra el 74% dels comp-

tes. El document remarca que
s’ha produït una “davallada
contundent de la capacitat de
produir continguts, que passa

l

La subvenció de
l’Ajuntament supera
enguany els 17 milions
i s’avisa que “no hi
haurà més rescats”
a dependre únicament dels recursos interns”, i que aquesta
pèrdua suposa una disminució
general de la capacitat de retenir l’audiència. La subvenció
de l’Ajuntament de Barcelona

d’aquest any supera amb escreix els 17 milions d’euros.
Matamoros rebutja aquesta
lectura per esbiaixada i acusa
el Consistori de no haver fet
cap projecció de futur per calcular la despesa necessària. Tot
i admetre que la internalització
de la plantilla ha augmentat la
partida de personal, a parer
seu, el dèficit de 895.487 euros
que apareix en els comptes té
a veure amb l’IVA que les televisions públiques han de pagar
ara a Hisenda. “Al pressupost
del 2021 no apareix aquesta
partida. El que volen ara és
que els diners per pagar aquest
impost surtin del pressupost,
no d’aportacions extres”, explica. A més, recorda que l’ens
públic barceloní s’ha gastat
molts diners que no apareixen
enlloc per pagar costosos advocats per fer front als processos
judicials per les denúncies dels
treballadors.

Problemes enquistats
La situació convulsa no sembla
que es pugui solucionar a mig
termini. Amb els treballadors
en contra i amb el suport del
Consistori, Vicente intenta fer
jocs malabars per recuperar la
programació innovadora d’anys
anteriors i l’èxit aconseguit
amb la cobertura en directe de
les manifestacions del Procés.
Mentrestant, el comitè d’empresa l’acusa de no tenir cap
projecte més enllà d’aplicar
dràstiques retallades i li recorda que l’èxit de Betevé és fruit
del gran esforç dels seus treballadors i treballadores.

CARRER158 desembre 2021 CRÒNICA 7

L’Ajuntament prorroga
l’ús hoteler del Juan
Carlos I fins al 2090
El terreny i l’establiment havien de passar a
mans públiques el 2040, segons el que va fixar-se
en el Pla d’hotels del 1990. El Consistori, però,
ha decidit mantenir-ne l’ús actual mig segle més,
en una operació que li facilita a la propietat la
desitjada venda. Malgrat el luxe, l’establiment
acumula unes enormes pèrdues econòmiques
Marc Font
Els terrenys i l’enorme edifici que
acull l’Hotel Fairmont Rey Juan
Carlos I mantindran l’ús hoteler
com a mínim fins al 2090. La concessió actual l’havia signat l’Ajuntament de Barcelona encapçalat
per Pasqual Maragall el 1990 i
acabava el 2040, moment en què
l’espai i l’edifici havien de passar
a mans públiques. La beneficiària
va ser la societat de capital saudita Barcelona Project’s, controlada
en aquell temps pel príncep Turki
bin Nasser al Saud, que va morir al
gener d’enguany. I és la mateixa
societat, ara en mans dels hereus
de Bin Nasser, qui realment hi surt
guanyant amb l’operació del consistori liderat per Ada Colau.
La construcció de l’establiment,
que va obrir el 1992, s’emmarcava
en el polèmic Pla d’hotels, que
oficialment pretenia incrementar
l’oferta d’hotels de luxe a la ciu-

l

El Consistori es plega
als interesos de
l’empresa saudita, en
mans dels hereus del
príncep Turki bin Nasser
tat a les portes dels Jocs Olímpics.
L’agost passat, el govern municipal
va decidir treure una nova concessió per als terrenys i l’immoble per
a mig segle més. La concessió, juntament amb els 19 anys que resten
de l’actual, s’adjudicaran a través
d’un concurs en un procés que ha
de culminar durant la tardor.

Deute superior als 120 milions
Com s’explica tot plegat? Resumidament, el Juan Carlos I ha estat
un pou sense fons de pèrdues i acumula un deute superior als 120 milions d’euros. Tancat des de l’any
passat per les restriccions pandèmiques, amb els treballadors en un
expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) i durant mesos
en preconcurs de creditors, la propietat se’n vol desfer. I difícilment
hauria aparegut algun grup interessat a quedar-se’l si l’expectativa
era explotar-lo únicament durant
els 19 anys que restaven de concessió, un termini que complicava
rendibilitzar la inversió per quedar-se un establiment que supera

les 430 habitacions i els 400 treballadors. Amb 69 anys de marge, la
perspectiva canvia.
L’operació suposa un nou gir en
les relacions entre Barcelona en
Comú i el sector hoteler i mostra
com hi ha prevalgut la postura del
PSC, la pota del govern local millor
connectada amb els lobbies econòmics de la ciutat. El regidor de
Presidència, Jordi Martí (BComú),
va ser l’encarregat d’exposar a
l’agost els arguments per justificar
el moviment: el caràcter “simbòlic” de l’establiment, el seu pes en
el turisme de congressos, la voluntat de mantenir els llocs de treball
i l’oportunitat d’aconseguir algunes
desenes de milions amb el cànon
que pagui la futura concessionària
de l’espai -la xifra resta per concretar-. En el rerefons, però, hi pesa la
negativa de l’Ajuntament a assumir
els deutes, gestionar l’hotel o enderrocar-lo per fer ús del solar.

El veïnat, preocupat
Els responsables de les associacions veïnals més properes -les Corts
i Sant Ramon Nonat- admeten a
Carrer que encara no han pogut
abordar a fons la qüestió, però no
amaguen la seva preocupació. Per a
Adela Agelet, secretària de l’Associació Veïnal de les Corts, aquest cas
podria utilitzar-se per “veure com
l’Ajuntament hauria de recuperar
determinats espais quan s’acaba
una concessió, perquè no deixen
de ser necessaris en faltar equipaments de ciutat”. El president de

ignasi r. renom

L’hotel Juan Carlos I no ha obert des que va tancar l’any passat per les restriccions per la pandèmia
l’Associació Veïnal de Sant Ramon
Nonat, Andrés Quílez, afegeix que
intentaran “que no es prorrogui la
concessió” i argumenta que el districte “té molts pocs espais lliures
i necessita equipaments”. Tot i admetre que seria molt difícil “tirar
[a terra] l’hotel, hi ha instal·lacions
que potser podrien utilitzar-se en
favor del barri”.

El pla d’hotels del 1990
L’origen de la situació actual cal
buscar-lo en la Barcelona encara
pre-olímpica. A grans trets, el Pla
d’hotels aprovat el 1990 permetia
la requalificació d’espais verds i
equipaments per aixecar-hi establiments hotelers. Establia dos meca-

nismes: la cessió prèvia del terreny
a canvi d’una concessió administrativa per construir-hi i explotar-hi
l’hotel, o bé donar una compensació econòmica al municipi equivalent a la plusvàlua generada pel
canvi de qualificació de l’espai.
El Juan Carlos I va aixecar-se al
solar on s’ubicava l’antiga masia
Torre Melina i uns jardins dissenyats per Josep Fontserè. Barcelona Project’s va comprar la finca
amb la idea de fer-hi l’hotel, però
amb el compromís de restaurar la
masia i obrir els jardins a la ciutat. A l’hora de la veritat, però,
va enderrocar la masia, i el jardí
fonamentalment és utilitzat per
l’elitista clientela de l’hotel.

L’arquitecte Ferran Navarro recorda que “l’argument en què es
basava el pla era molt barroer,
venia a dir que, com que hi havia
terrenys qualificats com a equipaments que la ciutadania no reclamava, la conclusió era que no es
necessitaven més equipaments en
aquests barris, i així es justificava
la necessitat de requalificar-los
com a hotels”. En la seva opinió, el
projecte va implicar fer una gran
passa per posar “la ciutat al servei
del benefici privat dels hotelers,
per davant dels interessos del conjunt de la ciutadania”. Un model
que, malgrat algunes modificacions, s’ha perpetuat durant tres
dècades i ara reapareix amb força.

Destrucció (gratuïta) de patrimoni i una història fosca
Tot i considerar-se un dels paradigmes
del gran luxe a la ciutat, la història de
l’hotel Juan Carlos I té moltes ombres.
Al ja esmentat enderrocament de la Torre
Melina -un fet que no va comportar cap
conseqüència per a Turki bin Nasser
més enllà d’una irrisòria multa-, s’hi han
de sumar els escàndols econòmics, en
part per la pèssima gestió que va ferne Husa -l’antiga cadena hotelera de la
família Gaspart- que, després de dues
etapes, acabaria el 2010. Posteriorment
hi aterraria la madrilenya Gestión de
Activos Turísticos (GAT), fins que el 2014
va arribar la canadenca Fairmont, ara en

L’antiga masia de Torre Melina

mans de la multinacional francesa Accor.
Fairmont va modificar la denominació
de l’establiment per situar el seu nom
davant del nom del monarca i va forçar
una costosa reforma -37 milions- el 2016,
que va acabar de disparar el deute de
l’hotel. Mentrestant, Bin Nasser va ser
detingut el 2017 durant dos mesos al seu
país en una purga contra la corrupció
a la família reial saudita. I aquest estiu,
part dels comptes de Barcelona Project’s
han estat embargats per un deute de
16 milions amb la Seguretat Social. Rere
el luxe, moltes ombres i alguns favors
polítics. Res que soni gaire nou.

Punt final a l’anonimat
de les escombraries
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Barcelona s’enfronta a l’exigència climàtica
d’emprendre un canvi de model en el sistema
de recollida de residus sense cometre errors
que posin el veïnat en peu de guerra. Mentre
les dades demostren que els contenidors de
colors han tocat sostre, part de la població
es mostra reticent a fer canvis d’hàbits
David García Mateu
És possible que arribi el dia en què
Barcelona retiri tots els contenidors d’escombraries dels carrers i
els substitueixi pel sistema de recollida de residus porta a porta?
Encara que a molts els pugui semblar una idea més pròpia del segle
passat, entre els experts existeix
un ampli consens sobre la idoneïtat
ambiental d’aquesta aposta. I és
que les xifres de recollida selectiva
assolides pels contenidors de colors “han tocat sostre”, resumeix
Julio Barea, geòleg mediambiental
de Greenpeace. Les normatives europees ja obligaven a separar correctament almenys el 50% dels residus el 2020, però Barcelona porta
anys estancada en un escàs 38,6%.
La resta acaba al contenidor gris o
es barreja indegudament al marró.
La qüestió no és menor en un
context de crisi climàtica. Barea
recorda que a l’alimentació ja s’hi

l

El sector andreuenc
que ha incorporat
el ‘porta a porta’ ha
doblat el percentatge
de recollida selectiva
troben nombrosos microplàstics
i que els abocadors han esdevingut els principals emissors de gas
metà, amb uns efectes col·laterals
que van més enllà de les emissions.
L’exemple: els petits terratrèmols
del Garraf, conseqüència de la
concentració de gasos en el subsòl
de l’antic abocador clausurat fa
15 anys. “Necessitem posar seny i
racionalitzar la recollida d’uns residus dels quals nosaltres som els
responsables”, emfatitza.
Per combatre l’anonimat que el
sistema de contenidors brinda a les
persones que no reciclen -més de la
meitat, segons les dades oficials-,
les Administracions han començat
a apostar per sistemes de recollida individualitzada, amb xips a les
bosses. “En aquest cas, el porta a
porta és el que millor funciona de
llarg, ens agradi o no”, sentencia
l’activista de Greenpeace. Funciona a més de 200 localitats catalanes i a desenes de grans ciutats
europees, i Barcelona ha decidit
generalitzar-lo a través de la nova
contracta del servei de neteja.
L’Ajuntament ja comptava amb
l’experiència de Sarrià Vell a l’hora d’implementar el porta a porta
-hi funciona des de fa tres anys-,
però a Sant Andreu el Consistori ha
ensopegat a l’hora de fer el primer

gran desplegament del nou sistema. El casc antic d’aquest barri
s’ha convertit en un maldecap per
als responsables municipals, sobretot després de les grans mobilitzacions que un sector del veïnat ha
aconseguit organitzar.
Però quins han estat els pecats
capitals que ha comès el Govern de
l’alcaldessa Ada Colau per generar
una polarització veïnal sense precedents? La manca d’informació
al veïnat, la seva poca flexibilitat
des del primer dia, l’obligació de
complir amb un canvi d’hàbits tot
just després de sortir d’uns confinaments extenuants o la seva posada en marxa a les portes de l’estiu.
“Potser ha sigut tot massa precipitat; fins i tot encara han d’arribar
els vehicles elèctrics i de gas que
es van demanar”, assenyala Santi
Serra, president de l’Associació
Veïnal de Sant Andreu de Palomar.
Des d’aleshores, les relacions
entre una part del veïnat i l’Ajuntament han anat pel pedregar. En
la darrera Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona, Sant Andreu
de Palomar és el barri que posa
pitjor nota a la recollida d’escombraries. Una dinàmica que el Consistori ha volgut redreçar deixant
en pausa el desplegament de la segona fase en aquest i altres barris,
com ara Horta, a canvi de consolidar les correccions plantejades en
la primera fase de Sant Andreu.
“Malgrat tot, les coses s’han
començat a solucionar, però cal
denunciar que va fer més tasca
pedagògica el documental Homo
residuus del programa 30 minuts
de TV3, que no pas les campanyes
de l’Ajuntament”, apunta Serra.
Una conscienciació que pot arribar
a una part substancial de la pobla-

david g. mateu

El desplegament del ‘porta a porta’ a Sant Andreu ha suposat un veritable maldecap per a l’Ajuntament
ció, però no a tota: “L’incívic que
ho fa malament, ho seguirà fent
malament”, afegeix qui també demana al Govern municipal més informació i dades sobre els residus
recollits. En termes generals, tanmateix, el sector andreuenc que ha
incorporat el porta a porta ja ha
multiplicat per dos el percentatge
de recollida selectiva: ha passat
del 37% al 76%.

Sarrià Vell, encallat
Aquest nucli històric del pla de
Barcelona és el que més anys d’experiència acumula amb el porta a
porta, però això no significa que
tot hagi anat sempre de pujada.
Eva Ceano, presidenta de l’Associació Veïnal de Sarrià, destaca que
la recollida d’orgànica es va acostar al 80% durant l’estrena, però
ara se situa al voltant del 60%: “Ha
caigut, però seguim molt per sobre
de la mitjana barcelonina; el 70%
dels veïns ho fa bé”. Tot i això, les
entitats han hagut de denunciar els

punts negres on els incívics llencen
els residus impunement. Un problema al qual s’han afegit d’altres,
com l’incompliment de l’horari de
la baixada de la brossa al carrer o
la contaminació acústica: “Des de

l

L’Ajuntament ha aturat
el desplegament de
la segona fase del
sistema després de les
mobilitzacions veïnals
fa uns mesos, els camions que recullen les bosses fan molt soroll; ja
ens han confirmat que els han de
renovar, però a hores d’ara és insuportable”.
Més enllà de les disfuncions a
corregir, Ceano es mostra satisfeta
amb l’experiència: “Tots els canvis
generen rebuig al principi, però estem contents de com s’ha desen-

volupat, i ara volem que les nostres bosses també portin xip, per
accedir a les futures bonificacions
tributàries, i estendre el model a la
Bonanova”, declara. “A la gent que
defensa la seva llibertat individual
i és reticent a reciclar, no l’entenc.
És que no hi ha més remei: primer
perquè el planeta no aguanta més
i, segon, perquè la Unió Europea
imposarà unes multes per no assolir els objectius que ens deixaran
fregits”, denuncia Ceano.
Des de Greenpeace, Barea recorda: “Anem molt tard i, a sobre,
tenim davant grans lobbies com
Ecoembes, que no volen cap canvi
de model”. “L’únic que poden fer
els ajuntaments davant d’aquestes
corporacions és publicar les vergonyoses dades sobre com gestionen
els residus; el canvi real i brutal
que necessitem depèn només de
la llei en què ha de treballar el
Govern central”. “Tot això és una
pandèmia silenciosa que ens afecta
a tots”, sintetitza.

El Gòtic, sense opció a reciclar
Martí Cusó, vocal de l’Associació Veïnal
del Barri Gòtic, denuncia que no poden
fer la recollida selectiva de residus “de
cap de les maneres”. La raó: “Ni tenim
contenidors, ni s’ha implementat mai la
recollida porta a porta”. Al barri el que es
fa és una recollida domiciliària del rebuig
i l’orgànica. Respecte als contenidors
de colors, diuen comptar només amb
una desena en un barri amb 15.000
habitants. Tradicionalment, el Consistori
ha argumentat que el barri no té carrers
prou amples per instal·lar-ne més, però
els activistes veïnals consideren que hi ha
molts espais on ubicar-los, i consideren
que no es fa per la pressió de la indústria

turística. “Els lobbies que han fet del Gòtic
un parc temàtic han aconseguit que es
tregui tot allò que consideren que fa lleig”,
lamenta. Ara reclamen que l’Ajuntament
corregeixi aquesta disfunció i, a través
de la nova contracta de neteja, aposti
per incrementar una de les recollides
selectives més baixes de la ciutat.
“Demanem contenidors perquè, si volen,
ens els poden posar demà mateix, mentre
que un porta a porta necessitaria un parell
d’anys per treballar-lo bé. El 25% de la
població és flotant, en un any es renova;
com ens ho podríem fer perquè els veïns
que arriben ho facin bé des del principi?
Sembla molt complicat”, rebla Cusó.

N. B.

Contenidors a la plaça de Joaquim Xirau
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“Si te quejas, estás marcada,
no volverás a trabajar”

En El País se afirmaba que
“la repetición a toda prisa
de movimientos -agacharse
para recoger la ropa, doblar
sábanas, hacer la cama,
fregar suelos, limpiar
cristales- suele dejar
lesiones”. Usted añadía que
“con cincuenta y pico estás
totalmente rota”.

Míriam

Miembro del Sindicato Las Kellys Cataluña
Luis Caldeiro

La expresión las Kellys procede
de la contracción de la frase
las-que-limpian y es el nombre
que este colectivo obrero -netamente femenino- se ha dado
para identificarse y reivindicar
sus derechos. Su nombre técnico es el de camareras de hotel,
que son aquellas que preparan
las habitaciones de los establecimientos hoteleros para que
puedan ser ocupados por sus
huéspedes. Un oficio tristemente célebre por su dureza física y
sus terribles condiciones laborales. Y un colectivo que lleva
años en lucha.

Es la realidad. Las mujeres que entran a trabajar,
si duran un mes, acaban enfermas. El trabajo es físicamente muy duro. Pero es que
además no puedes ir a comer
porque no tienes tiempo; no
puedes ir al lavabo porque
dejas de hacer habitaciones.
Si comes y vas al lavabo acabarás más tarde y las horas
extras nunca te las pagarán.
Es un trabajo a destajo que
te imponen: el número de
habitaciones se ha de hacer
a toda costa. Si no, te despiden. O te sancionan. Y si te
quejas o te marchas, sabes
que no volverás a trabajar:
has quedado marcada.

¿Es duro ser camarera
de hotel?

Poco a poco vas cogiendo
el ritmo, pero al principio
cuesta muchísimo, porque es
un trabajo físicamente muy,
muy duro. No todo el mundo
lo puede hacer. Hay muchas
mujeres que empiezan y se
marchan al cabo de uno o dos
días. No aguantan.
Pero usted está en este
trabajo desde 2002. ¿Cómo
ha podido aguantar?

Antes la situación era mejor. Trabajaba directamente
para el hotel, con un convenio de hostelería, derecho a
vacaciones, pagas extras…
Ahora se ha ido de madre.
¿En qué sentido?

Yo no tenía ni idea de derechos laborales ni de sindicalismo, pero recuerdo que
cuando se promulgó la Reforma Laboral de Mariano
Rajoy, en 2012, todo se vino
abajo. Las condiciones cambiaron radicalmente. Entró
en vigor la externalización de
los servicios esenciales y los
hoteles empezaron a despedir a plantillas enteras, que
luego fueron contratadas por
empresas externas, subcontratas. Es frecuente que el
dueño del hotel sea a la vez el
propietario de la subcontrata.
La jugada es maestra: el
dueño del hotel se ahorra
el convenio y el pago
de salarios dignos, y logra
imponer una relación
laboral precaria y con
los mínimos derechos.

Exacto. Una subcontrata
abarata los costes. Y rebaja
los derechos: no tienes derecho a sindicarte ni a reclamar.
Porque desde el momento en
que lo haces prácticamente
estás en la calle. Ya no te volverán a contratar.

ron de pagar por hora a pagar
por producción. Es el trabajo
a destajo: a más habitaciones,
más dinero. “Te vas a llevar
un dinerito a casa”, te decían.
¿Un dinerito? ¿Qué dinerito?
Te engañaban de esa manera.

dani codina

Míriam, camarera de hotel, en el jardín de Can Fabra, en Sant Gervasi

¿Hay miedo a sindicarse?

No es delito sindicarse,
pero les han metido el miedo
a las trabajadoras para que
cada vez que oigan hablar
de sindicalismo no quieran
saber nada. Porque piensan,
mejor dicho, saben que desde
el momento en que se sindiquen ya no podrán trabajar.
¿Cuál es el perfil de la kelly?

Son mujeres en situación
de vulnerabilidad. Son ellas
las que llevan el dinero a
casa y sacan adelante el hogar. Sus familias dependen
del dinero que ganan. No
pueden darse el lujo de dejar
el trabajo y buscar otro. En
definitiva, no se ven fuera del
empleo de camarera de hotel;
prescindir del dinero que ganan con ello no es una opción.
Hábleme de sus condiciones
laborales.

Te cuento sobre mí misma, mi ejemplo. En 2012 estaba trabajando en un hotel
de cinco estrellas a través de
una ETT [empresa de trabajo temporal], que me pagaba a 10,50 euros la hora.
El hotel tenía su plantilla y
yo acudía en días puntuales, cuando subía la faena.
Al comenzar 2013, empecé a
buscar un trabajo de camarera con mayor estabilidad.
Entonces se puso en contacto conmigo una empresa. En
la entrevista me ofrecieron
un puesto en el mismo hotel
donde había comenzado: el
Grand Marina, en el World
Trade Center. Y me dijeron:
“Vas a hacer 13 habitaciones

Un ejemplo
de entereza

en cinco horas y vas a cobrar
530 euros netos”.

Míriam es una mujer de
47 años, de cuerpo menudo
y voz suave, pero de
voluntad de hierro. Llegó
de Ecuador en 1999, y
empezó trabajando como
interna en una casa. De
ahí pasó a trabajar en una
cafetería, en Sants. “Al
principio me gustaba,
pero tenía que estar de
pie nueve o diez horas,
y además había mucho
trabajo. Me dolían las
piernas”, recuerda. Tres
años después, le ofrecieron
un empleo del que “no
tenía la más mínima
idea”: limpiar en un
hotel en obras, próximo
a inaugurarse. Tras la
inauguración, le tocó
limpiar las habitaciones,
un oficio al que llamaban
camarera de hotel y
que también desconocía
porque “no es lo mismo
que limpiar en una casa”.
Desde entonces no solo
sigue ejerciéndolo -pese
a las terribles condiciones
laborables- sino que forma
parte del sindicato que las
propias trabajadoras han
tenido que constituir para
reivindicar sus derechos.

Me quedé muerta. Cuando
yo empecé en este trabajo en
2002 hacíamos 11 habitaciones en ocho horas.

¿Y qué ocurrió?

Un más que considerable
aumento de productividad.

Obviamente, rechacé el
trabajo. ¿Cómo iba a hacer
eso en cinco horas, si cuando
empecé allí ya acababa tarde
porque no era capaz de terminar una habitación en la
ratio estipulada? Y es que los
hoteles de cinco estrellas son
los que más trabajo dan. En
definitiva, en diez años, de
2002 a 2012, la evolución ha
sido esta. Me quedé admirada de que, con el tiempo, las
cosas no hubieran mejorado
sino ido a muchísimo peor.
Luego sus condiciones
empeoraron.

Tras esa entrevista estuve buscando faena y no encontraba nada. Decidí irme
a Londres a probar suerte.
Pero antes me llama la ETT
para la que solía trabajar y
me comunica que tienen un
trabajo para mí, de camarera
de hotel. “¿Y cuánto pagáis
la hora?”, pregunto. Y la respuesta fue: “No, ya no pagamos por hora. Ahora se paga
por habitación hecha. A 1,80
euros, como mucho, por habitación”. La ETT se había convertido en una subcontrata, a
raíz de la Reforma Laboral.
Todas las ETT sufrieron esta
transformación, porque pasa-

¿A qué puertas han llamado
para defender sus derechos?

Con el PSOE llevamos al
Congreso la llamada Ley Kelly, para acabar con la subcontratación de las camareras de
hotel. Los socialistas se comprometieron a sacarla adelante, pero la norma duerme en
un cajón hasta el día de hoy.
Y en 2018 todo el Parlamento catalán aprobó el llamado
Sello -o distintivo- de Calidad
para combatir la precariedad
del colectivo, pero que todavía
no ha sido desarrollado.
¿Y eso por qué?

Nos dicen que la patronal
no quiere. Y que los sindicatos tampoco apoyan la iniciativa. ¿Dónde están los sindicatos que dicen defender
a los trabajadores? Fuimos
a UGT y nos recibieron con
muy buenas formas: nos dijeron que iban a hacer lo posible. Pero era mentira, porque
ya habían pactado todo con
la patronal. Son unos falsos.
Y luego acudimos a CCOO
y esta vez ya nos recibieron
de mala manera. Apenas
nos dedicaron tres minutos
y ya está, vete. ¡Fueron unos
bordes! Así que tuvimos que
montar nuestra propia organización sindical: el Sindicato Las Kellys Cataluña.
Han emprendido otra
iniciativa autogestionaria.

Sí, un portal de reservas,
solo con hoteles que respeten
las condiciones laborales de
nuestro colectivo. Ya hemos
recaudado 90.000 euros mediante el sistema de crowfunding y esperamos que
esté operativo en 2022.

Opinió
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La Rosor Poveda
i el ‘bon viure’

La veu del

CARRER

La Modificació de l’Ordenança de terrasses pretén
regularitzar unes mesures extraordinàries quan moltes
ciutats de l’Estat i del món -París, Madrid, València...reconeixen que la situació excepcional motivada per la
pandèmia toca al seu final i arbitren la tornada a una
situació prèvia quant a l’ocupació i els usos de l’espai públic.
Per això fem sonar l’alarma pel que considerem un text molt
perillós, aprovat inicialment, que obre la porta a una gran
proliferació de terrasses, quan ja suportem una de les taxes
més altes de taules per habitant de l’Estat. Tal com està
plantejat, sense limitacions, no es pot aprovar.
Diem sí a la ubicació en calçada, amb limitacions per
tram de carrer i en segons quins carrers. Diem no a les
terrasses en calçada en xamfrà, passeigs, rambles i places.
I per descomptat, no en espais ja saturats. Diem sí quan
alliberin vorera, estudiant abans els impactes acústics i
sobre la salut; però no a la combinació de vorera i calçada.
Diem no a una dimensió de la terrassa superior al 50%
de l’aforament interior. Diem no a la concessió de llicència
en calçada a restauradors amb infraccions greus en els
sis mesos anteriors a l’aprovació de la nova regulació.
Vivim un desgavell, amb incompliments generalitzats
i manca de solucions efectives, que vulnera els drets
fonamentals, al descans, a la intimitat, a la igualtat de
les persones amb discapacitats visuals o amb problemes
de mobilitat. La proposta de modificació l’agreujarà.
El procediment de la modificació, sense l’impuls de
la Comissió Tècnica de Terrasses ni la comunicació als
interessats del període de consulta pública, no és vàlid.
La modificació estreny la participació pública i els
possibles acords en un marc de debat més ampli.
Trobem a faltar dos informes importants. Un de
l’Agència de Salut Pública relatiu als impactes sobre la
salut i un altre que analitzi l’impacte sobre l’espai públic
i la incidència econòmica a la ciutat. Demanem un debat
aprofundit sobre els usos de l’espai públic i fer una nova
Ordenança de Terrasses. Volem una ciutat equilibrada,
que garanteixi el dret a la salut!
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El ninot de
El Roto

Terrasses,
un desgavell

El Premi Nacional de Fotografia trepitja carrer
Andrés Naya

Aquest any el Premi Nacional de
Fotografia ha estat atorgat a Pilar Aymerich. Una fotoperiodista
enorme, amb més de 70.000 fotografies realitzades, entre les quals
destaquen les que va fer als anys
setanta. Algunes han esdevingut
icones dels temps de la transició i
els primers anys de la democràcia.
Com aquella que va fer als obrers
de la vaga de la Construcció per a
un article de Manuel Vázquez Montalbán a la revista Triunfo. L’endemà el periodista va dir-li: “Pilar,
ets conscient de la foto que has
fet? Aquesta primera fila d’obrers
amb el puny alçat... són els dirigents sindicals a la clandestinitat!”. Van passar dos anys abans no
es pogués publicar.
Al Carrer ens ha alegrat molt
que concedissin aquest premi a
la Pilar. El 1992, per al número 8,
amb motiu de la mort de Montserrat Roig, vam demanar-li alguna
fotografia d’ella. Va ser la seva
primera col·laboració amb la revista. La Pilar i la Montserrat eren
amigues des de molt joves. Totes
dues somiaven ser artistes de teatre. Vam tenir la sort que encaminessin les seves vides una cap
a la imatge i l’altra cap a la paraula. Feien un tàndem perfecte.
La Montserrat descrivia la mirada
de la Pilar com a meitat bruixa,
meitat gata.
Pilar mai no es va identificar
com a fotògrafa en les moltes
manifestacions que va cobrir. No

pilar aymerich

A dalt, Montserrat Roig vista per Aymerich. A sota, portada de ‘Carrer’
duia ni braçalets ni armilles fluorescents. Es barrejava entre la
multitud. Buscava passar desapercebuda perquè les fotos tinguessin
la major veritat possible.
Una vegada a la ràdio vam poder sentir que té molt clar que no
retratarà l’extrema dreta. No vol
contribuir a donar-li visibilitat.
Felicitem la Pilar per la seva
trajectòria i per la seva generositat. I restem a l’espera del llibre
que està anunciat per a principis
de l’any que ve i que recollirà una
col·lecció de fotos que va fer de
l’interior de la presó de dones que
hi va haver al barri de la Trinitat
Vella, als anys setanta.
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LA CAMBRA FOSCA
Exclusió financera
Felicitats!
Jesús Martínez i Marc JavierreKohan han estat guardonats amb
el Premi Montserrat Roig de Periodisme social, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona, pel seu treball
Time: Jacint Ferrer, el desahucio
del siglo. Imitant l’estructura de la
mítica revista, els dos periodistes
col·laboradors de Carrer ens mostren la llar d’aquest venedor de
pollastres del barri del Clot, que
va viure 90 anys a la mateixa casa;
ens expliquen la seva vida i com el
van voler desnonar just abans de la
pandèmia. Per a l’equip de Carrer,
aquest premi és també un reconeixement a la trajectòria -original i
sostinguda- d’aquest tàndem que,
número rere número, ens apropa
testimonis sovint ignorats, per la
societat, en general, i els mitjans
de comunicació, en particular. Pel
seu periodisme a peu de carrer.
Moltes felicitats companys!

Als barris comença a sentir-se un fort rum-rum d’indignació
pel tancament accelerat d’oficines bancàries, que està afectant
especialment el col·lectiu de gent gran, on s’ajunten dos factors:
l’escletxa tecnològica i les dificultats de mobilitat. El veïnat se
sent abandonat, maltractat i al mateix temps, impotent. Sovint
els que reben són els empleats, que treballen sota mínims i amb
un futur ben negre. Els bancs ho tenen clar, insaciables a l’hora
d’augmentar els beneficis. I aquí el progrés els dona tota la raó
i els legitima. Caldrà que els barris i pobles ens organitzem
per dir prou i exigir solucions. Tal i com està el pati, potser
la solució definitiva és que les administracions promoguin
una banca pública que atengui la ciutadania com es mereix.

T-mobilitat,
un fiasco
Déu n’hi do, quin culebrot!
La targeta la va anunciar
l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) fa sis anys.
Tot un negoci de milions d’euros
en què mana Sóc Mobilitat,
una unió empresarial en la
qual participen Indra, Fujitsu i
Moventia. Els operadors públics
-Transports de Barcelona i
Ferrocarrils de la Generalitathi participen amb un 4% del
capital. Per a més inri, quan

fa unes setmanes se’n va
anunciar una prova pilot, va
caldre tancar la web, oberta
per a l’ocasió, en descobrirse un forat en la seguretat,
que donava accés a les dades
dels usuaris. I cal afegir que
els operadors públics no han
acceptat els comptes que
els han presentat, perquè
hi ha un sobre cost que dobla
el pressupost. ATM, Ajuntament,
Generalitat, espavilin!

A l’infern,
per tirar pel dret
Les obres del Temple de la Sagrada Família s’han reprès. Però
el grup de treball tripartit -format pel Temple, l’Ajuntament
i les veïnes- no s’ha convocat, ignorant el Consistori les peticions
de l’Associació Veïnal de la Sagrada Família. Es vol tornar a la
normalitat de les 15.000 visites diàries, una dinàmica que l’entorn
del temple no pot suportar. I el que és més greu, cal encara
buscar una solució per a les mil famílies que tenen els habitatges
afectats pel projecte. Sense reunions, aquests problemes no es
poden debatre. L’associació, de moment, exigeix a l’Ajuntament
la paralització de les obres fins que es convoqui el grup de treball.

Participeu... però no massa!
La confecció d’un Reglament de
Participació Ciutadana per a la ciutat
està sent un part massa llarg. Aprovat
inicialment el 2017 i suspès, el 2019, pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,

l’Ajuntament de Barcelona en va presentar
un nou redactat a l’octubre. I va obrir un
període d’aportacions ben escarransit, del
dia 11 al 23. Nou dies hàbils, amb un pont
pel mig. Els veïns van demanar més temps,

per poder fer més i millors esmenes.
Però el Consistori va preferir tirar pel
dret. Després de quatre anys esperant,
era realment inviable allargar el termini
un parell de setmanetes més?

EN POSITIU
Bon any 2022
L’any passat el nostre calendari potser va ser massa optimista.
Una veïna molt alegre li deia adéu
al coronavirus des del Turó de la
Rovira. La pandèmia, però, encara
no s’ha acabat. Estem molt millor
que durant els mesos de confinament, gràcies a la vacunació, però
cal no abaixar la guàrdia.
El calendari d’enguany està dedicat a la lluita contra l’ampliació
de l’aeroport del Prat, aturada
mercès a la mobilització social,
però que té pinta de convertir-se
en una carrera d’obstacles que
acaba de començar. Un dron proclama que “la lluita continua”. Un
missatge que també recorda els 50
anys de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, la Favb,
que se celebrarà el 2022. No ens
cansem de dir que la ciutat -i tota
l’àrea metropolitana- seria molt
diferent sense la lluita veïnal. La
Junta de la Favb i l’equip de Carrer
us desitgem que aquest any que
començarem us vagi tot molt bé.

La revolta escolar
torna a tallar el trànsit
El 5 de novembre passat
van tornar a la càrrega tallant
el trànsit a 25 punts de la
ciutat, a l’hora de sortida
de les escoles. I han dit que
ho tornaran a fer cada primer
divendres de mes. Estan segurs
que s’hi sumaran més escoles
-en aquell primer tall, alguns
centres no van tenir prou
temps per organitzar-se-. El
curs passat van arribar a ferne 48. La plataforma Eixample
Respira coordina la campanya
i reivindica menys trànsit i
menys contaminació acústica
i ambiental en els entorns dels
centres escolars. Els nivells
de gasos perjudicials i sorolls
estan per sobre dels límits,
diuen. Amb aquestes accions

Una victòria més
contra l’amiant
es demana una actuació més
contundent de l’Ajuntament:
a la ciutat hi ha més de 500
centres educatius i només s’ha
actuat en un centenar d’ells.
El manifest l’han firmat més
d’un centenar d’escoles. La
campanya va a més. Felicitem
les mares i pares, els docents
i l’alumnat per l’exemple que
estan donant a tothom.

El Districte d’Horta-Guinardó
ha decidit no atorgar la
llicència d’obres per a la
construcció d’un supermercat
fins que el propietari no
retiri la coberta d’amiant.
Una decisió que s’ha pres
per la pressió de l’Associació
Veïnal del Baix Guinardó, la
plataforma Contra l’Amiant
d’Horta-Guinardó i la Favb.

És un episodi minúscul en
la lluita per a l’erradicació
d’aquest material cancerigen,
massa estès en les nostres
construccions. Però sens dubte
és el camí que cal seguir si es
vol acabar amb aquesta xacra.
Cal retirar l’amiant. Tres
centres escolars de l’entorn
de Glòries estan en lluita pel
mateix motiu. Bona sort!
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josep oriol
lluís isern
dolors comas
psicoanalistes i antropòloga

L’experiència emocional
de la cura de familiars dependents

J

osep, cuidador de la seva
dona malalta d’Alzheimer,
explica que ella era professora universitària, com ell,
però que ara “s’ha tornat com un
bebè petit” totalment dependent.
La tendresa que inspira la comparació no amaga, però, la pena que
acompanya a allò que vulgarment
es diu: “Ha perdut molt”; ni el temps
ni l’exigència que cuidar-la implica,
semblants als que representa cuidar
“un bebè petit”. La similitud no és
semblança, en aquest cas.
La persona amb demència depèn del cuidador o cuidadora i de
la seva disponibilitat per satisfer
les seves necessitats bàsiques, no
per immaduresa, com és el cas del
bebè, sinó pel deteriorament de les
capacitats mentals. El bebè genera
diàleg, il·lusió i esperança perquè té
la vida per davant; en canvi qui pateix demència està orientat al final
de la vida, a la mort. La demència
produeix en la persona que la pateix
grans pèrdues del funcionament
intel·lectual -en especial de la memòria recent i el reconeixement de
persones i situacions-, l’autonomia
-higiene, menjar, control d’esfíntersi la vida relacional -gran dependència, empobriment dels intercanvis-.
El cuidador o cuidadora familiar pateix també pèrdues difícils
d’assumir. Les dones, habitualment
més comunicatives de situacions
emocionalment significatives, estarien millor dotades per resistir la
tendència a l’aïllament de familiars
i amics -en aquestes situacions en
què no hi ha massa novetats a comunicar- i podrien demanar ajut i
companyia de forma més fàcil que
els homes, en general més tancats.
Però sempre hi haurà un empobriment de la vida social i del cultiu de
les amistats, amb afectació laboral
i econòmica. “Som exclosos. Cuidar

l

Eduard Sales

des de casa vol dir no poder treballar, ni tenir llibertat per mantenir
relacions socials”, diu la Maria.
I és també el deterior d’un vincle
amb algú que ha estat essencial en
el passat: “Em vaig sentir rebutjada
com a parella”, diu l’Elena, cuidadora d’un marit que vivia la situació
amb ràbia i hostilitat.
Un procés per elaborar el dol

Si alguna cosa hem après de la pandèmia
és que la salut pròpia i la dels altres
estan íntimament lligades i que la
soledat per al cuidador estressat
és font de sofriment i de patologies

Quan els sentiments d’estima i solidaritat dominen, es fa possible
l’acceptació de la realitat frustrant
i l’adaptació realista a les noves
condicions. Aquest treball emocional està sempre en conflicte amb la
revolta -l’odi- contra la consciència
d’aquesta realitat: una reacció inevitable contra el dolor, però necessària de modular si volem mantenir la
salut, segons la definia el doctor Jordi Gol el 1976 -“La salut és aquella
manera de viure que és autònoma,
solidària i joiosa”-; cosa possible si
es fa conscient, si se’n pot parlar.
Negar la pèrdua i continuar
com si res no hagués passat fora la
primera reacció típica després del
xoc inicial que enceta el dol. Però

la realitat és tossuda i reconèixer
la pèrdua es fa inevitable; i això
fa molt mal -emocional-. Generalment s’acompanya de retrets cap a
un mateix -“Si hagués fet allò!; si
no hagués fet allò altre!”-. Aquesta
situació pot agafar un caràcter melancòlic, amb sentiments d’indignitat i d’impotència, i una actitud permanentment victimista i culposa,
però finalment pot evolucionar cap
a l’acceptació de la pèrdua, cosa que
porta al creixement personal.
El treball de dol és un afer personal i intransferible. Però requereix
de la presència i l’ajut dels altres, en
primer lloc de la família, que és l’estructura social bàsica per la reproducció, l’educació i la promoció del
creixement saludable, per la cura
mútua de les persones que la integren. El cuidador o cuidadora és la
persona delegada per la família per
realitzar la tasca de cura del membre demenciat o dependent.
Família i sistema públic
La família manté un determinat tipus de relació amb la comunitat en
la que viu. Seria desitjable que la

relació de la persona cuidadora i de
la família amb la comunitat fos de
col·laboració i reconeixement de les
capacitats i limitacions mútues en
la cura de les persones dependents,
però dissortadament també pot ser
d’ignorància mútua i basada en supòsits il·lusoris, com és el supòsit de
dependència, segons el qual l’Administració o el personal sanitari
resoldrà tota necessitat sense haver
de fer res més que demanar-ho; o el
supòsit de lluita, en el que hi ha la
convicció que l’única forma de treure alguna cosa de l’Administració és
amb agressivitat i violència.
La versió negativa d’aquest supòsit és la fuga, l’aïllament i l’evitació
de tota relació de dependència. Tot i
que si alguna cosa hem après de la
pandèmia és que la salut pròpia i la
dels altres estan íntimament relacionades. I que la soledat per al cuidador estressat és font de sofriment i
de patologies.
Una sortida a l’exclusió social són
els Grups d’Ajuda Mútua (GAM),
grups de persones que comparteixen
un problema comú i es reuneixen
de forma voluntària i periòdica per
intercanviar experiències i lluitar
contra l’aïllament i la desesperació.
“Quan el metge de capçalera em va
preguntar: ‘I vostè, com està?’, vaig
posar-me a plorar desconsoladament! Per sort, em va dirigir cap a
La colla cuidadora, i això ha estat la
meva salvació”, deia la Mercè.
Algunes recomanacions
En els grups d’educació per a la salut, conduïts per personal d’infermeria i també per malalts experts, cal
implementar activitats d’educació
per a la salut per a cuidadors familiars, que facin possible el coneixement i la derivació a altres recursos
en el territori, com els GAM. També
fora desitjable que l’equip del Centre de Salut Mental d’Adults implementés a les Àrees Bàsiques de
Salut (ABS) grups psicoterapèutics
per a cuidadors, gent gran i col·
lectius amb dificultats emocionals,
conduits per psiquiatres i psicòlegs
i amb espais de supervisió i elaboració, com el desenvolupat els darrers
10 anys al Centre de Salut Mental
d’Adults de Sant Pere Claver.

La Rosor Poveda i el ‘bon viure’
albert recio

E

l passat 27 d’octubre uns
quants veïns i amics vam
participar en el comiat de
la Roser Poveda Pastor,
una de les moltes persones importants que m’han acompanyat al llarg
de la vida. La Roser va néixer l’any
1933 i la seva vida hagués seguit la
pauta tradicional que s’imposava a
la majoria de dones de l’època si no
fos per les seves ànsies de llibertat i
coneixement. Com van recordar les
seves filles en un senzill i emotiu
parlament, la Roser va lluitar per
tenir el seu espai propi, i el va trobar en el moviment veïnal. Durant
molts anys va ser presidenta de l’Associació Veïnal del Turó de la Peira

i va haver de bregar amb molts problemes, en especial amb l’aluminosi
que afectava tot un barri construït
pel promotor Román Sanahuja, un
dels grans especuladors de la ciutat.
Però reduir la seva vida a la lluita veïnal és pintar un quadre en
blanc i negre. La connexió amb les
activistes de la vocalia de Dones del
Turó, un d’aquells grups feministes
exemplars de barri, li va obrir altres espais. El seu activisme social
anava en paral·lel al seu afany cultural. Una cultura que li havia estat negada per la seva posició social
i la seva condició de dona, i que ella
va aconseguir recuperar a través de
les xarxes de relacions que va crear. Els millors moviments socials
no ho són pel seu èxit reivindicatiu,

arxiu històric de roquetes

Rosor Poveda en un acte a Nou Barris

sinó perquè a la vegada generen espais on les persones poden desenvolupar la seva pròpia autonomia i
crear una xarxa social que ajuda al
bon viure.
L’última vegada que ens vam trobar pel carrer, farà uns cinc anys,
venia de fer una gestió a la cooperativa Userda, un altre d’aquells espais on bona gent fa coses en comú.
La Rosor, com gairebé tothom la
coneixia, va saber trencar el marc
d’una vida convencional per mèrit
propi i en saber-se envoltada de les
persones adients. Segurament n’hi
ha moltes com ella, a tots els barris,
però val la pena deixar constància
d’aquelles que hem tingut a prop.
De les que han ajudat a construir el
nostre propi bon viure.
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La història de la ciutat no l’expliquen
només les pedres antigues i els edificis
modernistes. Altres béns, sovint sense
interès arquitectònic però valuosos per
al veïnat, fan memòria de la Barcelona
dels barris. Catalogar-los i protegir-los
és una assignatura pendent

Els reptes de la conservació del bé comú
jaume artigues
arquitecte

exercici de la protecció del patrimoni no és una activitat contemporània, sinó que ha estat
sempre una pràctica arrelada en els
orígens de la civilització, tot i que no
absenta de conflictes, quan els representants de cada cultura feien una elecció
entre la desaparició o la conservació
d’allò que consideraven que s’havia convertit en béns del comú, és a dir, en un
valor material o immaterial en el qual
s’hi reconeixia la col·lectivitat. La Llei
del Patrimoni Cultural Català -LPCC
9/1993- defineix com a patrimoni “tots
aquells béns immobles o mobles, que tenen un valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic
o tècnic, mereixedors d’una protecció i
d’una defensa especials”, en definitiva,
uns valors culturals atorgats per la societat, amb independència de si la seva
propietat és privada o pública.
El concepte clàssic del patrimoni cultural es va ampliar primerament gràcies
a la intervenció del món acadèmic i dels
organismes internacionals com la Unes-

L’

l

La contradicció jurídica entre
els drets del sostre edificable
i la preservació patrimonial
és l’origen de la majoria de
conflictes que pateix la ciutat
co, ja superats sobretot gràcies a la societat civil que ha pres partit davant dels
conflictes, de tal manera que el focus de
l’atenció de l’objecte de protecció s’ha
desplaçat també envers els processos i
les raons pels quals els monuments, els
conjunts urbanístics i els objectes, així
com els sabers, els oficis tradicionals, les
múltiples expressions de la cultura i els
espais naturals, arriben a ser reconeguts
com a patrimoni cultural.
Actualment podem dir que el patrimoni ja ho és tot: fem una política patrimonial quan ens oposem a la mercantilització dels béns culturals, quan preservem
el comerç de proximitat, quan defensem
el dret dels ciutadans a viure en el centre
de la ciutat, quan ens oposem a la gentrificació, quan denunciem una operació
urbanística que suposa la manipulació i
destrucció d’un patrimoni i quan defensem el patrimoni natural.
La conflictivitat en la gestió
La realitat a la nostra ciutat i al nostre
país, però, ha estat sempre molt diferent
de la projectada per la cultura de les socialdemocràcies europees i pels organismes internacionals. L’especificitat del
cas de Barcelona, amb un dèficit històric com a conseqüència d’haver ajornat
l’aprovació del Catàleg del Patrimoni del
1979, tres anys desprès de l’aprovació
del Pla General Metropolità (PGM) del
1976, va posar sobre la taula la contradicció jurídica entre els drets del sostre
edificable i la preservació patrimonial,

El teatre del Taller Masirera, a la Dreta de l’Eixample, un element patrimonial en perill

Els nivells de protecció i els seus límits
Nivell A. Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN).
No es pot enderrocar.
Requereix la inclusió
en el Registre de Béns
Catalogats a través
d’un Plan Especial o
per iniciativa ciutadana,
sol·licitant a la Direcció
General del Patrimoni la
incoació d’un expedient
BCIN, previst a la Llei de
Patrimoni. Els determina
la Generalitat.
Nivell B. Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL).
No es pot enderrocar
-tot i que es fa-. Cal
una proposta d’inclusió
en el Registre de Béns
Catalogats a través d’un
Pla Especial, sol·licitant
l’Ajuntament la declaració
BCIL i després la ratificació
de la Generalitat. La
iniciativa ciutadana
s’exerceix en el període
d’al·legacions als Pla.
Nivell C. Bé d’Interès
Urbanístic. No es pot
enderrocar -tot i que es
fa-. Són parts d’edificis

protegides -una façana,
una escala...-. Proposats
pels Plans Especials,
són competència de
l’Ajuntament. La iniciativa
ciutadana s’exerceix en
el període d’al·legacions.
Nivell D. Bé d’Interès
Documental. Pot ser
enderrocat després
de presentar i aprovar
un estudi històricarquitectònic. Hi ha
l’obligació de documentarlos. Proposats pels Plans
Especials, la iniciativa
ciutadana s’exerceix en
el període d’al·legacions.
El catàleg. Els béns amb
els nivells A,B,C i D estan
inclosos en el Catàleg de
patrimoni històric-artístic
de l’Ajuntament, creat
el 1979. Els de nivell
A i B també formen
part de l’inventari del
Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya.
De què serveix? La Llei
de Patrimoni ha donat a
Barcelona certs resultats

en la custodia dels BCIN,
però no ha estat útil en
la resta de nivells -que
són la majoria dels béns
protegits-, donat que
no ha permès afectar
als drets consolidats pel
PGM del 1976 en matèria
de sostre edificable.
La realitat és que
s’enderroquen béns de
nivell B i C, sobretot
els interiors, deixant la
façana si el canvi d’ús ho
exigeix -hotels i altres-,
afavorint l’anomenat
façanisme. Les últimes
modificacions legislatives
-Llei Òmnibus i Modificació
del PGM- permeten la
lliure circulació en el
mercat immobiliari de
béns catalogats públics i
la possibilitat de reclamar
el lucre cessant si s’aplica
la protecció patrimonial,
és a dir, allò que es podia
haver fet segons el PGM
i l’Administració no ha
permès fer. Aquest és
el marc en que s’han
de situar els creixents
conflictes actuals en
matèria de patrimoni.

ignasi r. renom

l’origen de la majoria dels conflictes de
patrimoni que pateix la nostra ciutat.
La LPCC 9/1993 assignava a la Generalitat de Catalunya la declaració i
custòdia dels Béns Culturals d’Interès
Nacional (BCIN), mentre que cedia als
ajuntaments la competència en la catalogació dels Béns Culturals d’Interès
Local (BCIL) i la resta de nivells de protecció. Quan les competències “exclusives” en matèria de Cultura i Patrimoni
són traspassades a la Generalitat amb
l’aprovació de la Llei orgànica 6/2006 de
Reforma de l’Estatut, ja s’ha consolidat
el concepte de “competència delegada”
a les administracions locals o ajuntaments, sense disposar d’assignacions
pressupostàries concretades per llei.
Una forma clara d’alleugerir la càrrega de l’administració autonòmica de la
Generalitat, que en el fons ha conduït a
l’absentisme a què estem ja habituats en
altres camps com l’habitatge.
Tanmateix, l’arribada de la crisi econòmica a partir del 2011 i els canvis legislatius tendents a la liberalització de
l’economia, la contenció de la despesa de
les Administracions, les modificacions
de la Llei del Patrimoni Cultural Català
del 1993 -especialment la modificació de
l’article 28 que prohibia expressament
la privatització dels BCIL de les Administracions, amb la Llei 5/2012, del 20
de març-, i la possibilitat de reclamació
del sostre edificable o del lucre cessant
del BCIL, van aprofundir encara més
la virulència dels conflictes urbans. Els
casos més recents, com el de l’Escola Inpassa a la pàgina 14 2
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dustrial, exemplifiquen els perills en què
es troba el patrimoni: operació gestada
el 2014, ens il·lustra com, amb els canvis legislatius realitzats, es feia possible
traspassar usos o vendre propietats a entitats tant públiques com privades i reclamar el sostre edificable de les quatre
illes de l’Escola Industrial amb la pèrdua
de patrimoni, usos, espais lliures i zones
verdes, i la conseqüent densificació de
l’Eixample, conflicte que finalment la societat civil va saber aturar.
La ciutat ha esgotat el seu territori
i per tant les tensions especulatives es
dirigeixen cap als punts més febles: els
pocs espais lliures i el patrimoni edificat. La debilitat de la protecció del patrimoni els ha convertit en objectius
prioritaris dels operadors urbanístics.
Tanmateix, una creixent mercantilització i caricaturització del patrimoni, fruit

l

La ciutat ha esgotat el
seu territori i les tensions
especulatives es dirigeixen
cap als punts més febles,
com ara el patrimoni edificat
del consum turístic més superficial, que
fins fa poc semblava ser l’única garantia de protecció, l’han convertit en una
important font d’ingressos i en una extracció de les plusvàlues que la societat
havia atorgat a la col·lectivitat.
El clima d’obsolescència i desintegració dels clàssics mecanismes de protecció
patrimonial, la pèrdua de recursos disponibles i el desinterès per la seva gestió, així com les ingerències d’interessos
aliens, han estat una realitat tangible
en el rerefons del conjunt de conflictes
oberts a la ciutat. No es tracta només
de la pèrdua de peces de valor històric
o cultural, sinó de la pèrdua de població dels nuclis històrics, de les bombolles
econòmica, immobiliària i turística, de
les crisis subsegüents, i també de l’abandonament de les polítiques culturals,
per ser lliurades en mans dels interessos
especulatius nacionals i internacionals,
que són els que fins ara han estat decidint sobre el futur del nostre patrimoni.
Seran necessaris canvis legislatius
tendents a recuperar la governabilitat de
la ciutat, i també canvis urbanístics destinats a recuperar les plusvàlues generades

antoni ramon
arquitecte

A

quest article més aviat cerca plantejar qüestions que
no pas resoldre-les. Cerca
problematitzar al voltant
de la idea de patrimoni i, més en
concret, tractar de la relació sovint
conflictiva amb el planejament urbanístic, i del lligam ambivalent
de la protecció del patrimoni arquitectònic amb els processos de
gentrificació. En aquest sentit, proposem uns àmbits de reflexió, el primer dels quals, sens dubte, hauria
d’abordar què és patrimoni arquitectònic, material, i hauria de cercar
en quina mesura es diferencia del
patrimoni immaterial. En alguns
casos preservar la memòria històrica no passa per mantenir incòlumes
unes arquitectures que han viscut, i
al llarg de la seva vida han canviat.
A l’entorn de la restauració, diverses teories han marcat des de
la segona meitat del segle XIX línies d’actuació diferenciades. Sense
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Reivindicació del Taller Masriera com a ateneu cultural, el 6 de novembre

Antecedents del Catàleg
de Patrimoni de Barcelona
1956. Llei de Sòl. Fixa
que els municipis han
d’aprovar llistats o
catàlegs d’edificis que
pel seu valor artístic,
històric, arqueològic,
típic o tradicional no
poden ser enderrocats.
1962. Catálogo de
Edificios y Monumentos de
Interés Artístico, Histórico,
Arqueológico y típico o
tradicional. Amb categoria
de pla parcial. Només
constitueix un tràmit més
en el procés d’obtenció
de determinades llicències
d’enderrocament.
1976. Pla General
Metropolità (PGM). A
través de la zonificació,
assigna un sostre
edificable i un rendiment
econòmic a les parcel·les,
excepte els sistemes
bàsics. També obre

la possibilitat de
la redacció de Plans
Especials, com els de
Protecció del Patrimoni.
1979. Catàleg de
Patrimoni Històricoartístic.
Tampoc no resol
la contradicció entre
l’afectació urbanística i
la protecció d’un
element. Un edifici es pot
descatalogar i enderrocar
si existeixen “previsions
de planejament d’interès
públic prevalent”.
1993. Llei del Patrimoni
Cultural Català. La
Generalitat de Catalunya
ja té la competència
exclusiva en la matèria.
Estableix dues categories
de protecció -A i Bcomunes a béns mobles,
immobles i immaterials
i deixa entreveure una
altra categoria.

2000. Plans Especials de
Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Catàleg
adaptats als districtes.
Segueixen sent paper
mullat si no es fa una
modificació del PGM
ajustant el sostre edificable
al dels béns catalogats.
2012. Llei Òmnibus.
Modifica la Llei del
Patrimoni del 1993 per
permetre la privatització
dels Béns Culturals
d’Interès Local (BCIL) i la
resta de béns catalogats.
2016. Modificació del
PGM. Obliga a definir un
planejament derivat en
els edificis catalogats
en discordança amb el
PGM. Es calcula el sostre
edificable i la possibilitat
de reclamació del lucre
cessant si s’aplica la
protecció patrimonial.

per les inversions públiques i per les decisions patrimonials. Cal un canvi de model
de ciutat per trencar amb la ja antiquada
contraposició conservació-innovació, que
va néixer en un clima cultural de principi del segle passat basat en el creixement
infinit i que ha causat i segueix causant
danys col·laterals a la ciutat. La conservació i la innovació no les podem seguir
considerant com a dues opcions estètiques o filosòfiques contraposades. Noves
descobertes tecnològiques, nous recursos estètics i visions culturals diverses i
transversals han donat llum a noves pràctiques amb una millor capacitat per integrar la conservació i la innovació.
Cal recuperar la governança del patrimoni des de les Administracions i des
de les institucions, generant organismes
transversals entre la gestió de l’urbanisme i la cultura. Cal desplegar i dotar de
recursos l’Agència Catalana del Patrimoni, crear un Institut Municipal del Patrimoni Cultural i promocionar la cooperació publicoprivada, similar als models
anglosaxons, que permetin omplir aquest
buit institucional i preveure’n la sostenibilitat econòmica.
RRR abans d’enderrocar
Restaurar, Rehabilitar i Reutilitzar són
les tres erres del patrimoni. La protecció
cal entendre-la com un factor fonamental
en l’essència de la sostenibilitat: la Llei
d’Urbanisme de Catalunya del 2004 defineix el desenvolupament urbà sostenible
com la utilització racional del territori i
el medi, i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació
dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de
les generacions futures.
L’Agenda 21 de la Cultura és el primer document amb vocació mundial que
aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals
per al desenvolupament cultural sostenible. Parteix de la idea que la cultura
realitza una contribució fonamental en el
desenvolupament humà i aporta valors
com la creativitat, la diversitat, la memòria o la ritualitat. Per aquest motiu,
l’Agenda 21 de la Cultura del 2008 proposava integrar la cultura com un element
fonamental del nostre model de desenvolupament. Cal rescatar la responsabilitat
pública de decidir dels nostres dirigents
sobre l’evolució del patrimoni de la ciutat, sobre allò que desapareix i allò que
cal que perduri, i amb quin model gestionar els conflictes creixents.

Patrimoni, planejament i especulació
entrar en detalls que no poden ser
objecte d’aquest escrit, i tot i tenint
en compte que es referien als monuments històrics, una portava a
entendre que restaurar-los era retornar-los a un estat ideal, que potser mai no havia existit. Una altra
veia les petges que la història havia
deixat en un edifici i en defensava el
manteniment. Posava per davant la
preservació del monument, amb les
seves xacres, a la restauració amb
pretensions científiques, però amb
una forta càrrega idealitzadora.
I en aquest conjunt de paraules
que donen nom a maneres d’actuar,
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Diversos episodis mostren la ineludible
necessitat d’actualitzar el catàleg del
patrimoni historicoartístic de la ciutat,
i no només el dels barris on es genera
oposició a algun projecte concret

tal vegada se’n pugui introduir una
altra: revitalització. És a dir, la intervenció que restaurant on calgui
i preservant la memòria, torni a la
vida una arquitectura. Una aproximació que ens obre la discussió
sobre els graus de protecció i d’intervenció en els edificis amb un valor històric, artístic, arquitectònic.
Sense voler caure en un relativisme
encobridor de la rel econòmica, especulativa, de les maneres capitalistes
de produir la ciutat, cal dir que la
consideració de la vàlua patrimonial
d’una arquitectura ha anat variant
al llarg del temps, entre d’altres raons, per motius culturals.
Referint-nos a Barcelona, diversos episodis mostren la ineludible
necessitat d’actualitzar el catàleg
del patrimoni historicoartístic de la
ciutat, i no només el dels barris on
es genera alguna oposició a algun
projecte concret. Tot i així, un problema de fons continua essent amb

quins criteris es redacta el catàleg.
Massa vegades, el patrimoni arquitectònic de Barcelona s’ha destruït.
I en la immensa majoria d’elles la
causa ha estat que la voluntat privada de treure el màxim de benefici
s’ha trobat amb la manca de protecció de l’edifici.
Per finalitzar voldria proposar
una possible paradoxa. En l’actual
context, a manca d’una regulació del
preu del sòl i de l’habitatge, es pot
donar el cas que protegir generi gentrificació. Vol dir això que no es protegeixi allò que té valor? Sens dubte, no. Però més enllà de l’existència
legítima de sensibilitats diverses
en relació al valor patrimonial dels
edificis, més d’alguna vegada s’ha
inventat o magnificat un suposat
patrimoni per posar en crisi operacions municipals d’habitatge social
que atemptaven interessos privats.
Com sempre, cal estudiar cas per
cas per separar el gra de la palla.
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Plans de protecció dels nuclis històrics,
necessaris però insuficients
Anaïs Barnolas Soteras

l dilema de la incompatibilitat
entre els plans urbanístics i la
preservació es va intentar superar amb la redacció dels plans especials
de protecció del patrimoni arquitectònic
adaptats territorialment als districtes i
aprovats definitivament al llarg de l’any
2000. El problema era que “si algun element del pla especial entrava en contradicció amb el Pla General Metropolità
(PGM), els polítics l’apartaven perquè
podia implicar un conflicte econòmic”, explica l’arquitecte Jaume Artigues. I com
a resultat, cap partit no havia presentat
fins ara una proposta de modificació del
PGM. Els últims anys, però, els moviments veïnals i associacions de barri han
pressionat els districtes perquè actualitzessin aquests plans, atès que moltes
proteccions que s’havien establert havien
quedat sobrepassades. Els plans de protecció de conjunt dels nuclis antics que
s’han aprovat darrerament són els dels
districtes de Sant Andreu (2017), HortaGuinardó (2019) i Gràcia (2020).

E

Horta i els ‘beneficis’ del PGM
La modificació del PGM del casc antic
d’Horta, la plaça Bacardí, els carrers de
Campoamor i Salses, i els àmbits discontinus de les cases dels Periodistes -a
Can Baró i la Font d’en Fargues- es va
aprovar el gener del 2019. L’elaboració
del PGM havia suposat l’afectació de
moltes places del barri històric d’Horta.
Però com que en aquests anys el PGM
no s’havia executat, “això ha suposat
que els propietaris no poguessin enderrocar les cases i, gràcies a això, edificis
històrics s’han conservat fins als nostres
dies”, exposa Dolors Canudas, arquitecta i membre del grup de treball d’urbanisme i arquitectura d’El Pou, el Grup
d’estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada. Amb la modificació del
PGM, les cases han passat d’estar afec-

dani codina-arxiu

La mobilització popular per salvar les casetes de l’Encarnació va esperonar el Pla de patrimoni de Gràcia
Gràcia cap a on vas?, el Jardí del Silenci, Salvem l’Alzina i l’Associació Veïnal de la Vil·la de Gràcia han presentat
al·legacions en què reivindiquen que
les finques que s’inclouen en el conjunt
de protecció són insuficients, demanen
l’augment dels anomenats conjunts arquitectònics i critiquen la manca de protecció d’edificis moderns, dels comerços
tradicionals i d’alguns edificis industrials. La modificació del PGM es troba
actualment en estat d’aprovació inicial
i les al·legacions es resoldran el pròxim
mes de desembre. Un cop l’Ajuntament
de Barcelona doni una resposta, caldrà
portar-lo al Ple perquè s’aprovi per majoria absoluta.

l

Impulsats per la pressió
dels moviments veïnals, els
nuclis antics de Sant Andreu,
Horta i Gràcia ja tenen
plans especials de protecció

l’expulsió de residents, ja que no hi ha
un control dels processos especulatius”,
exposa. L’any 2018, un grup de persones vinculades al patrimoni -Artigues
entre elles- va presentar al Districte de
Ciutat Vella una proposta de declaració
de conjunt protegit, que no va tenir més
transcendència. “Si Ciutat Vella té una

l

Un grup d’experts va
presentar al Districte de
Ciutat Vella una proposta
de protecció del conjunt que
no ha tingut transcendència

Ciutat Vella, un conjunt desprotegit
tades a protegides. Malgrat aquest primer pas que representa una actuació de
millora com a conjunt, El Pou considera
que l’àmbit és insuficient i la protecció
d’algunes peces també. Per això, va presentar fins a 70 al·legacions d’edificis,
molts d’ells sense protecció i que, segons
Canudas, s’haurien d’haver inclòs -i que
no van ser acceptades-.

toni garcía-die-viquipèdia

La Torre del Moro d’Horta, en perill

El districte de Ciutat Vella no té actualment cap pla que el protegeixi com a conjunt patrimonial, a diferència de qualsevol ciutat europea. Segons Artigues, això
es pot explicar perquè “els quatre barris
que el conformen són molt diferents entre ells”. “A més, determinats ambients
de l’activisme vinculen el patrimoni amb

Gràcia, pendent de la modificació
El desembre del 2020 es va aprovar el
Pla especial per a la protecció del patrimoni del nucli històric de Gràcia -la
modificació del de l’any 2000-. “Quan
vam voler salvar les casetes del carrer
de l’Encarnació i l’alzina d’una operació
immobiliària, vam assumir que no es
podien fer modificacions puntuals, sinó
que s’havia de refer el pla”, exposa Toni
Ramon, membre de la plataforma Gràcia cap a on vas? Aquesta entitat fa una
valoració general positiva del pla perquè
“s’ha incrementat la protecció, no només
d’edificis concrets, sinó de patis i jardins
de les finques catalogades”. “Però voldríem que s’hagués creat una comissió de
seguiment amb presència del moviment
veïnal”, comenta Ramon.

La Llei del 1993 i el PGM del 1976
El patrimoni de la ciutat de Barcelona està protegit per la Llei de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya del 1993, que parteix d’un concepte ampli
del patrimoni cultural de Catalunya i en la qual s’estableixen tres categories
de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns
culturals d’interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants
de l’ampli concepte de patrimoni cultural.
També està vigent el Pla General Metropolità (PGM) aprovat el 1976, que
consisteix en l’ordenació urbanística de Barcelona i el seu voltant. El pla dona
la mateixa condició de nucli antic a qualsevol dels barris sense tenir en compte
la seva idiosincràsia. El PGM contempla vies molt àmplies perquè “es va realitzar
en un moment en què la comunicació viària i l’accessibilitat de l’automòbil eren
les prioritats”, recorda Dolors Canudas, d’El Pou d’Horta.

unitat urbanística diferenciada i espais
urbans amb valors històrics, per què no
pot tenir una protecció de conjunt especial, com l’Eixample?”, es pregunta l’arquitecte. La protecció com a conjunt permetria, segons l’expert, fer una política de
protecció integral i possibilitaria la modificació del PGM pel que fa als sostres
edificables que s’atorguen en forma de
remuntes superiors als sostres existents
en edificis catalogats.
Resultat de la pressió veïnal
L’Associació Veïnal del Clot-Camp de
l’Arpa també demana des de fa tres anys
la creació d’un pla especial per preservar
edificis del nucli antic del barri que ara
no estan catalogats. Segons fonts municipals, s’estan duent a terme els estudis
previs, el que s’anomena auscultació, i
l’objectiu és que, quan s’acabi el de Gràcia, es comenci amb el d’un altre districte. Joan Termes, president de l’AV d’Horta; Santi Serra, president de l’AV de Sant
Andreu de Palomar, i Toni Ramon, de
l’AV de Gràcia, coincideixen en afirmar
que sense la pressió dels moviments veïnals els plans de protecció dels nuclis
històrics no s’haurien realitzat.
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Els barris, actius per no perdre la memòria
Elia Herranz i Néstor Bogajo

es associacions veïnals són entitats molt lligades al territori. En
paral·lel a la seva participació en
la recuperació i consolidació de la democràcia, van esdevenir un actor clau en la
presa de consciència ciutadana sobre la
importància d’entendre i preservar la memòria, de conservar elements patrimonials que expliquen, per bé i per mal, d’on
venim com a col·lectivitat. Carrer ha fet
una petita enquesta per prendre el pols a
algunes de les reivindicacions actuals en
matèria de patrimoni, un àmbit en el qual
les associacions veïnals segueixen tenint
molt a dir, sabent-se part d’una ciutat en
transformació permanent que es lamenta, massa sovint, de pèrdues irreparables.
Una lluita compartida amb grups d’estudis, arxius de barri i historiadors locals.

L

Ciutat Vella
L’antiga Barcino, la gènesis de la ciutat de
Barcelona, és un districte que, tot i estar
assentat sobre patrimoni pur, no té actualment cap pla especial de protecció del
seu conjunt. La tossudesa de les entitats
socials, veïnals i d’estudis històrics ha
contribuït al llarg del temps a donar valor a aquest llegat i salvar molts elements
patrimonials que expliquen els diferents
moments històrics, abans i després de
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Les associacions veïnals
són un actor clau en la
preservació d’elements
que expliquen d’on venim
com a col·lectivitat
l’enderroc de les muralles. La complexitat
de la seva història, la seva monumentalitat i la seva centralitat han portat a una
paradoxa: el problema no és tant la manca d’espais, sinó la dificultat d’adaptar-los
per poder cobrir les mancances del barri.
Les entitats que hi treballen en el dia a
dia han d’equilibrar el pes del llegat patrimonial amb les necessitats del veïnat,
assetjat pel turisme i l’especulació.
Ciutat Vella és patrimoni de totes les
barcelonines i barcelonins, que senten
seus la Rambla i el barri Gòtic, el parc
de la Ciutadella -amb el seu hivernacle
oblidat-, la Barceloneta, el Raval, el barri
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
o el Port Vell. També la comissaria de la
Via Laietana, amb la seva trista història
al darrera. Sobre tots aquests espais hi
ha debats actius referents al patrimoni.
L’Eixample
La privatització de patrimoni de la Generalitat de Catalunya preocupa molt a la
Dreta de l’Eixample, sobretot després de
l’aprovació el 2012 de la Llei Òmnibus,
amb la qual els edificis amb nivell B -que
fins aleshores no podien ser alienats, més
que traspassats entre Administracionspodien ser venuts i privatitzats. En pocs
anys van ser mal venudes a particulars la
Casa Pons (2013), la Casa Burés (2014),
la Casa A. Roger (2014), el Casal Sant
Jordi (2014), la Casa Victòria de la Riba
(2015)... Unes operacions destinades a
mantenir l’Administració i a transformar
aquests blocs en habitatges de luxe.
Al barri hi ha ara una lluita molt activa, la del Taller Masriera -a Bailèn,
70-, adquirit el 2020 per l’Ajuntament
de Barcelona amb la promesa de fer un
equipament comunitari de proximitat.
En l’actualitat, però, els veïns vigilen
que l’adequació de l’espai no malmeti
elements amb valor patrimonial, com per
exemple el teatre. També preocupen la
Casa Alesan -un edifici modernista sense fitxa de catàleg, ubicat al costat de la

av can sant joan de montcada-arxiu

Veïnes i veïns banyant-se al Rec Comtal, un element patrimonial comú a les reivindicacions de diferents barris

l’edifici a nivell patrimonial. A la Bordeta, per la seva banda, una reivindicació
uneix el passat agrícola i industrial de
la zona: la curiosa masia de Can Bruixa, engolida en el seu dia pel recinte de
Can Batlló, es va poder incorporar com a
equipament, però no se n’ha definit l’ús,
i resta tapiada i s’està degradant.
Un altre cas, el de la Satalia, al Poble
Sec, mostra fins a quin punt el patrimoni
està desprotegit, fins i tot quan s’ha pogut catalogar: després de la desafectació

l

A l’Eixample preocupa la
privatització de patrimoni
de la Generalitat des
de l’aprovació de la Llei
Òmnibus, el 2012
pep munné-arxiu

Una concentració en defensa del nucli històric de Sant Andreu de Palomar
Casa Macaya- i algunes zones verdes no
protegides, de propietat pública i privada.
Al Fort Pienc, per la seva banda, exigeixen la reforma del Pont de Marina
-que està catalogat, però que cau a trossos- i l’obertura al públic del refugi antiaeri de la plaça de Tetuan, que en el
seu dia va ser construït per l’Ajuntament

amb la idea que fos reutilitzat per a altres usos. També els afecta un altre cas,
compartit amb el districte veí de Sant
Martí: la recuperació del Rec Comtal a la
plaça de les Glòries. Han proposat la creació d’un centre d’interpretació a l’antic
edifici de la fàbrica de paraigües.

han PARTICIPAt

Al barri de Sants, els agradaria que el Refugi 819 sigui visitable. Ubicat a la plaça
de Bonet i Muixí, sota l’Església de Santa
Maria de Sants i al costat de la Casa del
Rellotge -al nucli antic-, es va veure afectat per les obres d’un edifici del Bisbat,
al carrer del Sant Crist. I un altre refugi,
aquest amenaçat pel projecte urbanístic
de Juan de Sada, neguiteja els veïns de
Sants-Badal: demanen que es conservi i
que formi part d’algun equipament.
Altres demandes santsenques tenen
a veure amb el llegat industrial. A tocar de l’estació, la fàbrica Germans Climent genera debat. Dissenyada per Modest Feu, s’hi vol instal·lar un tanatori i
molts veïns hi estan en contra. Un dels
arguments que esgrimeixen és l’afectació que l’equipament pugui tenir en

Associacions veïnals: Avinguda de Xile,
Can Peguera, Centre Social de Sants,
el Clot-Camp de l’Arpa, Congrés-Indians,
les Corts, la Dreta de l’Eixample,
el Front Marítim, la Font d’en Fargues,
el Fort Pienc, Horta, el Maresme, Park
Güell-la Salut-Sanllehy, el Poblenou,
el Poble Sec, la Prosperitat, Sagrada
Família, la Sagrera, el Sanatori, Sant
Andreu de Palomar, Mont d’Orsà de
Vallvidrera, Verdum, la Vila de Gràcia i
Zona Universitària. Grups d’estudis: Amics
del Monestir de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, Centre d’Estudis de Montjuïc;
Centre d’Estudis de Sant Martí de
Provençals i Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris. Experts: Agus Giralt (historiador).

Sants-Montjuïc

i l’entrada al Catàleg com a conjunt d’un
bon nombre de peces arquitectòniques,
camins i elements rurals, el Camí Antic
de València ha estat malmès recentment.
Les Corts
Al barri de les Corts lluiten per la rehabilitació de Can Capellanets. L’edifici amb
els jardins històrics figura al Catàleg històric-artístic municipal amb la categoria
C. Pertany a l’Arquebisbat de Barcelona
i està en règim d’abandó i desprotecció
des que li van llevar la teulada el 2015,
sense l’autorització municipal. Al barri
de la Maternitat i Sant Ramon demanen
recuperar l’estat original de la masia de
Can Planes, a les instal·lacions del Futbol
Club Barcelona. I a la Zona Universitària
s’han mobilitzat per revertir la privatització i degradació dels Jardins de Pedralbes
-sobretot per culpa del festival musical
homònim-, i per aturar el deteriorament
del palau i els pavellons de la finca Güell.
Sarrià-Sant Gervasi
La lluita contra l’especulació immobiliària a Sarrià té en l’actualitat un nou episodi a Can Raventós, on els veïns s’han organitzat per impedir que s’hi facin pisos.
A Vallvidrera segueixen la seva lluita
particular pel patrimoni rural, després
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molt pressionat pel turisme de l’entorn
del Park-Güell, reivindica la conservació
de la unitat i l’harmonia dels conjunts
que formen el seu paisatge urbà peculiar.
I les entitats veïnals de Vallcarca porten
anys en peu de lluita per evitar la destrucció del nucli antic, afectat de fa vint
anys per plans de reforma urbanística.
Horta-Guinardó

agus giralt-arxiu

El refugi 819, a Sants, va quedar malmès per les obres d’un edifici
de perdre la recordada masia de Can
Pujades el 2009. Ara preocupa Can Llevallol, una granja modernista catalogada
amb el nivell C, però que s’està deteriorant. En un estat similar es troba el monestir femení de Valldonzella, de nivell
B i també sense estabilitzar. L’església
de Vallvidrera, a més, porta quatre anys
tancada, pendent de reforma.
Al barri del Rectoret -on la masia homònima ja es va enfonsar-, perillen els
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Al Rectoret volen protegir
cases d’autoconstrucció
aixecades als anys cinquanta,
sense interès arquitectònic
però amb valor històric social
safareigs de l’antic hospital d’infecciosos
-únic vestigi d’aquella obra de l’arquitecte modernista Joan Rubió i Bellver-. Els
safareigs també estan catalogats, però
es troben en molt mal estat. En aquesta zona del districte, a més, destaquen la
importància de protegir les cases d’autoconstrucció aixecades als anys cinquanta
i seixanta del segle passat, que si bé no

tenen interès arquitectònic sí que són
importants per la seva història social.
Aquesta és una lluita compartida amb
altres barris de la ciutat.
Gràcia
El nom de la Vila de Gràcia perviu mostrant la idiosincràsia del que va ser el
poble més potent i poblat del pla de Barcelona abans de l’annexió, el 1897, i que
recentment ha aconseguit un pla de protecció del nucli històric ben valorat per les
entitats veïnals, amb matisos: demanen la
creació d’una comissió de patrimoni amb
l’acompanyament d’una persona tècnica a
proposta del moviment veïnal, així com la
redacció de fitxes d’edificis a protegir amb
independència del planejament urbanístic. Les entitats de Gràcia, amb una llarga
experiència en el treball patrimonial, miren cap al futur i demanen protecció per
a elements nous com ara la biblioteca de
la Vila de Gràcia, l’Hospital Evangèlic o
l’edifici del carrer d’Astúries, 37.
Reivindicacions com la de l’ampliació
del catàleg a l’illa Banyoles-Igualada i les
cases del carrer de Sant Mateu o la classificació de nivell de protecció B per al pati
de l’escola Jujol, els safareigs del carrer
de Bruniquer o la masia de Can Vidalet
també estan actives. El barri de la Salut,

La lamentable destrucció de l’illa de les
bugaderes d’Horta ha indignat les entitats veïnals perquè s’ha perdut l’oportunitat de preservar un conjunt que explicava la història d’un districte que, en
estar situat a la vall de Collserola, va ser
una terra fèrtil regada d’aigua, al voltant
de la qual es va anar configurant l’antic
municipi de Sant Joan d’Horta, fins que
el 1904 es va annexionar a Barcelona.
Sant Genís dels Agudells demana la
catalogació i protecció de les restes del
monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron com a element clau que relaciona
les antigues parròquies que ara configuren els barris del districte. I la Font d’en
Fargues, que pren el nom d’aquest element històric, reivindica la protecció de
la identitat del conjunt del barri.
La recent Modificació del Pla General
Metropolità ha permès iniciar la protecció del casc antic d’Horta i voltants. Les
entitats veïnals, però, pressionen l’Ajuntament per iniciar més aviat que tard la
rehabilitació del palau del Marquès d’Alfarràs del parc del Laberint -en estat lamentable-, la Torre del Moro de la plaça
de la Ciutadella i la casa del Fotògraf de
la plaça d’Eivissa, així com la inclusió en
el nomenclàtor de la plaça del Tramvia.
Al Guinardó, per la seva banda, demanen que la Torre Garcini aculli l’arxiu
històric del barri un cop aconseguit que
el Consistori adquirís l’edifici el 2018.

Més enllà de les
entitats veïnals
La lluita pel patrimoni és sovint
compartida. A les entitats
veïnals, cal sumar arxius locals,
centres d’estudis, associacions
professionals, plataformes... Fer un
llistat exhaustiu requeriria un espai
del qual no disposem. Però aquí
oferim un tastet: Amics del Verd i
el Patrimoni de Gràcia; Arquitectes
Sense Fronteres (Gràcia); Arxiu
Històric de Roquetes-Nou Barris;
Arxiu Històric de Fort Pienc; Arxiu
Històric del Poblenou; Associació
d’Amics del Monestir de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron (Sant Genís dels
Agudells); Centre d’Estudis Ignasi
Iglésias (Sant Andreu de Palomar);
Centre de Documentació de la
Sagrera; Centre de Recerca Històrica
del Poble-sec; Centre d’Estudis
de Montjuïc; Centre d’Estudis de
Sant Martí de Provençals; Comissió
de Memòria i Patrimoni de la
Prosperitat; Comissió pel Patrimoni
i la Memòria Històrica del Clot-Camp
de l’Arpa; Comissió de Patrimoni
de la Font d’en Fargues; El Pou,
Grup d’Estudis de la Vall d’Horta
i la Muntanya Pelada; Gràcia cap
a on vas?; Grup d’Arquitectes de
l’Eixample; Grup d’Història de Can
Basté; Grup de Treball d’Història i
Patrimoni de la Torre de la Sagrera;
Jardí del Silenci (Gràcia); Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa;
Taller d’Història de Gràcia...

Nou Barris
Un element líquid com l’aigua lliga moltes de les reivindicacions patrimonials
d’aquest jove districte. Amb una orografia creuada per múltiples rieres i torrents
-en queda el vestigi al nomenclàtor-, Nou
Barris mira cap al mil·lenari i encara
existent Rec Comtal per entendre tant el
passat rural -com a part de l’antic poble
de Sant Andreu de Palomar- com el paper
jugat en l’organització del cicle de l’aigua
per abastir el creixement de la ciutat.

En aquest context s’entenen reivindicacions com la catalogació i conservació
del Rec, la potenciació de les Cases de
l’Aigua de les dues Trinitats, la recuperació del Pont dels Tres Ulls de la Trinitat Nova, la reivindicació de la memòria
dels safareigs de Verdum, la defensa de
l’espai agrari de la Ponderosa i la granja
del Ritz a Vallbona, la rehabilitació de la
masia de Can Carreras a la Guineueta i,
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Bona part de les lluites
a Nou Barris tenen a veure
amb l’aigua: el Rec Comtal,
el Pont dels Tres Ulls,
els safareigs de Verdum...
en general, la lluita per la preservació de
les casetes i elements anteriors als anys
vint que expliquen les arrels anteriors a
l’explosió de la perifèria urbana molt lligada a la memòria obrera i a l’expansió
de la ciutat industrial. La posada en valor de les casetes de Can Peguera, l’antic
Mental, el castell de Torre Baró o la casa
pilot del Xalet de la Trinitat donen pistes sobre aquest període. També el rescat
dels refugis antiaeris per fer memòria del
pas de la guerra civil.
Sant Andreu
La influència històrica del riu Besòs i del
Rec Comtal planeja sobre moltes de les
reivindicacions de patrimoni de les entitats del districte. Sant Andreu de Palomar, antiga vila del pla de Barcelona
que compta des del 2017 amb un pla de
protecció especial, reivindica el Rec, les
restes de l’aqüeducte romà i l’antic Molí
de Sant Andreu, ara soterrades. També
la protecció de la Capella del Sant Crist
dels Segadors i les cases del carrer del
Pont -les més antigues del barri-, una de
les quals encara conserva la inscripció
Casa de l’Oficial a la façana, recordant
que s’hi allotjaven els oficials militars en
Pintades al mur de Can Raventós, a Sarrià-Sant Gervasi, contra la construcció de pisos

dani codina
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trànsit durant els conflictes bèl·lics
i revoltes fins a final del segle XIX.
El barri del Congrés ha demanat
respecte per la seva arquitectura singular i la senyalització del refugi de la
guerra civil -ara no visitable- del carrer de Pinar del Rio. I a la Trinitat Vella volen preservar la façana i la memòria de l’antiga presó de dones. La
Sagrera, que continua la llarguíssima
lluita per la restauració de la Torre
del Fang i el seu entorn, vol també la
senyalització dels elements històrics
d’interès, tant els desapareguts com
els que encara resten. Una reivindicació que és comuna a totes les entitats preocupades en donar valor a la
història que ajuda a explicar com han
evolucionat els barris.
Sant Martí
El districte de Sant Martí té també
un passat agrícola i industrial. I això
es nota en les lluites veïnals en matèria de patrimoni. Al Clot-Camp de
l’Arpa esperen un pla semblant al que
s’està fent a Gràcia, i al Poblenou recorden que hi ha molta feina per fer

l
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Edifici de l’antiga Cooperativa Barcelonesa, a Urgell 176, en perill de desaparició i ara reivindicada pel veïnat

Sant Martí de Provençals
demana protegir el parc
assolit gràcies a la lluita
veïnal, ara afectat per les
obres de l’estació de l’AVE
si es volen rehabilitar els elements
fabrils ja catalogats. Can Ricart i La
Escocesa, que han acollit iniciatives
del teixit associatiu i artístic, tenen
encara un futur incert.
A la part del Front Marítim, volen
que es doni una solució definitiva per
a l’edifici de l’Espigó de Bac de Roda,
en mal estat des del temporal Glòria
i ple de deixalles. I entre Pere IV i
Marroc, l’antic barri de les casetes del
Maresme mereixeria una protecció
especial. Un gran parc que recordi el
passat agrícola de la zona està també
entre els objectius veïnals.
A Sant Martí de Provençals demanen protegir el conjunt del parc de
Sant Martí, aconseguit als anys setanta gràcies a la lluita veïnal i ara molt

El patrimoni de l’Eixample,
més enllà del Quadrat d’Or
Mercè tatjer
geògrafa i Historiadora

algrat les recerques i nombroses
publicacions sobre l’Eixample
de Barcelona, encara resten un
ampli i divers patrimoni per descobrir
i molts relats de memòria històrica per
recuperar. Afortunadament, associacions
ciutadanes, moviments veïnals i grups
d’estudis de la història dels barris de
l’Eixample estan obrint, amb les seves
reivindicacions, un camí per reconèixer,
estudiar i reivindicar aquest patrimoni
oblidat més enllà del Quadrat d’Or -els
voltants del passeig de Gràcia-. Creiem
que val la pena esmentar alguns exemples d’aquests oblits i mancances.

M

Patrimoni i memòria industrial
Amb el pas del temps i la desaparició
de les nombroses fàbriques, la memòria
i el patrimoni industrial de l’Eixample
s’han anat oblidant, fins al punt que les
noves generacions desconeixen que l’Eixample -com gairebé tot el teixit urbà de
Barcelona- va acollir espais productius.
El poc interès per la conservació de destacats edificis industrials ha fet desa-

l

L’èmfasi posat en la valoració
de l’arquitectura modernista,
sobretot residencial,
ha ajudat a la pèrdua de
patrimoni i memòria fabril
joan maria soler-arxiu

Xemeneia i mural de La Escocesa

deteriorat per les obres de l’estació de
l’AVE. Ben a prop -al costat de l’església-, es vol recuperar l’antic cementiri
per fer activitats veïnals, així com potenciar la masia de Can Cadena -convertida en hort urbà- i el seu entorn. A
la Verneda i la Pau, preocupa una altra masia, la de Can Riera, i el mur de
la riera d’Horta. També es demana la
conservació de les Naus de Sant Pau,
a la rambla de Prim, i la restauració -i
posterior retorn al barri- de les troballes fetes a l’escola Pere Calafell: uns
mosaics figuratius dels anys seixanta.

parèixer qualsevol record d’importants
indústries i també de mitjanes i petites
empreses de nombrosos rams -químiques, metal·lúrgiques, d’arts gràfiques i
tèxtils, entre moltes altres-.
L’èmfasi posat en la valoració de l’arquitectura modernista, sobretot residencial, també ha ajudat a aquesta pèrdua
de patrimoni i memòria, sense reconèixer que van existir, i encara existeixen,
edificis fabrils poc estudiats que tenen
un notable valor arquitectònic. Per tant,
és necessari recuperar molts dels espais
fabrils que sovint van ser grans peces
de valor arquitectònic més enllà del modernisme, i també els ubicats a l’interior

d’illes, en una tipologia propera a les tradicionals cases-fàbrica de Ciutat Vella.
En paral·lel, cal recuperar, també,
la memòria fabril, productiva, tècnica i
del món del treball, així com de les reivindicacions laborals, formalitzant un
programa de patrimoni i memòria industrial, vetllant per la conservació de
les que resten en peu i fent un catàleg de
les peces perdudes.
El patrimoni amagat
En els barris de l’Eixample s’amaguen
elements d’interès patrimonial i de memòria, tant en les parts més centrals de
la trama Cerdà com en aquells barris i
espais que s’endinsen i ocupen el que
foren barris dels antics municipis. Encara no hem recuperat del tot la memòria
d’antigues entitats, com ara cooperatives, ateneus, teatres, seus de sindicats
i agrupacions obreres, cases del poble,
centres hospitalaris, clíniques, dispensaris o escoles. Actualment, encara és difícil aconseguir conservar alguns elements
en peu. Un cas clar és el de l’edifici de
l’antiga Cooperativa Barcelonesa, una de
les més importants de l’Esquerra de l’Eixample i de Barcelona, situada al carrer
d’Urgell, 176, en perill de desaparició i
ara reivindicada pel veïnat.
Hem oblidat antics espais com els
passatges, alguns força deteriorats -com
el de Sant Antoni- o modificats -com el
de la Concepció o el Mercader-, i antics
carrers, camins i noms de barris -el Barri
Batlló o el Poblet- engolits per la trama
Cerdà. També desconeixem les formes
d’habitatge popular de les primeres dècades del segle XX, conformades per un
bon nombre de passadissos a l’interior
d’illa de cases benestants, i fins i tot els
molts indrets plens de barraques ubicats,
a la primera meitat del segle XX, a barris
com l’Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, la Sagrada Família i el Fort Pienc.
Pocs veïns de l’Eixample i de Barcelona en general tenen memòria dels edificis religiosos instal·lats a la trama Cerdà
d’ençà de final segle XIX, uns d’antics i
d’altres de nova construcció; molts totalment desapareguts i d’altres que, conservats, han canviat d’ús. Alguns amaguen
elements patrimonials traslladats de
Ciutat Vella, com les actuals parròquies
de la Concepció i de Montsió, i el claustre

del convent de Jerusalem, que, ubicat a
Ciutat Vella, es va traslladar a l’edifici
que el 1870 l’Hospital de Sant Joan de
Déu va construir al carrer de Muntaner,
i que encara es conserva a l’interior de
l’actual Escola Sant Miquel, que a final
del segle XIX va substituir l’hospital.
L’arquitectura oblidada
Més enllà del Quadrat d’Or, molts barris
de l’Eixample reuneixen una arquitectura domèstica força interessant i representativa dels models estilístics aplicats
als conjunts de cases de veïns a partir
de la dècada dels anys 1920 i fins avui.
Aquests edificis representen un ampli
repertori en què destaquen obres que
caldria estudiar, rehabilitar i conservar
com a prova i memòria de la diversitat
edificatòria de l’Eixample i les diferències arquitectòniques i socials que la trama
Cerdà ha possibilitat al llarg del temps.
Igualment s’ha de recuperar la memòria
dels conjunts de serveis i equipaments
desapareguts o altament modificats dels
que se n’ha perdut la memòria.
Reconstruir el passat i la història perduda dels llocs, reconèixer el patrimoni
i recuperar la memòria dels esdeveniments i la de les persones que van viure
als barris de l’Eixample ens porta a la
revisió del Catàleg de Patrimoni i el de
Memòria Històrica i Democràtica, per poder explicar la història de l’Eixample més
enllà del Quadrat d’Or.
Esdeveniments i llocs de memòria
En els més de 150 anys d’història dels
barris de l’Eixample s’han succeït esdeveniments socials, culturals i polítics que
no sempre són reconeguts amb elements
de memòria. Tot i la tasca realitzada
els darrers anys, a la part perifèrica de
l’Eixample encara n’hi ha molts que haurien de ser senyalitzats. Alhora, entre
els habitants que van néixer i viure en
aquests barris hi ha persones que van
destacar per les seves activitats socials
i polítiques, el seu pensament o les seves aportacions a la ciència o el món de
la cultura. Però, més enllà dels grans
personatges reconeguts en escultures o
plaques commemoratives, pocs d’ells han
estat reconeguts en les poques senyalitzacions que hi ha als carrers allunyats
del centre de l’Eixample.
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El rescat de la Torre del Fang es fa esperar
Cristina Palomar

a notícia que l’acord entre el
govern municipal de Barcelona
-BComú i PSC- i ERC per invertir 30 milions d’euros en projectes
de proximitat als districtes incloïa la
Torre del Fang va córrer com la pólvora.
La partida superava els 900.000 euros
i més d’un veí va pensar que els diners
servirien per acabar amb l’abandó de
dècades d’un edifici catalogat com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL) que cau
a trossos víctima del temps i el vandalisme, però sobretot de l’oblit municipal. Tanmateix, la lletra petita deixa
molt clar que la inversió es limita a la
urbanització dels entorns i que la Torre
haurà de seguir esperant en una punta
del taulell de la Sagrera la rehabilitació
integral que la converteixi en l’equipament que reclamen les entitats veïnals
dels barris que la comparteixen.
Els diners municipals aprovats van
destinats a la urbanització de l’entorn de
l’edifici, i encara que la voluntat és integrar-lo en el futur parc de la Sagrera,
que servirà per arranjar l’espai i recosir
els districtes de Sant Martí i Sant Andreu, la realitat és que del projecte de

L
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La inversió de 30 milions
pactada entre BComú, PSC
i ERC només contempla la
urbanització de l’entorn i no
la rehabilitació de l’edifici
tres fases només se n’ha aprovat la fase
prèvia, la dels treballs d’adequació. La
proposta és convertir la Torre del Fang
en un centre de dinamització del futur
parc lineal de la Sagrera i d’interpretació dels antics pobles de Sant Andreu
del Palomar i Sant Martí de Provençals,
però no hi ha ni calendari tancat ni pressupost aprovat, només una previsió que
pot canviar i que fa pensar que l’edifici
històric haurà d’esperar com a mínim
fins al 2024 per ser rehabilitat.
Adéu al mur del carrer del Clot
A final de l’abril passat la comissió
de govern aprovava el conveni de col·
laboració amb la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat SA, que és la que
s’ha d’encarregar de fer les obres d’urbanització i d’infraestructures necessàries coordinant-se amb la regidoria
d’Ecologia, Infraestructures, Urbanisme
i Mobilitat. Les obres, que havien d’haver començat a principi d’octubre i que

La Torre del Fang, Bé Cultural d’Interès Local, resisteix a dures penes l’abandonament institucional
tenen una durada de tres mesos sobre
el paper, consisteixen a eliminar el mur
del carrer del Clot i substituir-lo per una
tanca perquè es pugui veure l’interior
de la llosa que sosté la Torre del Fang
i s’evitin les ocupacions de l’edifici. Es
busca fer accessible l’espai des del carrer amb escales i rampes molt reduïdes,

taules de ping-pong, bancs i pistes de
bàsquet i d’atletisme perquè la ciutadania hi pugui accedir mentre es culmina
la urbanització de tota la zona. Avança
que el projecte negociat a grans trets durant el 2019 en una taula de treball entre
les Administracions i les entitats veïnals
i culturals de la Sagrera, Navas i el Clot
“contempla que l’edifici de la Torre del
Fang i la zona exterior d’horts urbans i
vinyes esdevindrà un equipament compartit amb Sant Andreu i Sant Martí”.
La futura Casa del Parc tindrà un espai
d’exposicions i d’experimentació, i també
coordinarà les activitats històriques del
passat rural de Barcelona.

l

La Torre, salvada per la
mobilització veïnal que va
aconseguir la rectificació del
traçat de l’AVE, cau a trossos
i aguanta dreta de miracle
i per fer-ho possible s’haurà de salvar
el desnivell actual i també dignificar la
zona amb sauló i vegetació.
El president de l’Associació Veïnal de
la Sagrera, Jaume Matas, explica que
la idea és fer d’entrada una mica el que
s’ha fet amb el parc de les Glòries, és a
dir, crear espais de lleure temporals amb

Un edifici
de llegenda
Un detall de la masia

m. j.

L’allargada ombra de l’AVE
És un miracle que la Torre del Fang s’aguanti dreta, i si encara
ocupa un discret raconet a la cruïlla d’Espronceda amb Clot,
on passa desapercebuda als ulls de la majoria dels vianants
oblidada darrere un mur i un munt de grafits, és gràcies a
les mobilitzacions veïnals. Ignorada pels diferents governs
municipals, la seva és una història de dissort a mitges perquè
s’ha pogut salvar de la piqueta in extremis i les finestres
barroques tapiades mantenen en secret el seu interior fet
malbé. Com una vella dama, el pas del temps ha fet estralls
en la seva pell obrint esquerdes en les delicades parets de
maons d’argila, però contra tot pronòstic segueix dempeus.
Des que va tancar als anys vuitanta com a centre de
normalització lingüística, recursos pedagògics i arxiu de
Sant Martí, ningú ha estat capaç de donar-li un ús alternatiu
per la seva delicada construcció, que dificulta qualsevol
remodelació. L’arribada de l’AVE a Barcelona va suposar un
punt d’inflexió per a l’edifici. Amb la construcció del túnel

marc javierre

es va plantejar traslladar-lo a l’altra banda d’Espronceda,
però la seva mateixa estructura de fang feia l’operació
impossible. La decisió dràstica va ser enderrocar-lo, però
l’anunci va posar en peu de guerra les entitats veïnals,
amb la plataforma AVE pel Litoral i el seu incombustible
president, Pere Vallejo, al capdavant.
La forta resistència veïnal que va generar el projecte
inicial de construcció del túnel de l’AVE pel carrer de
Mallorca va obrar el miracle: no només es va rectificar
el traçat construint el túnel a més fondària per estalviar
vibracions als edificis, sinó que també es va aconseguir fer
retrocedir l’entrada al túnel i construir una gran llosa per
sostenir la Torre del Fang. A canvi, l’edifici va haver de
suportar estoicament que el seu exterior es convertís durant
anys en magatzem de mals endreços d’Adif. D’aquells temps
només queden les ferides de les bigues de ferro que la
travessen per subjectar-la a l’estructura.

Des de final del segle XIX, l’edifici ha
compartit paisatge amb les vies del tren
i també, des dels anys quaranta fins a
final dels vuitanta del segle passat, amb
el veïnat de les barraques de la Perona.
Encara que sorprengui, la Torre del
Fang té un passat rural de llegenda i la
història de l’antic poble de Sant Martí
de Provençals no es podria explicar sense
ella. Alguns historiadors apunten que el
1559 ja s’esmentava l’edifici però amb
un altre nom, Torre de la Verge Maria,
i que l’escut del Comtat de Barcelona
de la porta principal fa pensar que la
construcció ja existia al segle XII.
L’edifici va ser propietat de la família
de Galzeran de Gualbes, mercader
i banquer del segle XIV. També Joan
Amades ubica la masia com l’escenari
de la llegenda romàntica del Cor Menjat
protagonitzada per Dolça de Provença,
que va arribar a Barcelona l’any 1112
per casar-se amb el comte Ramon
Berenguer. Dolça va passar llargues
temporades a la Torre del Fang i es va
enamorar d’un trobador, a qui el comte
va matar. La dona es va menjar el cor
del seu estimat sense saber-ho i quan
es va assabentar de la notícia va deixar
de menjar fins a la mort.
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Can Ricart, la paciència al límit!
Salva Clarós
Activista veïnal del Poblenou

diverses propostes fallides, l’Ajuntament
va acordar cedir el gruix del recinte a la
Universitat de Barcelona per ubicar-hi el
Campus de les Arts: un equipament per
a la recerca i la innovació a l’entorn de les
diverses escoles superiors d’art. Però els
fons per finançar les obres de rehabilitació, procedents dels Feder europeus i de
l’1,5% cultural per a la rehabilitació de
patrimoni del Ministerio de Fomento, no
arribaven. Mentrestant, el conjunt d’edificis apuntalats fa més de 10 anys que es
troben al límit, igual que la paciència de
tots plegats.
Can Ricart porta 16 anys en situació
d’abandó, des que van ser desallotjades
les últimes empreses industrials. En

mb el pla urbanístic del 22@, que
transformava el sòl industrial
del Poblenou en una nova àrea
productiva, d’acord amb el cicle tecnoeconòmic de la digitalització, vam assistir a
la major destrucció del patrimoni arquitectònic urbà industrial. La demolició va
començar amb la febre dels Jocs Olímpics del 1992. Aquella segona modernitat
barcelonina, insuflada per l’esperit de la
transició, arrasava l’altra cara de la Barcelona noucentista que cent anys abans
va vestir de modernisme el passeig de
Gràcia. La primera víctima del 22@ van

A
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La vella fàbrica representava
com cap altra la magnitud
i trajectòria ininterrompuda
de la Barcelona industrial,
des del vapor fins al 22@
ser les velles fàbriques, moltes abandonades des de feia anys però algunes encara amb activitat de tallers amb petites
i mitjanes empreses.
Un periple llarg i penós
Can Ricart era una d’aquestes darreres
fàbriques, i representava com cap altra
la magnitud i la trajectòria ininterrompuda de la Barcelona industrial des dels
temps del vapor fins a la ciutat digital
del 22@. Empreses i treballadors van

l
joan morejón

El conjunt fabril es troba en perill malgrat la seva catalogació
sobreviure fins al 2005, quan van ser
desallotjats per enderrocar tot el recinte
per l’afectació d’un pla urbanístic. Però
finalment, després d’una llarga, complexa i enverinada disputa d’interessos
entre l’Ajuntament de Barcelona obcecat per la transformació urbanística,
els propietaris delitosos amb el negoci
immobiliari, i ciutadans compromesos i
entossudits en la protecció del patrimoni arquitectònic i la memòria industrial,
tot va canviar: la Generalitat de Catalunya va protegir el conjunt com a Bé Cultural d’Interès Nacional, el Consistori

va rectificar el planejament i la fàbrica
va passar a mans municipals.
Aleshores es va iniciar un llarg i penós
periple a la recerca d’uns nous usos que
aportessin els recursos econòmics per
emprendre una costosa rehabilitació, atesa l’exigència obligada per l’elevat grau
de protecció patrimonial i la dimensió del
conjunt. La primera proposta va ser La
casa de les llengües, que era una herència
del Fòrum de les Cultures. L’austeritat i
les retallades d’Artur Mas la van desactivar, i la crisi econòmica acabaria per arxivar-la de forma definitiva. Després de

Després de 16 anys
d’abandó, Can Ricart
pot ser de nou la gran
oportunitat per equilibrar
usos comercials i culturals
aquest temps s’ha desenvolupat el 22@
més empresarial, amb oficines i infraestructura urbana, però ha faltat equilibrar-lo amb usos més socials i lligats a la
cultura, que aportin cohesió urbana i diversitat funcional. Aquest és un dels dèficits que ha de corregir la modificació del
Pla General Metropolità (PGM) del sector 22@, que està a punt de ser aprovada.
Can Ricart és de nou la gran oportunitat que no pot esperar més. La paciència
dels ciutadans tampoc!

Onze casetes per preservar
la memòria de la Colònia Castells
Marc Villoro

el parc l’ha de contenir, però, després
d’aquest espai per a vianants, la resta ha
d’estar dedicat absolutament als arbres.
I fins i tot dèiem que aquest parc fos com
un petit jardí botànic del barri i que les
escoles poguessin venir perquè les mestres ensenyessin a reconèixer els arbres
als alumnes”, explica Agelet.
Amb l’enderrocament de bona part
de les casetes que formaven el nucli de
passatges de la Colònia Castells, els ve-

a transformació de la Colònia
Castells en un parc, comprès
entre els carrers de Montnegre,
Entença, Taquígraf Serra i Equador, al
barri de les Corts, està més pròxima,
després d’un procés molt dilatat en el
temps. I és que aquesta zona arrossega
ja decennis afectada, des del Pla Comarcal del 1953 i per la qualificació de
zona verda del Pla General Metropolità (PGM) del 1976 de l’illa on s’ubicava
aquesta colònia de casetes aixecades als
anys vint del segle passat.

L
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La dilatació del projecte per
convertir l’espai en un parc
ha allargat el patiment de les
famílies i degradat el conjunt
històric de la colònia obrera

Un parc i un centre de memòria
El nou parc, de 9.600 m², està previst
que prengui forma a partir del març del
2022, amb unes obres que s’allargarien
un any i amb una inversió de tres milions d’euros. El projecte del parc inclou
una plaça central rodona, horts urbans
comunitaris i zones de jocs infantils i per
a la gent gran, així com el manteniment
d’onze casetes situades al passatge de
Piera com a testimoni del que va ser i
representar la colònia per al barri. “Considerem les casetes com una figura física
del que havia estat la colònia, i pensem
que tenen un valor històric”, explica
Adela Agelet, secretària de l’Associació
Veïnal de les Corts. “Aquí hi havia una
colònia de gent treballadora, que vivia
en cases petites que conformaven una
xarxa de passatges on realment la gent

ignasi r. renom

L’estat de la colònia és lamentable i requereix una rehabilitació important
passava el dia”, afegeix. L’estat en què
es troben aquestes edificacions demana
una rehabilitació molt important i, malgrat que encara no se n’ha concretat l’ús,
Agelet considera que “haurien de ser un
centre de memòria històrica”.
Durant el primer semestre del 2018,
l’Ajuntament de Barcelona va convocar
sessions de treball per definir el projecte
del parc amb la participació de nombro-

sos veïns i entitats del barri de les Corts,
que van optar, en la seva majoria, perquè aquest fos un espai eminentment
verd. “Qualsevol formació de parc ha de
prioritzar l’arborització, perquè d’espais
per a vianants ja en tenim, a la ciutat, i
molts. El parc ha de permetre una certa
comunicació entre els carrers de Montnegre i Taquígraf Serra, i entre els carrers
de Montnegre i Equador; aquesta idea

ïns s’han anat reallotjant en edificis pròxims de titularitat pública o bé han estat
indemnitzats, segons el cas. Però encara
n’hi ha que es troben immersos en aquest
procés, com ara els del tram del carrer
d’Entença. “Ara encara queda molt procés i molta gent afectada. Els veïns que
ja estan reallotjats ho han estat en termes satisfactoris, però després de molts
anys. Estaven preocupats perquè, allà on
vivien, els habitatges s’estaven fent molt
vells i no s’havien reparat, sobretot els
que eren de lloguer, i el pas als nous edificis ha tardat molts anys”, rebla Agelet.
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El palacio del parque del Laberint
o cómo se destruye el patrimonio histórico
M. Eugenia Ibáñez

nación alguna en el Plan de Inversiones
Municipales (PIM). Y llega 2021 con el
techo del palacio de Alfarrás medio derruido, enormes agujeros que permiten
la libre entrada de la lluvia y un cúmulo
de escombros en el interior que no hicieron ni cómoda ni agradable la primera
visita al recinto, rodeada de medidas extremas de seguridad, del nuevo gerente
de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez. El
diagnóstico de los técnicos fue rotundo:
“Estado ruinoso”.

l palacio del marqués de Alfarrás, en el parque del Laberint,
debe de ser la única coincidencia que han mantenido los últimos alcaldes: tres socialistas, un convergente
y la actual alcaldesa, de Barcelona en
Comú. Los cinco ediles, o cuando menos
sus responsables de patrimonio, han
evidenciado idéntica negligencia y desinterés para proteger lo que fuera una
hermosa construcción histórica y convertirla en poco menos que un amasijo
de escombros donde únicamente la fachada se mantiene en pie con dignidad.
Durante los últimos 25 años el edificio
ha sufrido un cúmulo de despropósitos
y proyectos de rehabilitación incumplidos, saldados con una lenta degradación
que se asoma a la ruina total. Ahora,

E

Quince millones para un rescate
La recuperación del edificio se ha plasmado ahora, por enésima vez, en un plan
que incluye tres fases que se afrontarán
según las disponibilidades económicas y
la voluntad política del gobierno municipal. Frenar la degradación, en definitiva
evitar que el edificio se caiga a trozos,

l

l

El edificio del marqués
de Alfarrás se encuentra
al borde de la ruina total por
la negligencia y el desinterés
de cinco ayuntamientos
por enésima vez, el Ayuntamiento se
plantea un plan de emergencia para evitar lo que ya parece inevitable.
La conservación del edificio, también conocido como palacio Desvalls, es
competencia de Parcs i Jardins, servicio
municipal del que han surgido diversas
propuestas de rehabilitación tumbadas
siempre por organismos superiores y tenientes de alcalde responsables de Patrimonio. Los últimos intentos se dieron en
2017 con la propuesta de una inversión
de dos millones de euros para apuntalar
el edificio y otros trabajos básicos, pero
el presupuesto de la ciudad no consignó
la partida porque la primera teniente
de alcalde y responsable de Urbanismo,
Janet Sanz, y la entonces presidenta del
Distrito de Horta-Guinardó, Mercedes
Vidal, no juzgaron oportuno dar prioridad a las obras. En 2018 se pospuso la
rehabilitación que para entonces, y dada
la precaria situación del edificio, debía
ser ya integral. Nuevo olvido. Al año siguiente se planteó la mejora estructural,
también postergada, y en 2020, el cada
vez más ruinoso edificio no logró consig-

El interior,
intransitable
El acceso al Palacio
ya no está permitido:
estas imágenes de
2018 son las últimas
a las que ha tenido
acceso Carrer. Es
de suponer que
la degradación
sea ahora mayor

Aspecto exterior del maltrecho palacio en la actualidad

fotos: dani codina

La recuperación del
palacio se ha plasmado
en un enésimo plan de tres
fases que dependerá de la
disponibilidad económica

l

La voluntad política tendrá
la última palabra sobre el
edificio que abre el parque
histórico más antiguo
y hermoso de la ciudad
tiene un presupuesto que apenas supera
el millón de euros; otros cuatro millones
para fachadas y cerramiento del edificio,
y la tercera fase, con una inversión de
casi 11 millones de euros, permitiría dar
un uso al edificio. En total, la rehabilitación integral del palacio se ha presupuestado en unos 15 millones de euros,
mucho más del doble de lo que hubiera
costado hace pocos años.
Disponibilidad económica

Propiedad municipal desde 1967
El parque del Laberint, de nueve hectáreas, situado junto al barrio
de la Vall d’Hebron, en la ladera de la sierra de Collserola y próximo
a la Ronda de Dalt, tiene su lejano origen en una torre de defensa del
siglo XI que fue aprovechada en construcciones posteriores.
Los jardines y el pequeño palacete fueron decisión de Joan
Antoni Desvalls, marqués consorte de Alfarrás, que en 1794 encargó
al arquitecto italiano Domenico Bagutti la creación de un jardín
neoclásico en la finca que la familia tenía en el entonces municipio
de Horta. En posteriores reformas y ampliaciones intervinieron el
jardinero francés Joseph Delvalet y, ya en el siglo XIX, el arquitecto
Elias Rogent. El parque se abre al público con un palacio de estilo
neogótico y neomozárabe.
El Ayuntamiento compró el recinto a la familia Desvalls en 1967,
en 1971 se abrió al público tras una primera restauración y la segunda
se llevó a cabo en 1994 con fondos de la Unión Europea. Los sucesivos
trabajos de acondicionamiento y mejora se limitaron a los jardines y
la conservación del palacio quedó siempre postergada. Hacia 1995,
en un extremo del edificio se instalaron servicios de Parcs i Jardins,
pero la otra mitad quedó olvidada y cada vez más degradada, a la
espera de un uso privado que asumiera la inversión de las obras, cada
vez más elevadas. Hace diez años se especuló con la posibilidad de
que se convirtiera en sede de la Fundación Joan Brossa, y el último
intento de dar un uso al edificio se dio en 2013, cuando el alcalde
socialista Jordi Hereu ofreció el palacio para su transformación
en Casa de Marruecos, pero el Consulado rechazó asumir la
rehabilitación del maltrecho palacio. Con anterioridad a la pandemia,
el parque del Laberint recibía unos 250.000 visitantes al año.

¿Qué recorrido va a tener la nueva propuesta de inversiones? Jiménez asegura
que se trabaja en “buscar dinero” que
pueda consignarse en el presupuesto del
próximo año, pero ese buceo en la hacienda municipal queda supeditado no solo a
las disponibilidades económicas municipales sino también a la voluntad política,
nula hasta la fecha. El gerente de Parcs
i Jardins considera que a diferencia de
años anteriores se parte con la ventaja de
informes favorables de los departamentos de Patrimonio del Ayuntamiento y de
la Generalitat, al parecer ahora sensibles
al hecho de que el edificio del parque del
Laberint tenga la consideración de Bien
de Interés Cultural de Catalunya. Jiménez tiene como objetivo que los presupuestos que se aprueben en diciembre incluyan los fondos precisos para afrontar
los trabajos de las dos primeras fases, lo
que permitiría licitar las obras y acelerar
su inicio. Pero las buenas intenciones del
gerente, como las de su predecesor en el
cargo, pueden topar de nuevo con el cambio de cromos y prioridades políticas en el
que con tanta frecuencia se convierte la
inclusión, o no, de una partida pequeña
entre las grandes inversiones, quizá más
atractivas para el votante que el maltrecho edificio que abre el parque histórico
más antiguo de la ciudad, y probablemente el más hermoso.
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La Casa de la Premsa, un futur espai veïnal
i de consum crític de la informació
V. Canet

il·lustrada Memòria, en la qual es parla
de la repressió que va patir la premsa
durant el franquisme i la transició, i s’ha
organitzat la Ruta de la Premsa. Aquest
recorregut és “un passeig des de la Casa
de l’Ardiaca fins a la Casa de la Premsa,
que té parades a l’Esquerra de l’Eixample i la Rambla, on hi havia hagut seus
dels diaris de Barcelona. Tres hores d’itinerari i d’evocació dels temps passats per
fer una reflexió crítica sobre els mitjans
i el seu paper a la història”, afegeix Toll.

a Casa de la Premsa va servir l’any 1929 com a espai per
acollir els i les periodistes que
cobrien informativament l’Exposició Internacional que aquell any se celebrava
a la capital catalana. De titularitat municipal, ha tingut diferents usos, però en
els darrers 25 anys no havia tingut cap
funció. Fa cinc anys, diferents associacions veïnals, a les quals es van sumar organitzacions de periodistes, van iniciar
el camí per recuperar-la per al veïnat i
vincular-la temàticament al consum crític de la informació. El projecte inclou la
gestió del centre per part de l’Associació
de la Casa de la Premsa, que acull tot el
teixit social vinculat a la iniciativa: veïnat i organitzacions de periodistes.

L

Recuperar i rehabilitar
El projecte, però, no estarà a ple rendiment fins passats uns anys. Recuperar
l’edifici n’implicarà la rehabilitació, cosa

l

Peça clau per dinamitzar el barri
Jordi Goñi, president de l’Associació de
la Casa de la Premsa, indica que el futur
espai encara està en fase d’avantprojecte
i que, per això, està subjecte a canvis. Tot
i això, es pot assenyalar que la planificació actual compta amb diferents àmbits:
una sala de conferències, una de reunions i una altra d’exposicions. A l’avantprojecte també consta la creació d’un
microestudi de televisió i de ràdio. “El
barri del Poble-Sec és allargat: ja comptem amb el Centre Cívic El Sortidor a la
meitat i dedicat a la cuina, i el Centre
Cultural Albareda a la zona a prop del
mar i dedicat a les arts i la música. Ens
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L’edifici va acollir els periodistes que cobrien l’Exposició del 1929
faltava un de pròxim a l’àrea de la plaça
d’Espanya”, indica Goñi. Hi haurà també
una biblioteca, en la qual està realitzant
una important inversió el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
En l’actualitat, els membres de l’Associació de la Casa de la Premsa tenen cedida una sala rehabilitada -amb capacitat
per a 50 persones- que fan servir “per a
reunions i activitats”, assenyala Gil Toll,
secretari de l’associació, tot i que la pan-

dèmia els ha portat a realitzar moltes
activitats online. Darrerament, també
s’han implicat amb el barri: el passat
17 d’octubre van col·laborar a l’esdeveniment Viu Montjuïc per promoure els
equipaments culturals de la muntanya,
per a la promoció del qual es va elaborar
la publicació Diari de Montjuïc.
També s’han realitzat xerrades sobre
la informació i la comunicació amb joves i gent gran, s’ha publicat la revista

L’avantprojecte contempla
sales de conferències,
reunions i exposicions
i la creació d’un microestudi
de televisió i ràdio
que s’ha de fer respectant els valors patrimonials de l’estil modernista en el
qual va ser construït. “Ara està en fase
d’avantprojecte, però esperem que a final d’aquest mandat es puguin licitar les
obres, i que aquestes es puguin executar
al llarg del següent”, explica Toll, que
afegeix que, “sent optimistes, es finalitzarà tot en quatre o cinc anys”.

Les casetes de la Prosperitat
i l’activisme veïnal pel patrimoni
néstor bogajo

del segle passat, quan aquestes edificacions rebien el nom -suposen aquests activistes pel patrimoni- de les senyores dels
propietaris: Villa Rosa, Villa Josefa, Villa
Concepció... Són la síntesi dels orígens
del barri. “Per això volem que en quedi
una mostra; tres o quatre. I que alguna
sigui incorporada com a equipament”,
demana Catafal. Ara per ara, però, cap
d’elles té garantida la supervivència.
L’estat de conservació és desigual. Les
que estan millor, perquè hi ha viscut el
propietari, tenen menys interès en haber
estat modificades. Les que s’han destinat
al lloguer, en canvi, solen conservar la fesomia original, però tenen pitjor aspecte.

o les van fer els romans, ni porten la firma de cap gran arquitecte modernista. Però són les
edificacions més antigues de la zona i un
grapat de veïns s’han proposat salvar-ne
almenys unes quantes. Són les casetes de
la Prosperitat, gairebé tan antigues com
el barri -que el 2019 va celebrar el centenari-. Fa cinc anys n’hi havia una cinquantena d’una planta i un centenar de
dues. I això ho sabem no perquè l’Ajuntament de Barcelona hagi dut a terme cap

N
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Les cases dels anys vint
i trenta expliquen les arrels
del barri, però no tenen
garantida la supervivència:
moltes les han enderrocat
estudi exhaustiu, sinó perquè, un bon
dia, un parell de veïns van recórrer els
carrers, de punta a punta, per establir-ne
un cens rigorós. Veïns anònims d’un barri obrer que, en aquest cas, tenen nom:
Joan Catafal i Alberto Sanagustín.
Algunes tenen esgrafiats, elements de
forja, corrioles antigues... Altres criden
l’atenció pels respiradors -no n’hi ha dos
d’iguals!-. Solien tenir un pati al darrere per posar un hortet i criar gallines o
conills. Moltes no van sobreviure a la

Enderroc l’any del centenari

joan linux-9 barris imatge

Sanagustín i Catafal, davant d’una
casa del carrer de la Florida

fal·lera constructora dels anys seixanta i
setanta. “Petits constructors les compraven, les tiraven a terra, hi aixecaven un
bloc de pisos i en donaven un o dos a l’antic propietari”, recorda Catafal.
Les casetes que encara es conserven
són un viatge en el temps que ens trasllada a la Prosperitat dels anys vint i trenta

Villa Josefa -al carrer de Joaquim Valls,
49- no estava catalogada. Va anar a terra
el 2019, l’any del seu centenari. L’antiga
propietària era la dona de Joaquim Valls
-un dels principals tenidors de terrenys
de la zona i que va donar nom a una de
les principals artèries comercials del
barri-. La casa tenia una balconada amb
elements de forja i les inicials JV entrecreuades. Els propietaris s’havien compromès a integrar-la en la nova construcció. Sanagustín ens ensenya un vídeo on
es veu com una excavadora, en lloc d’integrar-la enlloc, la desintegra a cops de
pala. Ara hi ha un edifici de vuit plantes.
El cens de casetes que van elaborar
els va permetre descobrir l’any en què va
néixer el barri (1919), i la proximitat del
centenari els va esperonar a celebrar-lo

amb xerrades, exposicions i la publicació
d’un parell de llibres d’història local. La
Comissió del Centenari ha esdevingut de
patrimoni. Perquè el tema interessa: al
web de l’Associació Veïnal de la Prosperitat, la informació sobre l’enderroc de
Villa Concepció va rebre 25.000 visites.
El 2017, veïns de la Prosperitat van
demanar la catalogació d’algunes casetes
a la Mesa de Memòria històrica del Districte. “Des de Nou Barris veiem aquesta petició com raonable”, va respondre
l’Ajuntament, que es va comprometre a
“iniciar tots els tràmits” per “encetar una

l

Els veïns, que lamenten
la falta d’interès de
l’Ajuntament, van realitzar
un cens que l’arquitecte
Toni Ramon està valorant
revisió de tot el catàleg” abans d’acabar
el mandat, el 2019. Passat el temps, quan
han preguntat per l’estat de la qüestió, no
n’han obtingut resposta. “Entenem que
no han fet res. El Districte no ha tingut
prou sensibilitat per la conservació, no ja
d’aquestes cases, sinó de Can Valent o la
granja del Ritz, a Vallbona”, lamenten.
Tanmateix, no es rendeixen: l’arquitecte
Toni Ramon ha visitat recentment el barri per fer una valoració de quins edificis i
elements val la pena preservar.
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Necrològica de botigues
maria favà

a darrera necrològica sobre les
botigues emblemàtiques que va
publicar Carrer el desembre del
2018 l’acabàvem amb una notícia esperançadora: se’n salvava El Ingenio del
carrer de Raurich. Un emprenedor havia acceptat el repte de revifar el negoci
després de l’intent fallit dels amos d’El
Rey de la Magia que van agafar el relleu
en jubilar-se Rosa Cardona, que era la
neta del fundador de la botiga. Del seu
obrador havien sortit els gegants i els
caps grossos de mitja Catalunya. Doncs
l’esperança a fer punyetes. La constatació que tant El Ingenio com la bellíssima
farmàcia La Estrella del carrer de Ferran i l’Herboristeria del Rei han abaixat
definitivament la persiana ens ha empès
a fer un nou recompte de baixes. L’herbolari i la farmàcia, ambdós més que centenaris, van tancar aquesta tardor.
El fet és que van plegant les botigues
singulars, però també les que no són tan
singulars ni tan boniques, però que donen servei, i són substituïdes per franquícies impersonals, per grans cadenes,
per establiments de souvenirs i per molta
roba. I poc sabó.
Les raons endèmiques del tancament
de les botigues autòctones són sobretot la
manca de relleu generacional i els augments desmesurats dels lloguers. En els

L
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La desaparició definitiva
d’El Ingenio, la farmàcia
La Estrella o l’Herboristeria
del Rei obliga a fer nou
recompte de baixes
últims anys s’hi han afegit dos factors
nous: el canvi d’hàbits de consum i les
compres online. I des de l’any passat, la
pandèmia de la covid-19. Segons un estudi de l’Associació Barcelona Oberta, en
els últims mesos la tercera part de les botigues de la ciutat s’han plantejat tancar
per culpa del coronavirus.
Asfixiats pel preu del lloguer
La finalització de la moratòria de la llei
d’arrendaments urbans, la LAU, el 2014,
va ser el cop de gràcia de molts establiments. És el cas de la camiseria Xancó
de la Rambla, que va acabar plegant el
desembre del 2019 després de litigar durant molts anys amb La Caixa, que era
la propietària de l’edifici. La camiseria la
va fundar Antoni Coxet el 1820. Del seu
mobiliari bellíssim destacaven els elements modernistes i noucentistes i una
de les primeres màquines registradores
National que van arribar a Barcelona.

Protecció zero
El 10 de març del 2016, quan
ja s’havien malmès una quarta
part de les botigues històriques
de la ciutat, es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el Catàleg de protecció
arquitectònic, històric i paisatgístic
dels establiments emblemàtics
de la ciutat de Barcelona. Fins
aquell moment tot havia quedat
en comissions, promeses, bones
paraules i unes plaques a terra
davant de les botigues. Però
després del març del 2016 s’han
continuat destruint botigues
sense conseqüències penals.

El Musical Emporium de la Rambla s’ha convertit en una oficina de canvi de moneda
També la farmàcia La Estrella tenia una
màquina National del 1913 de la que estava molt cofoi el farmacèutic Mallol Balmaña. Quan aquest home es va jubilar,
l’establiment va sofrir una rehabilitació
maldestre malgrat que tenia la protecció
del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic
de la ciutat. Els darrers titulars de la farmàcia van haver de marxar per culpa del
lloguer: van arribar a oferir 8.000 euros
al mes o comprar la botiga, però al final
van haver d’anar-se’n.
En el barri Gòtic és on es veu més clar
la substitució de les botigues tradicionals
per la nova oferta comercial. En el carrer
del Call hi ha 19 persianes que fa mesos
que no s’aixequen, entre aquestes la de
la bijuteria M. Sala, que ha deixat enrere
la feina de cinc generacions. En el carrer
de Jaume I, que és molt curt, hi ha deu
botigues tancades i la que més enyorarem serà la de jocs de taula. En el carrer
dels Banys Nous van tancar la cistelleria
Germans Garcia i els jocs infantils Foyé,
i els locals s’han convertit en un sex shop
-on venen un altre tipus de joguines-,
una botiga d’accessoris de moda i una cadena alemanya d’ornaments nadalencs.
A pocs metres, a la plaça de Sant Josep
Oriol, va plegar Coses de casa, i fa més
temps Joguines Monforte, que tenia una
història de 173 anys. En la contigua plaça del Pi, la farmàcia que va donar aixopluc a Angel Guimerà s’ha convertir en
un restaurant. Al costat agonitza Galeri-
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del Pi, ens toparem amb uns trasllats lamentables, el de la xocolateria Fargas i
el de la numismàtica Monge, que tenia
una preciosa decoració modernista. Ambdós establiments ocupaven els baixos del
palau Castell de Ponç i es van haver de
mudar quan l’edifici d’estil neoclàssic es
va reconvertir el 2016 en una galeria comercial que ara ja està tancada.
Algunes botigues, com la merceria
Santa Anna del Portal de l’Àngel, la Casa
del Bacalao del carrer Comtal o Articles
de pesca Calicó de la plaça de les Olles,
han hagut d’abandonar els seus emplaçaments històrics, i comercialment molt
bons, per altres indrets més barats. Calicó s’ha traslladat al carrer d’Àvila al Poblenou. I la merceria i la bacallaneria al
fosc carrer de les Moles.
De la cuina tradicional al ‘fast food’
notícia esperançadora

La centenària sabateria Lluch (1889) s’ha
recuperat. El mes de novembre uns joves
l’estaven rehabilitant per convertir-la en
la llibreria Terranova
es Maldà, que després de tancar botigues
com la Policlínica de los bebés -un taller
que restaurava nines- ha anat donant
tombs fins a encallar en una oferta entre
el kitsch i el frikisme.
Si fugim del mal gust de les Galeries
per una de les portes que dona al carrer

Una llista que va creixent
La llista de botigues que han tancat és inacabable. Aquí només en ressenyem
algunes del centre de la ciutat perquè són les que coneix tothom: les galeries
El Camello de Portaferrissa, Arlequí màscares del carrer de la Princesa, el Musical
Emporium de la Rambla -que s’ha convertit en una oficina de canvi de moneda-,
la centenària Granja Vendrell del carrer de Girona, Furest del Passeig de Gràcia,
Konema de Consell de Cent cantonada rambla de Catalunya, el restaurant Can
Soteras -famós pels caragols i un clàssic per celebrar convits de boda de diverses
generacions-, El Gran Café del carrer d’Avinyò -on els periodistes anaven a
escoltar off de record-, la llibreria Somnegra del carrer d’Aragó amb Borrell...

Els restaurants de cuina tradicional,
com el Senyor Parellada del carrer de
l’Argenteria, l’Agut del carrer de Gignàs
o Cal Lluís del carrer de la Cera també han sofert la gentrificació comercial
i han tancat. L’Agut hauria complert
el seu centenari el 2024. El Viena de la
Rambla havia estat un popular colmado
que el 1987, en convertir-se en restaurant, va respectar la decoració. Arreu de
la ciutat els establiments de cuina tradicionals són substituïts per menjadors
de fast food o per cadenes de menjar per
emportar. El restaurant Pitarra del carrer d’Avinyò -on el poeta i dramaturg organitzava les seves tertúlies- va tancar
el 2018 per convertir-se en un pub irlandès que ja ha plegat.
També han desaparegut les dues sales dels cinemes Mèlies que es van inaugurar el 1996. El seu promotor era
el cineasta Carles Balagué, que les va
obrir per exhibir films d’autors, cinema
clàssic en versió original. Aquestes sales
van sobreviure a un incendi i una inundació, però la pandèmia del coronavirus
les ha matat. L’operació per rescatar el
cinema Texas també es va frustrar per
culpa de la pandèmia.
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El veïnat, garant subsidiari del patrimoni
Meritxell M. Pauné

l patrimoni som tots i no és ningú: la ciutadania té un paper
determinant en la salvaguarda
d’edificis, espais singulars i restes arqueològiques. Tant per acció com per
omissió. Barcelona ha viscut i viu enderrocs lamentables, però també ha estat l’escenari de lluites veïnals exitoses
que han permès salvar joies històriques
i desencallar projectes de rehabilitació
urgent. Un bon escàndol públic i les mobilitzacions de llarga durada han estat
les armes més efectives. Recordem el
cas de la Casa Golferichs -a l’Esquerra
de l’Eixample- i Can Batlló -a la Bordeta-, dues experiències innovadores i que
sintetitzen molt bé el passat i el present
del moviment veïnal.

E

La ‘clau’ de la Golferichs
Una de les primeres conquestes del moviment veïnal contemporani, en termes
de patrimoni, és la Casa Golferichs -a
Gran Via amb Viladomat-. Als anys setanta, aquesta singular finca modernista, coneguda popularment al barri com el
Xalet, va estar a punt de quedar reduïda
a runes i substituïda per l’enèsim xamfrà
de pisos anodins de l’Eixample. La promotora immobiliària Núñez i Navarro

joan linux-9 barris imatge-arxiu

El veïnat entra a Can Batlló l’11 de juny del 2011. A sota, cartell dels veïns
de Sant Antoni, l’Esquerra de l’Eixample i Gran Via reivindicant el Xalet

l

esforços en una plataforma nova -Can
Batlló és per al Barri- i el 2010 va anunciar que si al cap d’un any no s’havia desencallat el pla, ocuparien la fàbrica i l’obririen ells mateixos al barri. El termini es va
esgotar just després d’unes eleccions, les
primeres en què el PSC perdia l’alcaldia
des de la transició. Al nou alcalde, Xavier
Trias (CiU), no li havia donat temps ni
de jurar el càrrec. La plaça de Catalunya
era plena d’indignats i al carrer hi havia
moltes ganes de mambo.
Les ocupacions solen aprofitar el factor sorpresa, però la de Can Batlló va ser
possible gràcies a la tàctica oposada: màxima publicitat. L’amenaça d’ocupació va
ressonar a tots els mitjans de comunicació, un pols descarat a un ajuntament
feble. La propietat temia destrosses,
dubtava de la capacitat policial d’impedir
l’acció i va acabar pactant amb els veïns
una entrada pacífica i la cessió d’una primera nau. És a dir, els veïns van conquerir Can Batlló... clau en mà. Un cercavila
festiu, que comptava fins i tot amb un
gegant propi -en forma de puny alçat-, va
certificar un canvi d’etapa insòlit.
No obstant, el fet diferencial de Can
Batlló és que els veïns van entrar-hi per
quedar-s’hi. No volien que les naus es
convertissin en simples equipaments de
gestió municipal, on el veïnat no té veu

l

Golferichs i Can Batlló
sintetitzen lluites veïnals
exitoses que han permès
salvar joies patrimonials
al llarg del temps

La Model, el Born o les
masies del parc de Sant
Martí també mantenen
l’aspecte històric gràcies
a les reivindicacions

l’havia comprat per construir-hi tants
pisos com el solar permetés, seguint el
patró lucratiu amb el que havia triomfat
els anys anteriors: blocs d’alta densitat
en cantonades cèntriques i assolellades,
molt buscats per l’emergent classe mitjana barcelonina. L’edifici no estava pas
catalogat i l’ajuntament tardofranquista
no posava massa pegues a l’especulació,
així que l’única resistència real amb què
topava el projecte era l’oposició veïnal.
Diverses associacions de veïns, com la
de l’Esquerra de l’Eixample o la de Sant
Antoni, van emprendre una intensa mobilització per frenar l’operació. Coneixien l’interès artístic de l’immoble perquè
havia estat una escola de monges on havien estudiat moltes dones del barri, i a
més el Col·legi d’Arquitectes n’avalava
plenament el valor patrimonial. No obstant, el moviment veïnal tot just s’estava articulant i la campanya per salvar
el Xalet es va convertir en una mena de
test d’estrès del que podia aconseguir-se
mitjançant protestes populars a final de
la dictadura. Van ocupar l’edifici per impedir-ne l’enderroc i van omplir la ciutat
de cartells assenyalant el constructor,
Josep Lluís Núñez, que just aleshores
començava la seva coneguda faceta de
president del Barça. Si a les eleccions del
club Núñez prometia als socis que ells
tindrien “la clau” del futur blaugrana, el
veïnat de la Golferichs li recordava que
ell tenia “la clau” per salvar l’edifici i donar-li un ús públic.
La clau de veritat, però, la va acabar
tenint l’Ajuntament. L’arribada de la democràcia -i el desconcert de les elits pels
grans canvis que podien venir- va obrir
una finestra d’oportunitat per a l’adquisició pública de moltes finques i terrenys,
a fi i efecte d’aconseguir pau social i legitimar el nou sistema polític. La Casa
Golferics va passar a mans del Consistori
als anys vuitanta, va ser rehabilitada i el
1989 va obrir portes com a centre cívic.
Actualment manté aquest ús i acull nombrosos actes i cursets. A més és la seu de

ni vot. Més de 200 voluntaris van organitzar-se en brigades per netejar i condicionar ells mateixos la primera nau, batejada com a Bloc Onze. La seva perícia i
disciplina va permetre obrir-hi una biblioteca popular, un rocòdrom, un auditori,
un plató, horts, tallers d’art i de fusteria,
una cafeteria... Tot autogestionat. Poc a
poc van omplir de vida una desena més
d’espais i van aconseguir que l’Ajuntament financés les obres més complexes,
com la teulada. I el 2019 el plenari els
va aprovar la cessió oficial de 13.000 m²
municipals per un mínim de 30 anys. Ha
esdevingut tot un hub social, aixoplugant o assessorant projectes comunitaris
d’arreu de Barcelona. Aquest estiu han
celebrat una dècada de trajectòria modèlica sense perdre l’esperit reivindicatiu i
continuen pressionant perquè no s’aturi
la transformació del recinte, on diferents
edificis encara esperen ús i pressupost.

la Fundació Carles Pi i Sunyer, i fins al
2014 també ho era de l’Espai Francesc
Català-Roca de fotografia.
L’ocupació anunciada de Can Batlló
Trenta anys més tard, a la frontera sud
de la ciutat, triomfava una altra mobilització veïnal innovadora: Can Batlló. El
veïnat de Sants i la Bordeta estava tip
de la paràlisi d’aquest enorme recinte in-

dustrial. Cada cop que reivindicaven un
equipament, rebien la mateixa resposta
municipal: es farà a Can Batlló. La cantarella feia 35 anys que durava i la reconversió de les 14 hectàrees de terra promesa no arribava. La crisi del totxo l’havia
complicada encara més, i el pas del temps
amenaçava la preservació d’aquest patrimoni obrer invisibilitzat. Farts d’esperar,
el 2009 el teixit associatiu va aglutinar

Anys de lluita i vigilància
per a cada victòria
Molts racons de la ciutat mantenen l’aspecte històric gràcies a la
reivindicació. Veïns, acadèmics i expresos van posar en valor l’arquitectura
de la presó Model i gràcies a això la seva reconversió actual manté el
panòptic, la silueta de les galeries i la Capella Gitana d’Helios Gómez.
El mercat del Born, fins al 1971 dedicat a la venda a l’engròs de verdura i
fruita, hagués anat a terra si no fos per la pressió social. I, donat el respecte
d’aleshores per l’arqueologia, potser també s’haguessin perdut les restes
del 1714 que contenia el subsòl. Tampoc existirien avui les tres masies del
parc de Sant Martí, que no tenen ús agrari però perviuen com a equipaments.
Cada victòria són anys de lluita i vigilància, perquè salvar el patrimoni és
molt més que foragitar l’excavadora: sovint el més difícil és aconseguir-ne la
rehabilitació posterior i un nou ús adequat. La masia de Can Valent (Porta),
la Casa Hurtado (Pedralbes), el teatre Arnau (Raval), la Casa Buenos Aires
(Vallvidrera) o la fàbrica de Can Ricart (Poblenou) en són bons exemples.
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Perdre les arrels, perdre identitat
Eloi Latorre

l juliol passat, les excavadores
van penetrar a l’illa formada
pels carrers de Llobregós, Granollers i la baixada de Can Mateu, a
Horta, en mig d’una airada protesta veïnal. Una promoció impulsada pel grup
Tuemon Consulting preveu aixecar una
filera de blocs de pisos i reconvertir l’actual passatge en una zona enjardinada.
El veïnat mobilitzat considera que la intervenció desfigura una de les zones del
barri que manté encara la fesomia de fa
un segle, i que la vincula al seu passat
de masos agrícoles. L’obra, en efecte,
preveia la demolició de tres cases pairals del segle XIX, amb els seus terrenys
d’hortes i els respectius pous.
L’aprovació municipal del pla constructiu que obria pas a la demolició, el
2019, va activar les veus crítiques al
voltant d’El Pou, el Grup d’Estudis de
la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada,
i finalment, amb una vintena d’entitats
del barri, es va crear la plataforma Salvem L’Illa de les Bugaderes d’Horta. El
moviment va formular una alternativa
que reclamava preservar les edificacions, reactivar les zones de cultiu i vincular-les a projectes educatius destinats a
les escoles del barri que ajudessin a difondre’n la memòria agrícola i els oficis
tradicionals. Finalment, el Consistori ha
accedit a salvar una de les tres cases i
decidir-ne l’ús en un futur.
De tota manera, El Pou i la plataforma Salvem l’Illa de les Bugaderes consideren que la nova promoció descontextualitzarà una zona genuïna d’Horta, que
encara conserva l’aspecte de l’època en
què el poble -que no es va annexionar a
Barcelona fins al 1904- era conegut per
l’activitat de les dones dedicades a rentar roba, que sovint anaven a recollir a
la capital. Ho feien en unes característi-

E

La mobilització veïnal no va poder salvar el conjunt de l’illa de les bugaderes, al barri d’Horta
salvar-les. És el cas de la Torre Melina,
una masia del barri de Sant Ramon, al
districte de les Corts, d’origen medieval i
que va desaparèixer en construir-se l’hotel Juan Carlos I, el 1990, tot i el compromís del grup constructor de preservar-la.

l

El juliol, les excavadores
van penetrar a l’illa de les
bugaderes d’Horta i van
destruir aquest racó rural
i la seva memòria agrícola

Restauració de façana

l

Can Pujades, un mas del
pantà de Vallvidrera amb
existència documentada des
del 1709, va ser enderrocat
tres segles després
ques casetes dotades de safareigs i pous,
moltes de les quals han desaparegut.
Se’n conserva una filera al carrer d’Aiguafreda, just en l’illa on ara s’edifica.
Aquestes cases també van estar durant
molts anys sota l’amenaça de la piconadora, ja que el Pla General Metropolità
de 1976 preveia reurbanitzar tot el sector. Finalment, el 1989, l’Ajuntament va
aprovar d’incloure-les en el seu catàleg
de Béns d’Interès Urbanístic.
Més que pedres
L’exemple de l’illa de les bugaderes
d’Horta és el més recent entre els casos
de destrucció o malbaratament d’elements constructius o paisatgístics reivindicats pels seus valors històrics o culturals que han anat esquitxant la història
recent de Barcelona. I reuneix alhora
algunes de les característiques d’alguns
dels altres episodis més significatius.
Dotze anys enrere, trobem el cas de Can
Pujades. Aquest mas, situat a l’entorn

m. t. r.

Pou ‘supervivent’ de les bugaderes

del pantà de Vallvidrera, amb existència
documentada des del 1709, fou arrasat
per les excavadores just tres segles després. L’edifici era propietat municipal
des dels anys cinquanta del segle passat,
i havia estat usat com a viver d’arbres,
però duia dècades abandonat. Basant-se
en tres informes que n’indicaven la manca d’interès patrimonial i l’estat ruïnós,
l’Ajuntament va decidir enderrocar-lo,
entre la indignació de les associacions
veïnals de Vallvidrera i el Mas Sauró,
que proposaven instal·lar a la masia un
projecte obert al veïnat i vinculat al passat agrícola d’aquesta part de Collserola,
i que van acusar el Consistori de tirar pel
dret sense informar de l’actuació.
Les antigues cases han estat sempre víctimes propiciatòries de l’expansió de la trama urbana. Sovint sense la
mà d’arquitectes de renom al darrere,
el valor sentimental o en la construcció
de la identitat d’alguns barris no han
estat sempre arguments suficients per

En altres casos, una protecció patrimonial insuficient, que tenia en compte només
parts però no el conjunt, ha derivat en
la desfiguració d’edificis molt emblemàtics per a alguns barris. La Torre Andreu, més coneguda com la Rotonda, va
ser inaugurada el 1906 per acollir-hi un
hotel, al peu de l’avinguda del Tibidabo,
i reformada el 1918 per l’arquitecte Enric Sagnier. El 1975 va estar a punt de
ser enderrocada quan es va sol·licitar
permís per aixecar-hi un bloc nou. Però
la mobilització veïnal va aconseguir que
fos inclosa al Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. El 1999, el bloc
fou adquirit pel grup constructor Núñez
y Navarro, que plantejava una reforma
integral amb l’enderroc de tot l’interior,
i en preservava només la façana i el templet circular que li dona nom, les úniques
parts protegides, però amb l’afegit d’un
edifici annex, per acollir oficines i locals
comercials. L’obra va tirar endavant,
amb un pla de reforma urbana fet a mida
que es recolzava en el mal estat de l’immoble. Un grup de veïns es va aplegar en
l’Associació de Defensa de la Rotonda i va
dur-ne als tribunals l’execució. Amb la reforma ja quasi enllestida, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar
part de raó a la plataforma opositora i va
anul·lar parcialment la llicència d’obres.
Can Serra i Can Trinxet
Un exemple semblant, en què el patrimoni arquitectònic s’ha concebut com una
mera façana per ser contemplada des
del carrer, és el de Can Serra, concebuda
per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch
el 1908 al capdamunt de la Rambla de
Catalunya, que durant dècades va acollir

maria teresa ruiz

un col·legi regentat per l’ordre de Santa
Teresa de Jesús. El 1969 és venut a un
grup immobiliari que demana que sigui
exclosa del catàleg d’edificis d’interès artístic per poder-hi aixecar un bloc nou. La
Comissió d’Urbanisme de Barcelona i la
Direcció General de Belles Arts ho van
aturar, però no es va impedir l’abandó i
degradació de l’immoble durant la dècada
següent. El 1987 és designat com a nova
seu de la Diputació de Barcelona, després
d’una intensa reforma que va implicar, a
la pràctica, la construcció d’un nou edifici
sense cap semblança amb l’original ados-
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La Rotonda va ser salvada
pels veïns als anys setanta,
però després de la ‘reforma’
de Núñez y Navarro ja
només en queda la façana
sat a les històriques façanes, amb l’argument que l’interior era insalvable. Un pla
especial de reforma, fet amb posterioritat
a l’adjudicació, va beneir-la, tot i els recursos que hi va interposar la Favb.
Tot i ser avui un tòtem intocable del
modernisme, en altre temps el nom de
Puig i Cadafalch no era aval suficient
per mantenir un edifici en peu. La Casa
Trinxet, al carrer de Còrsega a tocar de
Balmes, construïda el 1904, va anar a
parar als anys seixanta sota el paraigua
del Núñez y Navarro, el qual, com passaria amb la Rotonda dècades més tard, no
es va deixar impressionar per l’oposició
ciutadana a les seves intencions que en
aquest cas passaven per l’enderroc total
de la finca per aixecar-hi un bloc d’oficines. Un manifest amb 134 signatures del
món artístic i acadèmic no ho va aturar i
la casa va desaparèixer el 1967. L’única
llei de protecció del patrimoni d’aleshores, estatal, exigia una antiguitat de cent
anys per plantejar la catalogació d’un bé.
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FEM CIUTAT posa la sisena marxa
amb habitatge assequible
Que pràcticament s’hagin superat els efectes més severs
de la crisi de la covid-19 no
significa que la població hagi
deixat enrere els problemes de
l’antiga normalitat i els sobrevinguts per la pandèmia. Entre
aquests, el de l’habitatge, el
qual segueix enquistat i agreujat a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Davant d’aquesta
circumstància, les entitats sense ànim de lucre i amb ànima
social no han deixat de destinar esforços a mitigar els maldecaps de la ciutadania. Com
és d’imaginar, ningú ha restat
indiferent.
Entre aquestes entitats hi ha la
cooperativa d’habitatge assequible FEM CIUTAT, que lluny
de posar en pausa la seva maquinària, ha redoblat l’activitat.
Entre els diferents fronts que té
oberts cal destacar la promoció d’habitatge protegit en dret
de superfície que posarà en
marxa en els números 15-17
de l’avinguda de l’Estatut del
barri de la Clota de Barcelona.
Així, el passat 23 d’octubre la
cooperativa va posar la primera
pedra amb la presència d’autoritats, actors socials i el centenar d’adjudicataris del sorteig.
Una representació, però, que
podria haver concentrat a moltíssimes més persones si s’hagués adjudicat un pis a tots
els interessats: en total es van
presentar 970 sol·licituds. La
idea és que els 105 habitatges
comencin a omplir-se de vida
al llarg del quart trimestre del
2023.
En paral·lel, FEM CIUTAT també treballa de forma coordinada amb l’Ajuntament de Bar-

L’alcaldessa de Barcelona Ada Colau posa la primera pedra dels habitatges de la Clota

celona i altres cooperatives i
fundacions per aixecar 47 habitatges de lloguer assequible
en el número 26 del carrer de
Binèfar. Un sector que, per a
qui no el conegui, d’aquí pocs
anys gaudirà d’un entorn privilegiat amb la nova estació de
La Sagrera-Alta Velocitat i les
zones verdes que l’acompa-

nyaran. En aquest cas, els habitatges s’adjudicaran cap a finals del 2024 en un sorteig on
participaran les persones que
s’hagin inscrit en el Registre
de sol·licitants d’habitatge protegit en lloguer a Barcelona.
Davant d’aquest ventall d’actuacions, la cooperativa sense

ànim de lucre ha passat a situar-se com una de les entitats
vertebradores del parc residencial assequible de la capital catalana. De fet, la seva pàgina web (femciutat.cat) recull
totes les promocions que ha
començat a desenvolupar així
com les instruccions per rebre
informació o inscriure’s.

Més enllà dels límits barcelonins
Que Barcelona sigui el territori on FEM CIUTAT
desenvolupa més actuacions no significa que
sigui l’única població beneficiada per aquesta
cooperativa sense afany de lucre. Per exemple,
a Sabadell ja està pràcticament tot a punt
perquè a principis del 2022 el carrer de Sant
Ferran del barri de Gràcia aculli la construcció
de 19 habitatges nous. En aquest cas, encara hi
ha la meitat dels pisos pendents d’adjudicar-se.
Si l’anhel de l’interessat és viure en un
municipi més costaner, això tampoc representa

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

cap problema. La raó: Tiana també és escenari
d’un altre exitós conveni amb l’ajuntament
local. En aquest cas, la cooperativa ha
pogut desenvolupar una promoció mixta
amb 62 habitatges protegits de venda pels
seus socis i 18 més per afegir-los a la borsa
de lloguer. De fet, les claus de la primera
fase d’aquesta promoció ja s’han lliurat
aquest darrer mes de juliol, i la cooperativa
contempla lliurar la resta d’habitatges al
llarg de la primera setmana de novembre.
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Dos anys després de la mort de l’arquitecte,
el Museu d’Història de Barcelona edita el llibre
de memòries Barcelona 1969-1979: els anys decisius
del planejament de la metròpoli, una obra
imprescindible per entendre la ciutat actual

La memòria incorruptible
de Joan Antoni Solans
Marc Andreu

clau de qui, després d’exercir de
delegat d’Urbanisme de Barcelona
entre el 1976 i el 1980, fou també director general d’Urbanisme
de la Generalitat fins al 1997-, del
tripartit o, fins i tot, del moment
polític més actual.
Pare del PGM del 1976 encara vigent, i amb la ciutat i el país
sencer al cap, Solans va ser sempre
incòmode al poder no tant per no
tenir mai carnet de cap partit malgrat autodefinir-se com a “liberal
socialdemòcrata”, sinó per ser incorruptible en un món tradicionalment sembrat d’aquesta mala herba. “Mai vaig requalificar terrenys
contra el que fixaven els plans generals aprovats. [...] L’única obsessió que tenia era que aquells plans,
un cop aprovats, no fossin utòpics
i se seguissin amb rigor”, explica.
I respon clar i català aquells que
no entenien que “de la dedicació
a l’urbanisme en fes un sacerdoci per a la millora de les nostres
ciutats, contribuint així a la millora de la nostra convivència i de la
nostra qualitat de vida”.

Poca gent sap que Puigcerdà, a
1.200 metres d’altitud al bell
mig del Pirineu, va arribar a tenir oficialment mar, sobre plànol,
per obra i gràcia del Pla General
Metropolità (PGM). La rellevància
i la influència del planejament urbanístic de Barcelona elaborat als
anys setanta per l’arquitecte Joan
Antoni Solans (Barcelona, 1941–
Calella de Palafrugell, 2019) van
arribar a l’extrem que, el 1984, el
redactor massa espavilat que feia
el pla de la capital de la Cerdanya
va copiar “de manera tan desca-
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Solans va ser sempre
incòmode per al
poder perquè l’única
militància que entenia
era la urbanística
rada les normes del PGM” que hi
va incloure les normes per a la
zona marítima terrestre.
Relatada com de passada entre
altres anècdotes i, sobretot, entre
un munt de reflexió i documentació sobre la construcció de la ciutat contemporània, la platja que
indirectament Solans va fer arribar al Pirineu dona la mesura de
fins a quin detall s’expliquen coses
en les memòries d’un urbanista
mort accidentalment la tardor del
2019, tot just després d’enllestir
el manuscrit ara curosament editat pel Muhba amb el títol Barce-

Parc per parc
JAVIER BRANGULÍ-MUHBA

Solans explica al governador Rodolfo Martín Villa el Pla General Metropolità en presència de l’alcalde Masó
lona 1969-1979: els anys decisius
del planejament de la metròpoli.
“El punt a què ha arribat l’urbanisme de Barcelona demana que
algú expliqui les interioritats del
procés que més ha influït en la millora de la ciutat a partir dels anys
setanta: l’aprovació del Pla General
Metropolità i la seva primera implementació”, afirma Solans. I ningú

altre que un professional protagonista de primera fila i còmplice del
moviment veïnal -com es recorda al
llibre en un dels pocs elogis que hi
ha, amb dedicatòria explícita a la
Federació d’Associacions Veïnals de
Barcelona- no podia fer-ho millor i
amb més coneixement de causa.
Solans diu a la presentació que
les seves memòries se centren en

la dècada 1969-1979, però estan
sòlidament arrelades en l’anàlisi
d’anys anteriors, especialment en
l’etapa de l’alcalde Josep Maria
de Porcioles. A la vegada, Solans
també fa memòria puntual, i sense
embuts, de moments posteriors de
la transició, bé siguin del pujolisme -que, malauradament, no podrà tenir les memòries crítiques i

El que Solans defineix com a “militància urbanística” -i que “no
n’exigia cap altra ja que, atès el
seu caràcter públic, era en si mateixa política (mot que precisament ve de polis, ciutat estat)”era per ell “una política agraïda”.
De fet, li permetia “constatar
com creixien els arbres dels parcs
que havia plantat, si la gent feia
servir les avingudes traçades i si,
passa a la pàgina 28 2

L’urbanisme és política

arxiu favb

Cartell de l’exposició que la
Favb va fer el 1975 sobre el Pla
Comarcal a la Fundació Miró

Solans va escriure coses tan
interessants com aquesta: “La ciutat
no se sol entendre a través dels plans
urbanístics que la marcaren i dels
fets que els feren necessaris, de les
oposicions i resistències polítiques
que hagueren de vèncer perquè aquells
canvis poguessin acceptar-se i portar-se
a la pràctica, sinó que la història que
s’explica es modula exclusivament a
través dels personatges històrics que
organitzaren aquells fets singulars de
la ciutat que han quedat fossilitzats com
moments estel·lars d’esplendor”. Contra
la ciutat dels grans esdeveniments,

siguin exposicions internacionals
o jocs olímpics, Solans argumenta
que tant el pla Cerdà com el Pla
General Metropolità, les fites claus de
Barcelona en planejament urbanístic
van ser possibles “gràcies a unes greus
crisis socials prèvies que crearen les
circumstàncies polítiques que permeteren
el planejament, que fou la resposta a
aquells conflictes”. A saber: la revolta
social del 1868 per al cas del Pla Cerdà
i l’oposició obrera i veïnal antifranquista
als anys setanta per al cas del PGM.
S’ha perdut la confiança en el
planejament urbà, es lamenta Solans.

“El més greu és que l’abandonament
de la voluntat d’intervenció en les
condicions per fer una ciutat més justa,
més eficient, més rica, més concordant
amb el medi, s’ha encomanat a tots els
alcaldes, que han reduït l’urbanisme
a la justificació de posar uns quants
edificis singulars projectats per
arquitectes de fora”. I aquí no s’està
d’esmentar Joan Clos, Pasqual Maragall,
Oriol Bohigas o Josep Antoni Acebillo.
Entre els pocs elogis, a banda de la Favb,
n’hi ha de dirigits a “l’imbatible alcalde
del Prat” Lluís Tejedor per negar-se
a l’ampliació de l’aeroport del Prat.
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lloc. Porcioles, per moltes biografies d’encàrrec que se li facin, té
el seu lloc servit en safata al monumental Record d’un malson de
Joan Brossa. Solans, en canvi, el
té en el bon record d’un moviment
veïnal amb qui ell es va saber entendre i a qui ha llegat lliçons de
present: “Els potents moviments
urbans que havien sorgit a la ciutat
ho eren com a resultat del rebuig
a les polítiques urbanes del període de l’alcalde Porcioles, especialment les expropiacions amb la
finalitat d’obrir noves vies per al
trànsit i de donar valor a solars, les
qualificacions singulars de finques,
i la conversió en edificables de zones verdes i esportives. Que altres
alcaldes en prenguin bona nota en
aquests moments”.

amb l’arribada del bon temps, s’hi
obrien terrasses on la gent anava a
seure i a prendre la fresca”.
En la profusament documentada part final de les memòries, Solans repassa parc per parc, carrer
per carrer i equipament per equipament tota l’acció de govern de
l’urbanisme de la transició. I, més
enllà de llistar i cartografiar el centenar llarg d’hectàrees de sòl que
ell va adquirir com a patrimoni públic i que van ser un preuat llegat
per a la construcció de la ciutat
democràtica, no s’oblida de citar
els noms d’associacions veïnals i
d’activistes de barri sense els quals

l

Mentre va ser a
l’Ajuntament, atenia
fins a sis associacions
de veïns consecutives
en una jornada
cada reivindicació i cada lluita no
haguessin arribat a bon port. Tampoc sense ell, és clar, que mentre va
ser a l’Ajuntament atenia fins a sis
associacions de veïns consecutives
en una mateixa jornada: “Les reunions no tenien horari. Demanaven
escoles públiques, llars d’infants,
serveis socials, ateneus populars,
casals, camps per a la pràctica de
l’esport, piscines i camps de futbol
en els llocs més insospitats”.
Ajudat per la victòria de socialistes i comunistes en les eleccions
de juny del 1977 a Catalunya -que
van obligar Suàrez “a cedir molt” i
això “indirectament” va beneficiar
“la gestió del govern municipal”
de transició pilotat per l’alcalde

L’alcalde Socias i els ‘set nans’: De Paz, Casany, Solans, Serrat, Beltrán, Figueruelo i Pujadas

Una ciutat
en transició
Barcelona 1969-1979: els anys
decisius del planejament
de la metròpoli
Joan Antoni Solans Huguet
Museu d’Història de Barcelona
364 pàgines
29 euros

predemocràtic Josep Maria Socias
Humbert-, Solans confessa que va
copiar el pla urbanístic de la Bolonya comunista i el va fer passar
com a Programa d’Actuació Municipal d’Urgència. Va ser una gran jugada, comparable a com el 1974, a
les acaballes del franquisme i amb
la Revolució dels Clavells portugue-

sa com a context de fons, Solans
va aconseguir aprovar inicialment
el PGM que Porcioles li havia encarregat i havia guardat al calaix
entre crítiques veïnals però també
dels poders fàctics: “La reducció
d’edificabilitats i les afectacions
de solars van ser la causa de la
forta crisi política que el nou Pla

MUHBA

desencadenà i l’origen del seu rebuig. Moltes economies industrials,
familiars i del sector de la construcció es van veure afectades amb
l’objectiu d’aconseguir millores
per a la majoria”, resumeix Solans.

Lliçons de present
Sincer a totes bandes, diu que “qui
va convèncer [el president del
Govern] Arias Navarro perquè el
Pla seguís, donada la notorietat i
l’escàndol que havia aixecat, fou,
amb el seu proverbial nas polític,
l’alcalde anterior Porcioles, que li
subratllà que hi havia altres problemes polítics més importants
per apuntalar i que el temps ja
posaria les coses al seu lloc”. Són
la memòria popular i els historiadors qui treballen amb el temps, i
a ells correspon posar les coses a
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Pel·lícules

El cinema ‘quinqui’
i les ombres de la transició
La trilogia de films ‘Perros callejeros’, que explica
els amors, els atracaments i les fugides en cotxe
d’una sèrie de joves ‘marginals’, es recupera
en una edició videogràfica que inclou textos
i entrevistes de contextualització de les obres
Ignasi Franch

Dels murs d’habitatges barats amb
què les autoritats urbanístiques
pretenien substituir el barraquisme,
de la introducció de l’heroïna i del
desencís vers el futur a l’Espanya
de la transició i els primers anys
de democràcia parlamentària, va
néixer un nou cicle de delinqüència
juvenil amb exemples com
Juan José Moreno Cuenca El
Vaquilla. I una sèrie de ficcions
cinematogràfiques, més o menys
inspirades lliurement en aquestes
realitats, que es van agrupar sota
l’etiqueta de cinema quinqui.
El realitzador barceloní José
Antonio de la Loma va firmar
diversos exponents d’aquest
gènere, entre ells la trilogia
Perros callejeros, ara reeditada
en suport Blu-ray. El protagonista
de les pel·lícules és El Torete, un
joveníssim lladre i conductor de
cotxes robats que sosté l’economia
d’una família desestructurada
a través de la delinqüència.
A mesura que avancen els films,
els plantejaments són més
excèntrics: s’inclouen pinzellades
de metaficció -Perros callejeros II

aborda fets reals viscuts per
l’actor protagonista i pel director-,
més moments humorístics… Les
influències del destape fílmic
condicionen les continuacions
de l’obra original.
El visionat de la trilogia suposa
una experiència estimulant,
també per les contradiccions que
genera. Les pel·lícules semblen
apel·lar al desig de llibertat i
estimulen la identificació vers uns
antiherois que fugen d’uns policies
variablement brutals. Alhora,
emergeix una visió del món que no
està tan lluny de la que projectava
el cinema policial oficialista
de l’Espanya nacional-catòlica.
El resultat remet a una
certa tradició fílmica: la
denúncia contradictòria,
hipòcrita o cínica que explota
i espectacularitza els problemes
socials que suposadament
critica. Amb tot, malgrat que
els retrats humans estiguin
molt estilitzats per facilitar la
corresponent exposició comercial
potencialment estigmatitzadora,
les obres assoleixen un cert valor
documental gràcies a les imatges
d’una Barcelona desapareguda.

Imperfecta, però valuosa,
recuperació cultural
Trilogia ‘quinqui’
en Blu-ray
Perros callejeros
(1977); Perros
callejeros II (1979)
i Los últimos golpes
de ‘El Torete’
(1980)
Edita: botiga
El Seixanta-Nou

El rellançament de Perros callejeros es deu a una botiga barcelonina,
El Setanta-Nou, que també ha assumit les tasques d’editora. La qualitat
d’imatge de les pel·lícules és millorable: la presentació digital de Los
últimos golpes de El Torete és més o menys satisfactòria, però les dues
obres prèvies sembla que necessiten una tasca de restauració. Resulta
molt lloable, en canvi, la confecció de materials complementaris. El pack
incorpora un llibret a càrrec de la divulgadora Mery Cuesta. I els discos
de cadascuna de les obres inclouen entrevistes àmplies a la mateixa
Cuesta i a diversos participants en les produccions -inclòs el multipremiat
realitzador Agustí Villaronga-. Totes elles proporcionen un doll d’anècdotes
i consideracions sobre els films, els protagonistes i el moment històric.

Documentals

Una memòria històrica
(i una invitació
de la lluita veïnal a participar-hi)
El documental Perifèria parteix del record del Pla
Popular de Santa Coloma per esguardar fragments
del present dels moviments socials a la localitat
i les noves generacions que s’hi impliquen
I. F.

El muntador i realitzador Xavi
Esteban -muntador del documental
sobre Arcadi Oliveras Mai és
tan fosc- i la periodista Odei A.
Etxearte, es proposen un repte
difícil amb el documental Perifèria:
fer un relat del passat i també
del present de la Santa Coloma
de Gramenet veïnal. El record
de l’arquitecte Xavier Valls
serveix de punt de partida per
desenrotllar unes quantes històries
de mobilització ciutadana. Valls
va ser un dels noms claus del Pla
Popular de Santa Coloma, una
obra col·lectiva de participació

popular durant els primers anys
de democràcia parlamentària. La
codirectora Etxarte va escriure
un llibre sobre aquest procés.
Les intervencions enregistrades
en una assemblea projecten una
certa nostàlgia de temps passats,
entesos com més proclius a la
reivindicació compartida. D’alguna
manera, el documental explica
algunes victòries populars seguides
d’una dinàmica de derrotes
constants enfront del mercat
dels espais i de les vides.
Tot i aquestes pinzellades que
poden estimular el descoratjament,
la genealogia de Perifèria tendeix
ponts amb el present i amb un

A l’esquerra,
un fotograma
de ‘Perifèria’;
a dalt, el cartell
del documental

jovent que també pot implicar-se
en la política. D’alguna manera,
el film convida a la participació
presencial, física, grupal, en uns
moviments socials en reconstrucció
permanent. I, potser, contribueix
a carregar les piles d’energia
activista per afrontar un panorama

La ‘Santaco’
compromesa
Perifèria
Xavier Esteban i
Odei A. Etxearte
Antivaho, 2020

d’atomització i virtualització.
El documental ha estat presentat
en diversos festivals i espais,
com DocsBarcelona i la sala
cooperativa ZumZeig. Els seus
autors romanen a l’espera de noves
ocasions i nous canals per acostar
el resultat als espectadors.
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
CIUTAT VELLA
Amics de la Rambla

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

Barceloneta

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

Casc Antic

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

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

Parc de l’Escorxador

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

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

Ronda de Sant Pere

La Satalia

Sagrada Família

Park Güell-la SalutSanllehy

Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10
Nàpols 268-270
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

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

Cariteo, 26
93 329 36 72

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Can Rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
Camí Boscà, 8
asvfontdelmont@gmail.
com

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

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic VallvidreraVázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

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

Putxet

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

Sant Gervasi Sud

Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58

Tres Torres

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Triangle de Sants

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

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

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

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

Plataforma Can Baró

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Torre Jussana
Av. del Cardenal Vidal
i Barraquer, 30

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

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 CongrésIndians
c/ de la Manigua, 25
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

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 Uneix

Foradada 11, porta A
615 656 450

Trinitat Vella

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

SANT MARTÍ
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

És tira

montse cabo

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

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

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

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

Font de la Guatlla-Magòria

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n

Hostafrancs

Fort Pienc

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

LES CORTS
Barri de la Mercè

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Carmel

Guineueta

Camp Nou

Coll-Vallcarca

Font del Gos

Porta

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

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05
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

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

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

Travessera de Dalt

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

Xile, avinguda

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

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

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

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

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

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

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

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

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

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

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

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

Meridiano Cero

Provençals de la Verneda

Navas

Sant Martí de Provençals

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

Sant Andreu NordTramuntana

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

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

El Besòs

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

Verneda Alta

Sant Andreu del Palomar

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62
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

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER sortirà al mes de març

En 5
paraules
CIUTAT

Manifestació contra l’abús
en el preu de la llum
Diverses entitats es van
manifestar el 6 de novembre
contra l’augment abusiu
del rebut de la llum. Hi van
assistir 1.800 persones, segons
la Guàrdia Urbana. La marxa
va sortir de la plaça de la
Universitat fins a la seu d’Endesa.
La pujada de l’electricitat afecta
més les famílies vulnerables,
i més ara, a l’hivern, quan
augmenta el consum. Entre les
consignes es va sentir: “Volem
el que és nostre, aigua, llum
i sostre” i “Endesa, Iberdrola,
estan robant el poble!”.

CIUTAT VELLA

La reforma de la Via
Laietana tira endavant
L’Ajuntament acaba d’aprovar,
inicialment, la reforma
d’aquesta via amb una inversió
de 32,9 milions d’euros. Les
obres han de començar al març
del 2022. El projecte redueix
el trànsit i es planteja crear
grans espais per als vianants.
I preveu deixar un carril de
pujada per a autobusos i taxis,
que també podran fer servir
els veïns. De baixada hi haurà
un carril perquè el comparteixin
autobusos i bicicletes i un altre
de circulació amb el límit
de 30 km/hora.

PROSPERITAT

arxiu

Mural reivindicatiu al solar de
l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor

Retards en l’equipament
d’Ideal Plàstica Flor
El Districte de Nou Barris va
convocar el mandat anterior un
concurs d’idees per urbanitzar
el solar que va ocupar la Ideal
Plàstica Flor. La pandèmia va
interrompre el procés i els veïns
no van ser informats. A l’hora
de reprendre’l, es vol modificar
la proposta consensuada amb
el veïnat, que ho ha acceptat
amb la condició que en aquest
mandat es deixi acabat el
projecte d’obres i execució.
El regidor Xavier Marcé ha
acceptat, però a l’hora de la
veritat no compleix el calendari.

ciutat

La gestió ciutadana
d’equipaments, en perill
A Barcelona hi ha 40
equipaments gestionats per
entitats de barri. La gestió
ciutadana garanteix l’arrelament
al territori i la implicació
de l’entitat gestora en el
funcionament de l’equipament.
La seva adjudicació no es
duia a terme a través d’una
concurrència pública a la qual
es poguessin presentar entitats
de fora del barri, amb ànim
de lucre o altres interessos. Els
darrers mesos alguns districtes
han posat en qüestió aquesta
clàusula. La indignació és gran.
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La Favb
informa

El cor robat

l

Defensem la
participació real!

CATHERINA AZÓN

Paco Flórez
President de l’associació
veïnal Trinitat Uneix

FAVB
El Plenari del Consell Municipal de
Barcelona va aprovar el 2017 un
Reglament de Participació Ciutadana que recollia la llarga tradició
de lluita i treball col·laboratiu del
teixit social i associatiu de la ciutat. Proposava un nou model de
participació basat en l’establiment
i la regulació de diferents canals
que combinaven mecanismes de
debat representatiu amb d’altres
d’iniciativa ciutadana directa. El
nou reglament, però, va ser suspès
el 2019 pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya a instàncies
d’interessos econòmics empresarials i privats, per evitar una possible

l

El nombre de
signatures requerit per
promoure una consulta
ciutadana passa
de 15.000 a 88.709
consulta ciutadana. La Favb es va
posicionar en defensa de la participació i es va comprometre a participar de forma activa en el procés
d’elaboració del nou reglament.
Després de fer-se pública la proposta del nou redactat de l’Ajuntament, el passat 11 d’octubre es
va obrir un procés de participació
a través de la plataforma Decidim

puyal

“Cal conservar
la façana de la
presó, per memòria
històrica del barri
i de la dona”

Va néixer a Nou Barris, però quan tenia 14 anys va entrar a treballar en una llibreria papereria de la Trinitat Vella. Va ser llibreter
durant 22 anys. I els 23 següents va ser transportista. Atrafegat, no
tenia temps per fer vida social al barri. Ara, ja jubilat, recupera
el temps perdut. Després de passar per l’Associació Veïnal de la
Trinitat Vella, on va ser secretari, ha muntat amb uns companys
una altra entitat, Trinitat Uneix, nascuda en temps de pandèmia i
membre de la Favb des de l’octubre passat.
Recollida de signatures per a una Iniciativa Legislativa Popular
Barcelona. El marge de poc més
d’una setmana -finalitzava el 23
d’octubre- va ser insuficient perquè les entitats poguessin estudiar
la proposta i elaboressin les esmenes pertinents, sobretot en relació
a la la participació dels districtes.
La Favb i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) van
emetre el 22 d’octubre un comunicat en què constataven que el
nombre de signatures requerit per
promoure una consulta ciutadana
era un despropòsit: es passava de
15.000, en el reglament suspès, a
88.709, en el nou; un canvi que
entorpeix els grans avenços aconseguits amb l’anterior redactat i
que, en tot cas, caldria compensar amb un termini més llarg de

arxiu

recollida de signatures i un major
suport econòmic per fer-la.
El nombre de firmes requerides
ve condicionat per les normes legals de rang superior -com ara la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local estatal i la Llei de consultes populars no referendàries de la
Generalitat de Catalunya, en el seu
apartat no afectat pel recurs del
Tribunal Constitucional-. Per tant,
la Favb insta a totes les formacions
polítiques del Consistori -totes van
donar suport al reglament suspèsa promoure de manera immediata
la modificació d’aquest cos legislatiu superior, per fer efectiu el que
en el seu dia van trobar adient per
aplicar en el Reglament de Participació de Barcelona.

Revistes
de barri

Us heu proposat unir de nou les dues Trinitats.
Entenem la Trinitat com un tot; una unitat que es va trencar
quan es va fer la Meridiana, mitjan segle XX. S’acabava llavors
una història compartida, i ara hi tornem. Ha calgut refer el pont de
Sarajevo -inicialment més estret i que substituïa el pas soterrat i
les passarel·les- per tornar a unir -no al 100%- els dos barris. Amb
el seu jardí vertical, n’estem molt orgullosos, a banda i banda.
Què és per a tu la Meridiana?
Si som realistes, és un mal necessari, entre cometes. És l’entrada i sortida nord de Barcelona. El problema és que quan es va
obrir no hi havia la consciència que hi ha ara en matèria de medi
ambient, ecologia, salut física i mental... Ni cap mena de respecte.
De moment, però, treballeu sobretot a la Trinitat Vella.
A la Trinitat Nova tenim presència al Pla de Barris, a l’institut
escola... Però ha caigut el soci que coneixia millor el barri i les
seves entitats. Hem quedat una mica coixos. Tanmateix, les Trinitats tenen projectes compartits: la pacificació de la Meridiana
-quan arribi- o, en memòria històrica, la recuperació del Pont dels
Tres Ulls, el monument al Treball, la Casa de les Bruixes...
Com us heu organitzat?
Tenim tres àrees de treball: medi ambient, urbanisme sostenible i interculturalitat. Vam fer un estudi del parc de la Trinitat i
vam veure que des de la inauguració havia perdut molts arbres,
per inadequats i per falta de manteniment. Es va aconseguir una
partida de 300.000 euros per replantar-ne 780. Abans del febrer
s’enllestirà la feina. Però al parc caldrà fer més actuacions. Som
al costat del nus de la Trinitat; la contaminació acústica i atmosfèrica és molt important. Hi estem molt a sobre.
Al barri hi va haver la presó de dones del tardofranquisme.
Volem conservar una part de l’edifici de la façana, per memòria històrica del barri i de la dona; per recordar la repressió dels
últims anys de dictadura. Tenim el suport de la Universitat de
Barcelona i grups de represaliades. Gairebé ens dona més suport
l’Administració que el barri, que hi és una mica reticent. L’edifici
no val res, però quan argumentes que és un tema de memòria de
la dona, costa dir que no.

De Cap a Peus

El Butlletí

Raval

La revista degana de la premsa
de barri barcelonina dedica bona
part del número d’octubre a
recordar la creació, el 1971, de
l’Associació Veïnal de Sant Andreu
de Palomar, a iniciativa del Casal
Catòlic. La publicació estableix
un diàleg entre set persones que
han presidit l’entitat. Ens alegra
veure, molt participatiu, en Francesc Porret, un dels fundadors
de l’associació. Parlen del passat
i del futur, fan balanç de la feina
feta i comenten, entre altres coses, la polèmica implementació
de la recollida d’escombraries
amb el sistema de porta a porta.

En el número d’octubre, l’Associació Veïnal del Congrés-Indians
celebra que, tot i la pandèmia,
s’hagin pogut celebrar les Festes
Majors de les dues barriades.
Apunta que del procés participatiu
realitzat recentment n’han sortit
guanyadors tres projectes, dos
dels quals són velles reivindicacions; i ara estan esperant que es
materialitzin. Denuncien també
que la urbanització de la plaça
del Canòdrom porta anys de retard. I lamenten que el CAP
que s’ha de fer a la cantonada
entre Cardenal Tedeschini i Pardo
tingui una “execució indefinida”.

Recollim, amb cert retard, la
publicació realitzada pel departament de projectes de la Favb, on
es presenta un diagnòstic del barri
del Raval basat en la percepció
del seu veïnat. Són 32 pàgines que
permeten apropar-se a la història,
l’evolució i el sentit de pertinença
a aquest barri de Ciutat Vella.
A través del projecte Barri, Espai
de Convivència (BEC) -dut a terme
al llarg dels anys 2020 i 2021-, es
van poder recollir 216 opinions
positives i 217 de negatives sobre
diferents elements i aspectes de
la zona. També hi han col·laborat
diferents centres educatius.

Com encareu el repte de la interculturalitat?
Aquí no podem parlar d’aconseguir objectius. És un continu.
Fem trobades amb les tres mesquites. Tenim molt bona relació
amb els presidents de les dues comunitats, la marroquina i la
pakistanesa. Es tracta de parlar molt, d’escoltar molt. Tenim el
suport del servei d’Interculturalitat, el centre cívic, la biblioteca
-que fa molta difusió de la seva cultura-... Què esperem aconseguir? Que això no pari. No volem una integració agressiva, imposada. Volem que el barri sigui també d’ells; l’hem de construir
entre tots. No es tracta de contactar amb ells només quan els
necessitem. Quan fas que se sentin partícips la relació canvia del
tot. El projecte de la presó l’hem de poder signar tots.
Trinitat Vella és a Sant Andreu. Trinitat Nova, a Nou Barris.
Segons quins temes s’hauran de negociar dos cops.
També voleu posar la Trinitat a la xarxa.
Al setembre vam fer la segona trobada d’instagramers per donar a conèixer el barri. Durant molts anys vam viure una època
negra, per la droga; els taxis no volien ni entrar al nostre barri.
Ara tenim punts negres i focus de conflicte, però hi ha també moltes coses positives. I volem que la gent les vegi.
Un projecte de futur?
De la banda de Barcelona, som l’únic barri que no té accés directe al Besòs. Cal anar per Vallbona o pel pont de Santa Coloma.
Tenim 800 metres de riu i hi volem un parc fluvial.
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Joel Cánovas
‘Cazador’ de baldosas
jesús martínez
entrevista
marc javierre
fotografÍa

“Baldosas de doscientos años acaban
en la basura por la reforma de un piso”

U

lises va volando por las galaxias más
veloz que una estrella fugaz”. La
banda sonora de la serie de dibujos
animados Ulises 31 aún permanece
en el imaginario de quienes nacieron en los
setenta. La versión futurista de la Odisea
servía de aperitivo para las tardes de
Fórmula V, para las largas tardes de sol…
Alter ego de Ulises es Joel Cánovas
(Andorra, 1983), barba incipiente,
desaliñado por el polvo de mortero y
la arenilla, parlanchín desde nacimiento,
aparejador de sueños y conseguidor, en
el sentido prosaico, porque lo que consigue
no son clientes sino racholas. Joel ha sido
definido como tile hunter, buscador de las
baldosas hidráulicas que cubren los hogares
centenarios de Barcelona.
“Todo empezó un día de 2014. Iba con
mi compañero, el escultor Pedro Verón,
a tomar unas cañas en la plaza del Sol de
Gràcia. Y nos encontramos tiradas tres o
cuatro piezas. Pedro dijo: “Son como las
que mi abuelo tiene en Calatayud”. Y a mí,
como me gustaba su diseño y su historia, me
pareció interesante conservarlas y que no se
perdieran”, explica en su guarida, la antigua

fábrica de sifones Vilella, en el Passeig
de l’Exposició, 95. “Le pregunté: ‘Pedro,
y ahora ¿qué hacemos?’. Y me contestó:
‘Abramos un perfil en Instagram [@i_rescue_
tiles]’”. Así que al cabo de un mes ya tenía
unas cincuenta, y al cabo de dos meses,
doscientas. Y ahora, más de cuarenta mil”.
Se podría afirmar que Joel Cánovas
ejerce como el fixer de los arqueólogos.
A él le llaman cuando se levantan los suelos
de media Barcelona, ya sea en el Raval
o en Passeig de Gràcia. Pero a él no le
importa lo que debajo de los ladrillos se
halla, ya sea tierra seca o el ajuar funerario
de una tumba ibérica. Tampoco le interesan
las vidas que hollaron el pavimento, y que
se podrían remontar hasta mediados del
siglo XIX. Por ejemplo, las vidas de las
cupletistas del Paral·lel, de los conductores
militares de tranvía, de los amanuenses
que escribían en las casetas del Palau de la
Virreina. De las casas nobles y de las casas
humildes le cautiva el suelo mismo: las losas
hechas con cemento, pigmento y agua.
Composiciones y mosaicos de albahaca
de mil colores, formas y motivos: las
hay geométricas -cenefas de la romana

Sal i pebre

Pompeya-, florales -hiedras, tréboles,
arces-, animalarias -serpientes, grifos,
conejos- y modernistas -nolla-. La mayoría
procede de las firmas entonces en boga, el
equivalente en la construcción a los Vuitton
de la moda: Teótimo Fortuny, Carles Butsems
y Bernat Martí, cuyo legado aún pervive.
“Empecé a acumularlas en el piso
que había alquilado en la calle Bonavista,
y lo que tenía que ser el despachito de
mi expareja se convirtió en un trastero,
parecía Diógenes… Claro, no es como
coleccionar sellos. Y cada una pesa casi
dos kilos. Así que arrendé un local, y desde
hace tres meses estoy aquí en el Passeig
de l’Exposició, asociado con el empresario
Enric Rebordosa, que ha invertido en
el proyecto”, dice Joel, que en realidad
se gana la vida como supervisor de obras.
El proyecto que tiene en la cabeza
este medio arqueólogo medio fixer es el
siguiente: construir en los depósitos de la
antigua fábrica Vilella, de unos quinientos
metros cuadrados, un museo, una tienda,
una zona de restauración y un taller
artesanal para recuperar las baldosas,
patrimonio de la ciudad. Rebordosa invierte

L’acudit

Hipòcrites
El 31 d’octubre començava la Cimera del Clima a Glasgow, Escòcia.
Una cita mundial de dirigents amb algunes absències sonades. Més
de 400 hi van arribar en el seu jet particular. A l’aeroport no hi cabia
un avió més. Els emplaçaments on se celebrava la trobada estaven
envoltats de cues enormes d’automòbils. La majoria dels assistents
es van traslladar en vehicles privats. Pocs van utilitzar el transport
públic. Mentrestant, llançaven a l’atmosfera quantitats immenses
de gasos contaminants. Els dirigents polítics van atrevir-se a
anunciar uns acords que no acostumen a complir, i han donat
per acabats els debats amb unes conclusions molt dèbils que,
per exemple, en comptes de recollir el compromís de l’eliminació
progressiva dels combustibles fòssils, parlen només de “reducció”.
Però el futur no depèn d’ells, depèn de nosaltres, del fet que siguem
capaços de canviar uns hàbits de vida que ens intenten imposar.
I depèn que donem suport al transport públic i participem en
lluites tan pròximes i necessàries com és l’oposició a l’ampliació
de l’aeroport del Prat. El cel és ple de grans núvols foscos.

Zeta

por amor a las causas perdidas. Aun así,
se intuyen posibilidades de negocio:
“Si te metes en internet verás que hay
un cierto auge del revestimiento hidráulico,
y alguna de las piezas puede venderse,
como souvenir, a unos cincuenta euros.
De hecho, en comercios del centro ya
se pueden comprar, muchas de ellas
envejecidas a posta. Me acaban de hacer
un pedido de baldosines desde Australia.
Los precios pueden llegar a los cuatro
euros por unidad”.
También las regala, para que la cuide
algún polizón con buen gusto para los
botines.
Detrás de cada suelo se esconde
una historia, y con muchos desguaces
de historias que almacena se entiende la
Barcelona de los carruajes, de los pistoleros
y de las guerras. Historias como estas (I):
“Una vez una señora de Sabadell me llamó
angustiada porque vendía la casa y hacía
muchos años que había puesto los azulejos,
y esperó a que yo fuera y me los llevara
para proceder a la venta”.
Historias como estas (II): “Una vez
me llamaron de un local de Ciutat Vella
en el que, supuestamente, había vivido
Pablo Picasso. La cerámica tenía la
ilustración de un dragón, es uno de
mis tesoros más preciados”.
Historias como estas (III): “Un fondo
buitre compró un edificio entero y, como
tenía prisa, se deshizo de lo más bonito”.
Joel Cánovas recibe avisos de “mucha
gente con muy buena voluntad”. Avisos que
en gran medida representan las exequias
de un tiempo que se perdió con la llegada
de Ikea. “Lo normal es que, cuando los
padres y los abuelos fallecen, los hijos
quieran remodelar la vivienda y poner
parqué o losetas de plástico o sintasol,
y entonces el embaldosado que ha estado
allí durante cien años acaba en la basura”.
Joel Cánovas, el Ulises del siglo XXI,
se ha propuesto dar dos pasos atrás para
dar un gran salto adelante. Viajar al
pasado para remodelar el futuro.
Miente: “Algún día dejaré de buscar”.

ricardo hermida

