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d’entrada: PODER I CIUTAT

Barcelona Global,
el ‘lobby’ neoliberal
sense complexes
Superada la seva primera dècada de vida, el grup de pressió s’ha
consolidat entre determinada elit econòmica i empresarial de la ciutat

marc font

E

l futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, el conseller delegat de
Glovo, Òscar Pierre, l’hoteler Pau
Guardans Cambó, el perfumer
Marian Puig, la multimilionària
empresària Maria Reig, el banquer Juan
Antonio Alcaraz (CaixaBank), el farmacèutic Sergi Ferrer-Salat i companyies de la dimensió del Banc Sabadell, Abertis, Applus,
Freixenet, Damm, el Grup Godó, Catalana
Occidente, Esteve, Fluidra, Cuatrecasas,
Grífols o Colonial són només alguns dels
noms que formen part de Barcelona Global, un dels principals lobbies econòmics
de la ciutat. Plenament consolidada després de superar la primera dècada de vida
-va fer les primeres passes el 2011-, l’associació ha solidificat amb el temps els seus
grans trets definitoris, que li han permès
distingir-se d’altres grups de pressió aparentment similars i que són més veterans,
com el Cercle d’Economia, el Círculo
Ecuestre o, fins i tot, la Cambra de Comerç
i la patronal Foment del Treball.
A grans trets, es pot dir que Barcelona
Global aplega exponents de la nova economia o capitalisme de plataforma -Pierre, un ferm defensor de la desregulació de
les relacions laborals, n’és un dels quatre
vicepresidents- i representants d’una elit
empresarial i econòmica més tradicional.
A tots, però, els uneix la creença a ultrança en un neoliberalisme en què l’increment infinit dels beneficis empresarials
és pràcticament l’única finalitat.

La rebaixa d’impostos, la supressió de
qualsevol limitació al turisme -les crítiques al Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) són recurrents-,
la defensa de l’ampliació d’infraestructures com l’aeroport o l’aposta pels grans
esdeveniments són algunes de les grans
banderes de l’entitat. En canvi, Barcelona
Global obvia completament qüestions
que, amb els matisos que es vulguin, figuren en les intervencions, jornades o documents del Cercle d’Economia o, fins i
tot, Foment: un cert compromís social, la
preocupació almenys aparent pel bé
comú, el temor que ens encaminem cap
a un nou increment de les desigualtats o

El ‘lobby’ demana
la rebaixa d’impostos
i l’ampliació de les
infraestructures
i defensa el
turisme i els grans
esdeveniments
America’s Cup
Events Barcelona,
l’empresa que
organitza la copa
de vela, ja ha fitxat
Catà, l’expresidenta
de Barcelona Global

Presentació de l’agència publicoprivada Barcelona & Partners, el 2020. A la foto,
Jaume Collboni i Catà, expresidenta de Barcelona Global. ajuntament de barcelona

una lluita real per abordar l’emergència
climàtica. Amb l’única excepció de la defensa retòrica de l’oxímoron del creixement sostenible, no fos cas que la sostenibilitat -la real- del planeta aturés la
roda de l’acumulació de capital.
Sorgida amb el teòric objectiu de “reforçar la Marca Barcelona”, segons les seves pròpies dades, l’associació reuneix
“227 de les empreses, centres de recerca,
emprenedors, escoles de negocis, universitats i institucions culturals líders de la
ciutat”. A més, també en formen part “880
professionals que volen fer de Barcelona
una de les millors ciutats del món per al
talent i l’activitat econòmica”, 160 socis
que viuen a l’estranger i desenes de persones internacionals que, en canvi, s’han
establert al cap i casal. El mateix portal
corporatiu assegura que l’entitat “desenvolupa propostes estratègiques per al futur de Barcelona, impulsa projectes concrets al costat dels seus socis, i els
mobilitza perquè coneguin, es coneguin
i puguin recolzar millor la Barcelona del
talent” a la qual aspiren.

Paper clau en la Copa Amèrica
Barcelona Global ha aparegut els darrers
mesos als mitjans fonamentalment per
dues qüestions: el relleu en la seva presidència i el paper que va jugar perquè la
ciutat fos escollida com a seu de la Copa
Amèrica de Vela del 2024. En el primer
cas, l’Assemblea General de l’entitat va
nomenar el 27 de juny Maite Barrera [llegiu-ne el perfil a la peça] com a nova
presidenta, en substitució d’Aurora Catà.
En la seva intervenció, Barrera va manifestar que tenen la voluntat “d’atraure talent que generi impacte positiu, que ajudi
Barcelona a créixer de manera pròspera,
sostenible i inclusiva” per “fer una Barcelona millor”. Al costat d’aquestes frases
políticament correctes, va subratllar que
“retenir talent exigeix també continuar
treballant per transformar la fiscalitat
que [la ciutat] té associada i eliminar les
barreres burocràtiques que dificulten el
seu desenvolupament”.
Amb un mandat per endavant de dos
anys, a la junta de Barrera hi trobem
noms com els esmentats de Gerard Piqué,
Òscar Pierre, Juan Antonio Alcaraz i Sergi Ferrer-Salat, a més d’altres com Ana
Godó, Francesca Bria -assessora de la
presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen- o Eloi Planes, president
executiu de l’empresa de l’Ibex Fluidra. La
substitució implica que Catà, actualment
consellera del Banc Sabadell i Repsol, ha

Façana de l’edifici que acull la seu de Barcelona Global, ubicada al número 17 de la Travessera de Gràcia. joan morejón

aurora
catà,
l’expresidenta

maite
barrera,
la presidenta
Llicenciada en Administració i
Direcció d’Empreses per Esade i
amb dos màsters en administració
d’empreses (MBA) -un a Esade i l’altre a la californiana UCLA-, Maite
Barrera (Girona, 1974) és la fundadora i consellera delegada de Bluecap
Management Consulting, una companyia especialitzada en l’assessorament estratègic i analític per al
sector financer, que des de final del
2020 està en mans de l’argentina
Globant. Mare de quatre fills i filla
de l’empresari del sector del transport de viatges per carretera Lluís
Barrera, també va estudiar a l’escola Les Alzines, vinculada a l’Opus
Dei i coneguda fins aquest curs per
acceptar només nenes. El perfil elitista el completa sent patrona i
membre de la comissió delegada
de la Fundació Princesa de Girona.

Amb una àmplia trajectòria empresarial, l’estiu del 2020 Catà va
convertir-se en la primera dona a
presidir lobby, tot i que en el seu moment va tenir la multimilionària Maria Reig com a gran impulsora. Ha
passat pel Bank of America, Nissan
Motor Ibérica, RTVE, Planeta -va
ser-ne consellera delegada-, Recoletos o Seeliger y Conde i ara mateix
és consellera de dues empreses de
l’Ibex com són el Banc Sabadell i
Repsol. Formada també en una escola de negocis, l’IESE, aquest estiu
s’ha incorporat a la companyia organitzadora de la Copa Amèrica de
Vela, després d’haver exercit un paper clau en l’acord entre administracions públiques i sector pivat per
aconseguir que l’esdeveniment recaigués en la capital catalana.

passat a formar part de la nòmina de presidents d’honor de Barcelona Global, on
figuren la resta de persones que han ocupat el càrrec: Joaquim Coello (2011-2012),
Emilio Cuatrecasas (2012-2014), Marian
Puig (2014-2016), Gonzalo Rodés (20162018) i Pau Guardans (2018-2020).
El 29 de març, durant l’acte de presentació oficial de Barcelona com a seu de la
Copa Amèrica de Vela del 2024 que va ferse al World Trade Center, el primer tinent
d’alcaldia de l’Ajuntament i líder del PSC
a la ciutat, Jaume Collboni, va agrair explícitament el paper jugat pel lobby per
aconseguir l’organització de l’esdeveniment [llegiu el número 160 de Carrer].
L’aleshores presidenta de l’associació,
Aurora Catà, no podia faltar a la foto de
celebració, després dels seus contactes
estrets amb la companyia novazelandesa
que va escollir la candidatura de Barcelona. Per tancar el cercle, l’1 de setembre es
va confirmar que America’s Cup Events
Barcelona, l’empresa organitzadora de
l’esdeveniment, ha fitxat Catà com a vicepresidenta. Paradigma de la primacia
d’interessos privats en una competició
que, fonamentalment, estarà finançada
amb aportacions de les administracions
públiques. Tot, òbviament, sota el mantra de la col·laboració publicoprivada del
qual també fa bandera el lobby.

De Trias al PSC de Collboni
Les paraules de Collboni no són casualitat, sinó que responen a l’apropament
que els darrers anys s’ha viscut entre el
PSC i una part destacada de l’elit econòmica i empresarial barcelonina -i catalana-. Al cap i a la fi, l’actual PSC barceloní
comparteix bona part del model desarrollista que plantegen organitzacions

L’eclosió del
Procés va distanciar
aquestes elits
econòmiques de
l’antiga CiU i les
va apropar als
socialistes
com Barcelona Global, basat en l’expansió d’infraestructures com el port i l’aeroport, la celebració de grans esdeveniments i les crítiques a aquells projectes
que limiten la presència del cotxe privat.
El 2013, en canvi, l’associació -molt
menys coneguda, amb menys socis, però
amb unes grans línies que ha mantingut
fins ara- tenia una relació molt estreta
amb la CiU de l’aleshores alcalde, Xavier
Trias. L’eclosió del Procés, però, va distanciar aquestes elits econòmiques de
l’espai de l’antiga CiU, malgrat que Junts
fiscalment defensi les mateixes receptes,
i les va apropar al PSC arran del poc pes
del PP a la ciutat i al conjunt de Catalunya, a la residualització de Ciutadans i a
la fallida aposta per l’exprimer ministre
francès Manuel Valls.
A què respon, però, l’existència d’un
lobby com Barcelona Global? En parlem
amb el periodista Andreu Farràs, especialitzat en economia i, entre moltes
d’altres, autor d’una obra de referència
com L’oasi català: un recorregut per les
bones famílies de Barcelona -escrit conjuntament amb Pere Cullell i publicat
per Planeta el 2001-. Per a ell, la seva aparició “és una manera de dir que els lobbies que hi ha hagut fins ara potser han
passa a la pàgina 4 ➞

Repartidors de Glovo, a la Rambla. El conseller delegat d’aquesta plataforma, Òscar Pierre, és també un dels vicepresidents de Barcelona Global. joan morejón

➞ ve de la pàgina 3

quedat envellits, que sempre són els mateixos i que els nous emprenedors i la
gent jove d’empreses més clàssiques
-com el Grup Godó- necessiten un altre
grup de pressió”.

Sense sensibilitat social
Tot i que en una burgesia -o classe dirigent empresarial- tradicionalment tan
endogàmica com la catalana és inevitable que hi hagi noms que es repeteixin -la
mateixa Maite Barrera o Teresa García-Milà estan també a la directiva del
Cercle d’Economia-, Farràs destaca que,
justament a diferència d’altres grups previs, “no veuen el consens necessàriament
com una virtut: tenen les seves idees i volen imposar-les”. “El Cercle és una institució que ha defensat el liberalisme econòmic, però alhora sempre ha tingut una
sensibilitat social i ha comptat amb
molts membres a la junta que han estat
socialdemòcrates. I ha buscat el consens
tant dins seu com fora. A Barcelona Global això no hi és. És partidari d’un liberalisme molt clar, del conservadorisme econòmic i fa una defensa a ultrança dels
interessos de les empreses. Volen menys
impostos, l’ampliació de l’aeroport sí o sí
i no entra en qüestions de si hi ha més desigualtat”, exposa Farràs.
No es pot dir que l’associació presidida per Maite Barrera amagui les seves intencions. De fet, només cal entrar a la
seva web per comprovar com entre el que
defineix com a “projectes de lobby” n’hi
figura un d’anomenat “fiscalitat per al talent i l’emprenedoria”. Que, ras i curt, el

A diferència
d’altres grups de
pressió tradicionals,
a Barcelona Global
el consens no es
veu necessàriament
com una virtut

que defensa és la rebaixa d’impostos, un
argument clàssic dels lobbies econòmics
i de la dreta política. Una de les raons per
fer-ho és el resultat d’una enquesta feta
“entre la comunitat internacional que viu
a Barcelona”, que va concloure que les
“despeses fiscals es consideren molt elevades”. Barcelona Global afegeix que
això és un “desavantatge estructural” que
pateix la ciutat si se la compara amb

Nova York, Zuric, París, Londres o Singapur per “atreure talent internacional i reforçar l’emprenedoria”.
Paral·lelament, al mes de novembre
de l’any passat l’associació va presentar
el seu particular decàleg per reactivar el
“turisme de qualitat”. Entre d’altres mesures, va defensar l’ampliació de l’aeroport del Prat -mesos després que caigués
el projecte que pretenia imposar el Go-

òscar pierre,
el fundador
de glovo
Cofundador i conseller delegat
de la plataforma de repartidors
Glovo -des del gener controlada
per l’alemanya Delivery Hero-, Òscar Pierre (1992) és des de l’estiu un
dels quatre vicepresidents de Barcelona Global. Fill i net d’empresaris -l’avi matern va ser el fundador
de Miquel Alimentació-, ha protagonitzat nombroses polèmiques
per les pràctiques de la seva empresa, que ha acumulat derrotes
judicials per la negativa a contractar com a assalariats els riders. Tot
plegat acompanyat de declaracions
d’elogi cap a la “flexibilitat” d’un
model, el seu, que accentua la
precarietat dels treballadors.

gerard piqué,
el futbolista
empresari
Probablement sigui el membre
més conegut de la nova junta de
Barcelona Global, de la qual n’és
vocal. Defensa central del primer
equip del FC Barcelona des del
2008, acumula desenes de títols
com a futbolista professional i, a
banda, amb el pas dels anys ha anat
guanyant presència empresarial.
Controla el grup Kosmos, que reuneix negocis en esports, mitjans
i entreteniment, també fa diners
amb el sector immobiliari i fa uns
mesos va transcendir la seva faceta
com a comissionista per portar la
Supercopa d’Espanya de futbol a
una dictadura com l’Aràbia Saudita.

vern espanyol i que suposava danys irreparables a un espai protegit com la llacuna de la Ricarda- i més “flexibilitat” de
l’Ajuntament de Barcelona amb el sector
hoteler. Això s’hauria de traduir en la revisió del PEUAT, ja que considera que suposa una limitació a la recuperació d’establiments turístics i comporta la
pèrdua d’habitacions.

Interessos públics o beneficis privats
Seguint un relat molt estès en determinats sectors -bàsicament contraris a regular certes activitats-, Barcelona ha de
tornar a ser la del sí i deixar de ser la del
no. Tot plegat deixa prou clar que el model de ciutat de l’entitat està força allunyat del que pot tenir Barcelona en
Comú i porta a pensar que les preferències del lobby a les eleccions municipals
de l’any vinent s’encaminaran -de manera més o menys explícita- cap a aquelles
formacions que aplanin el camí cap a les
mesures que proposa i combreguin amb
la tan repetida col·laboració publicoprivada, que, a la pràctica, gairebé sempre
implica subjugar els interessos públics
al benefici privat d’uns pocs.

Una enquesta del
‘lobby’ conclou
que “la comunitat
internacional que
viu a Barcelona” veu
les despeses fiscals
“molt elevades”
Seguint el relat
contrari a la regulació
de certes activitats,
Barcelona Global vol
que la ciutat torni a
ser la del ‘sí’ i deixi
de ser la del ‘no’

5 | Carrer 161 | octubre 2022

d’entrada: PODER I CIUTAT

L’avinguda bicentenària és encara un termòmetre ideal per prendre-li el pols a la salut
financera de la ciutat i del país. Les operacions especulatives que hi tenen lloc fan feredat
ANÀLISI

“anem a fer el merda
al passeig de gràcia”
rafa burgos
periodista i
historiador

don. O, el que és el mateix, la família
Gallardo dels laboratoris Almirall. La filla
d’Antonio Gallardo, Susana Gallardo, està
casada amb qui va ser l’alcaldable per Barcelona amb el suport de Ciutadans: Manuel Valls. El polític va llogar un despatx
durant la campanya electoral al número
116, a l’alçada dels Jardinets de Gràcia. A la
mateixa finca on va viure el poeta Salvador Espriu. Una placa elaborada per l’escultor Josep Maria Subirachs ho recorda.

A

ixí de contundent es mostrava Maria Concepció Regordosa a principi del segle
XX en enfilar amb el seu
cotxe de cavalls l’avinguda
burgesa per excel·lència. Un comentari
directe al seu xofer que destil·lava desdeny i tedi, alhora que donava peu a un
ritual que es repetia cada cap de setmana. Deixar-se veure entre l’elit catalana
de l’època. Formar-ne part i fer-ho evident. Una tasca gens fàcil, atès que recórrer dos trams de carrers podia significar
invertir fins a mitja hora. Rebel i enemiga de les convencions, la senyora Regordosa provocaria més d’un comentari maliciós en casar-se amb el torero Ricardo
Torres Reina, àlies Bombita.
Un tradició que, si bé ja és història, va
aconseguir situar el passeig de Gràcia entre les caselles més desitjades d’una mena
de joc de Monopoly on, transcorregut un
segle, els grans fons d’inversió internacionals i les restes del naufragi d’aquella
burgesia barcelonina s’hi deixen veure.
Més discretes, això sí. Una sordina que no
evita pas fer d’aquest quilòmetre zero de
la gentrificació un laboratori o termòmetre ideal per prendre-li el pols a la salut
financera, no només de la capital sinó de
tota Catalunya.

Negocis que es retroalimenten
Les operacions que hi tenen lloc fan feredat. Només cal fer un repàs ràpid, començant per la plaça de Catalunya i acabant a la Diagonal, per fer-se una idea
dels diners que s’hi juguen. Qui ho sap
molt bé és l’empresari gallec -d’origen
lleonès- Amancio Ortega. Tot l’edifici on
es troba la seu d’Apple -i l’Hotel Iberostar- és propietat seva. La multinacional
nord-americana abona un lloguer anual
de gairebé quatre milions d’euros al braç
immobiliari de l’empresari: Pontegadea.
Just en l’edifici situat a l’altra banda del
carrer, propietat de l’asseguradora Catalana Occidente -o, dit d’una altra manera, la família Serra-, Apple ha llogat 6.000
m² d’oficines. Però, si tornem a la banda
Llobregat i avancem només uns metres,
veiem com l’edifici que alberga la seu del
Banco Santander a Catalunya també és
propietat d’Ortega. O el local de la botiga Zara, a l’encreuament amb la Gran
Via. I el de Zara Home, un pèl més amunt.
Sense oblidar-nos de la boutique de luxe
Santa Eulàlia o de l’edifici sencer als bai-

Cua per entrar a la botiga de Louis Vuitton al passeig de Gràcia. rrenomfoto
xos del qual hi ha la firma Burberry i que
fa cantonada amb el carrer d’Aragó.
Una de les notícies, però, que va causar
un sotrac en el sector del residencial és la
reforma de l’antic gratacels que ocupava
el Deutsche Bank, a l’alçada de la Diagonal. En l’actualitat, el conjunt el formen
dues construccions. La més baixa l’ocupa
la Casa Seat i el seu propietari és el rei dels
casinos i les màquines escurabutxaques:
Manuel Lao. Un actiu que va comprar en
desfer-se de la seva empresa, Cirsa, després que un dels fons internacionals més
agressius, Blackstone, li posés sobre la
taula més de 1.500 milions d’euros. La torre, anomenada The Residences, trencaria
tots els rècords a Espanya després de la
reforma que hi ha fet l’arquitecte Carlos
Ferrater. Ha situat el metre quadrat en
60.000 euros i, segons algunes fonts, l’àtic
o penhouse d’aquesta promoció d’habitatges de superluxe podria superar els 40
milions d’euros. Una iniciativa del fons
KKH Property Investors, capitanejat pel
català Josep Maria Farré, que estarà gestionat en el dia a dia per Mandarin International. Una societat paral·lela però independent del negoci hoteler. Aquesta
altra, de fet, compta amb un establiment
al passeig de Gràcia, propietat de la milionària andorrana Maria Reig -una bona
representant del lobby Barcelona Global-.
L’empresària va ampliar la superfície de

l’establiment gràcies a un acord amb el
propietari de la finca veïna, Isak Andic, el
creador de la firma Mango -d’aquí que hi
hagi una gran botiga als baixos-.
Tot plegat, uns negocis que es retroalimenten: apartaments d’alt standing,
hotels de luxe, les seccions de banca privada de moltes entitats de crèdit i botigues exclusives. El tram central de l’avinguda és una concentració de noms que
no és pas fàcil de trobar en moltes ciutats: Chanel, Bvlgari, Dior, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Cartier, Tiffany’s,
Versace, Hermès o Valentino. En algunes
d’elles és habitual trobar-hi cues.
El curiós és descobrir els noms que
s’amaguen darrere les societats que atresoren els locals. Uns actius molt cobejats.
La botiga on es troba Dolce & Gabbana,
així com tot l’edifici modernista que ocupa la joieria Rabat, a banda de la megastore de Lego, són propietat del Grupo Lan-

Els fons d’inversió
internacionals i les
restes del naufragi
d’aquella burgesia
barcelonina s’hi
deixen veure; més
discretes, això sí

Ball de xifres, a cops de colze
L’exmarit de Susana Gallardo, Alberto Palatchi, va ser el propietari de Pronovias.
Se la va vendre al fons BC Partners a canvi de 532 milions d’euros. Es va quedar
amb un residual 10%. Ha refet la seva vida
amb Zita Serrano-Suñer, néta de l’exministre i cunyat del dictador Francisco
Franco. Ja no té la seva botiga insígnia al
passeig. Els nous inversors es van traslladar a la Rambla de Catalunya en posar-hi
Dior més diners pel lloguer del local.
Qui també ha invertit en el passeig adquirint tota una finca són els antics socis
dels supermercats Caprabo. En desprendre’s d’aquest actiu -li van vendre a
Eroski-, decidiren invertir part dels
guanys en el totxo. Entre la cartera d’immobles, gestionada a través de la socimi
o societat immobiliària Caboel, compten
amb el número 81. Després, això sí, de pagar 30 milions d’euros. El local ja està
aparaulat per la firma Hermès, que multiplicarà l’espai de venda i deixarà, així,
l’antic local situat un mica més avall.
Com es pot veure, un ball de xifres i
cops de colze que fa d’aquesta artèria un
espai sempre en moviment. Un valor segur on es compren i es venen actius sense que el vianant distret sigui conscient
d’un ball de xifres que esborrona. Entre
les firmes que es preparen per entrar-hi:
Ralph Lauren -just davant de la Pedrera-,
Ray-Ban -a la part baixa, al número 6- o
Etro -al número 58-. I entre les rejovenides: les joieries Suárez i Cartier.
Noves propostes que ofereix aquesta
singular avinguda, feta a imitació dels
Camps Elisis de París, i que sembla apta
només per als elegits. Un carrer que, per
a molts barcelonins, continua sent una
gran foguera de les vanitats. Allò que
sempre s’ha dit entre el públic local: al
passeig de Gràcia es va a mirar i al Portal
de l’Àngel a comprar. En definitiva, encara és ben viva aquella ordre que Maria C.
Regordosa etzibava al seu xofer: “Anem a
fer el merda al passeig de Gràcia!”.
Rafa Burgos és l’autor del llibre Els amos
del passeig de Gràcia: una radiografia del
poder (Pol·len, 2019).
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Recollida d’aliments al Casal Tres Voltes Rebel, al Turó de la Peira, i a la Xarxa Solidària de Porta l’any 2020, en plena pandèmia del coronavirus. joan linux-9 barris acull

Pegats contra la pobresa
La inflació sense precedents s’afegeix a la llarga llista de factors que
alimenten la pobresa entre col·lectius socials cada vegada més grans,
mentre que els governs no s’atreveixen a prendre mesures estructurals
cristina palomar

L

’augment dels preus de la gasolina, el gas i l’electricitat continua
imparable igual que el dels aliments, molts d’ells de primera necessitat, i els de l’habitatge. Omplir la cistella de la compra o pagar els
subministraments bàsics està resultant
per a moltes famílies una tasca faraònica,
no només pels problemes de proveïment
de matèries primeres provocats per la
guerra a Ucraïna. Mesures com la rebaixa
dels títols de transport públic metropolità, la gratuïtat a Rodalies de Renfe, els topalls al preu del gas, regular els preus
d’aliments com el pa, la fruita, els ous o la
llet, o fer una cistella bàsica demostren
l’abast de la tragèdia, on la crisi climàtica
també hi juga un paper destacat.
El fet que les mesures adoptades fins
ara siguin conjunturals i decidides sobre la marxa també posa de manifest la
incapacitat de les administracions per
dissenyar un pla de xoc contra la pobresa, cada cop més estructural, amb
cara i ulls, tal com reclamen les entitats

socials que treballen a la primera línia
de foc. I no serà perquè la situació els
hagi agafat de sorpresa. “La inflació va
començar a augmentar l’any passat i el
seu impacte social és generalitzat”, recorda l’economista i vicepresident de la
Favb, Albert Recio. Tanmateix, sembla
que pocs se la van prendre seriosament
fins que Rússia ha amenaçat el benestar
del cor d’Europa.

La por a perdre eleccions
Segons Recio, cap de les mesures no està
servint per frenar realment aquesta escalada i la decisió del Banc Central Europeu (BCE) d’endurir el preu del diner ens
aboca a un escenari de recessió econòmica. Els governs no s’atreveixen a prendre
mesures radicals que perjudiquin les rendes dels més rics, gravin els sectors econòmics amb més beneficis o posin sobre
la taula un model energètic alternatiu al
petroli. La raó, per a Recio, és que són impopulars i això significa perdre eleccions
i alimentar el discurs de la ultradreta.
Que hi hagi molts representants de lobbies econòmics en les estructures ministerials tampoc no ajuda.

Un dels primers a denunciar la pobresa d’Espanya ha estat Human Rights
Watch en un informe presentat el juliol
passat. L’oenegé situava les famílies amb
fills, les mares solteres, les persones
grans, i els joves i les persones migrants
com els col·lectius més afectats. En el
cas de Catalunya, l’organització internacional no era tan dura a l’hora de valorar
la resposta de les institucions, però sí
que deixava clar que les mesures adoptades han estat insuficients per aturar la
pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, sobretot les més vulnerables, perquè tenen data de caducitat.
En això coincideix l’ONG amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Cata-

Les Administracions
es limiten a tapar
sobre la marxa
les vies d’aigua
d’un drama que
va començar abans
de la pandèmia

lunya. Davant les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya en què
es presumia de la contenció de la pobresa i l’exclusió social, l’entitat ha denunciat que les mesures són pegats. “El
problema és que quan desapareguin,
deixaran de tenir aquest efecte de contenció”, cosa que demostra que “no són
prou efectives per reduir la bossa de pobresa i exclusió crònica”. La solució no
és anar prorrogant mesures provisionals com la del govern central que suspèn -teòricament- els desnonaments de
famílies vulnerables.

Cada cop més empobrits
Des de la Taula del Tercer Sector s’apunta que “no és només que les famílies
cada cop estiguin més empobrides i
pressionades”. És que no hi ha opcions
per sortir-se’n: la precarietat s’està generalitzant i el risc que arrossegui més persones que ara no estan en una situació
de pobresa i exclusió és molt alt. És per
això que l’entitat reclama a les administracions previsió. “Fa setmanes que es
parla d’una probable recessió a la tardor.
Malgrat no saber ni com serà ni la magnitud, s’hauria d’estar treballant en
aquest escenari hipotètic, de manera
preventiva, per evitar que les agafi de
nou desprevingudes i que a corre-cuita
hagin de respondre amb una política de
pedaços”, remarca.
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que el Govern català tingui aquesta actitud tan passiva quan el conveni és una
eina imprescindible”, insisteix, i centra les
seves crítiques en el departament de Drets
Socials, que encapçalava Violant Cervera
fins a la sortida de Junts del Govern. “No
està fent els deures”, remarca. Davant
d’aquesta situació, les dues entitats ja han
anunciat que no assistiran a cap més reunió del grup de treball del conveni “mentre no hi hagi avenços palpables”.
És difícil destriar quant hi ha d’electoralisme en decisions com la que es planteja ara des del Govern central de fer una
cistella bàsica d’aliments assequible, tot
i que Recio la qüestiona perquè creu que
sols beneficiarà les grans cadenes, que
són les que s’ho poden permetre. Els
preus dels aliments han disparat l’IPC
sense que això reverteixi en els salaris, i
per trobar xifres similars ens hem de remuntar al 1984. Amb la invasió d’Ucraïna
com a argument, el consumidor està pagant de la seva butxaca tant la despesa de
la producció com la recuperació dels
marges de benefici del sector.
Segons les dades publicades aquest
mes de setembre per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), els aliments que més
s’han encarit són els olis (24%), la llet, els
ous i els formatges (19,2%), el pa i els cereals (18,9%), els aliments preparats
(14,6%), els llegums i hortalisses (14,2%), i
la carn i la fruita (11%). La població sense
accés a aliments bàsics està augmentant
igual que la que ha de fer mans i mànigues per arribar a final de mes. “Augmenta la població que no es pot permetre menjar carn, pollastre o peix almenys
cada dos dies i també la població que no
pot mantenir l’habitatge a una temperatura adequada”, recorden des de la Taula
del Tercer Sector.

A banda de falta de previsió per part de
les administracions, també hi ha l’incompliment de mesures ja aprovades, com és
el cas del conveni que regula la pobresa
energètica i que un any i mig després de
la firma de l’acord entre la Generalitat i
Endesa encara no s’ha desplegat, tal com
han denunciat la Taula d’Entitats i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).
Francina Alsina, presidenta de la Taula,
exposa la situació terrible en què viuen
milers de famílies: “Estem enmig d’una
crisi social molt greu, que es podria
agreujar encara més amb el previsible escenari de recessió que es planteja aquesta tardor. La inacció institucional pot deixar el poc aconseguit en paper mullat”.
Maria Campuzano, de l’APE, recorda
que hi ha famílies que segueixen rebent
avisos de tall de subministrament i el que
no té sentit és que no s’apliqui un mecanisme que ja existeix, i més de cara a un
hivern que s’albira molt cru. “No s’entén

Les entitats socials
fan una crida a
actuar de manera
preventiva per
evitar l’impacte
de la més que
anunciada recessió

el programa
d’aliments
europeu s’acaba
El programa FEAD de la Unió Europea per a assistència material a les
persones més desafavorides, que
es va aprovar per al període 20142020 i es va prorrogar a causa de
la pandèmia, té els dies comptats.
La raó principal és que la pobresa
no només s’ha d’abordar des de l’alimentació. “De què serveix tenir un
paquet d’arròs si no puc cuinar?”,
es pregunta Lluïsa Puigardeu, coordinadora de solidaritat de la parròquia de Sant Medir, a la Bordeta.
“Cada dia la salut mental de la gent
està pitjor. Avui han vingut tres persones desesperades plorant i demanant ajuda”, denuncia. Des de la
Creu Roja, Joaquim Ventura explica
que el nou programa europeu aposta pel repartiment econòmic a través de targetes. “Es pretén deixar
d’estigmatitzar la pobresa fent-la
anar als bancs d’aliments”, remarca.
Tanmateix, tot i que el nou programa
s’havia d’implementar el 2023, els
treballs de la comissió de la Generalitat encarregada de desenvolupar-lo estan a les beceroles. No hi
ha calendari, ni pressupost ni dades
sobre l’abast de la prestació.

ANÀLISI A pocs mesos perquè s’aprovi la primera

llei estatal de l’habitatge, el poder judicial i els grans
propietaris dificulten l’aplicació de diverses normes
contra els desnonaments i la pobresa energètica

música i dades contra
els Desnonaments
irene escorihuela
directora de
l’observatori desc

E

scric amb les emocions a flor
de pell, després d’escoltar els
nens de Nou Barris i el Raval
cantar “Stop desnonaments!”,
al so de Xiula. La Rozalén borda la cançó de la nova i recomanable
pel·lícula de Juan Diego Botto, En los
márgenes. Ambdues reflecteixen les
situacions límit, especialment per a
dones i infants, que suposa perdre la
llar. Però penso: aquesta angoixa,
aquesta impotència, aquest dolor, el
comparteixen desenes de famílies setmanalment a les assemblees dels moviments per l’habitatge de la ciutat.
Amb molt d’encert, els artistes hi posen música i imatge, en aquests mesos
decisius per a l’aprovació de la que podria ser la primera llei estatal d’habitatge. Des d’espais com l’Observatori
DESC hi volem posar xifres, des de fa
gairebé 10 anys. Aquest és l’objectiu de
la publicació d’informes periòdics on,
de la mà de la Plataforma d’Afectades
per la Hipoteca i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, fem visible la problemàtica dels desnonaments i els
talls d’aigua, llum i gas.

La propietat privada, per davant
En el darrer informe Estat de l’exclusió
residencial: Impactes de la Llei 24/2015
i altres mesures de resposta avaluem la
Iniciativa Legislativa Popular contra
els desnonaments i la pobresa energètica que vam impulsar el 2015. Ha permès que entre 5.318 i 11.261 famílies puguin quedar-se a casa seva amb un
lloguer social, en lloc de veure’s abocades al carrer. Després que el recurs
davant el Tribunal Constitucional suspengués la norma i l’acabés anul·lant
en gran part, els diferents moviments
i organitzacions hem emprès diverses
iniciatives per aprovar noves lleis amb
la mateixa finalitat.
Ara bé, la seva aplicació no ha estat
senzilla. Les majors dificultats: el poder judicial, que interpreta sovint de
forma restrictiva les normes i privilegia sempre el dret a la propietat per
davant del dret a l’habitatge; i els
grans propietaris, que incompleixen
de manera reiterada les lleis que els
co-responsabilitzen de la problemàtica habitacional. Per aquest motiu, el

rol sancionador dels ajuntaments i la
Generalitat de Catalunya és clau.
Pel que fa a les polítiques públiques, el dispositiu innovador d’atenció als desnonaments SIPHO, creat per
l’Ajuntament de Barcelona el 2015, i
que de fet s’inspira en les pràctiques
dels moviments socials, ha donat cobertura al 86,1% dels casos de la ciutat.
D’aquests, el 87,4% eren llars amb menors. Ara bé, a finals del 2021 hi havia
668 famílies a Barcelona que esperaven un reallotjament: necessitem multiplicar recursos i lleis protectores per
posar aquest llistat a zero.

I després de la moratòria?
Finalment, l’informe analitza l’impacte de les moratòries de desnonaments per la pandèmia que s’han anat
prorrogant -amb més de dos anys de
vigència-, previsiblement fins que
l’esmentada llei estatal d’habitatge
entri en vigor. No podem negar que la
situació segueix sent d’emergència,
amb 11.072 desnonaments el darrer
trimestre a Espanya. Ara bé, la moratòria ha aconseguit aturar el 42,3%
dels desnonaments a Catalunya el
2021. A dia d’avui, les propostes de la
futura llei estatal tan sols preveuen
ajornar-los uns pocs mesos, mesura
del tot insuficient per als moviments
i organitzacions que s’uneixen a la
Iniciativa Ley Vivienda, ja que no
compleix ni tan sols les recomanacions de Nacions Unides.
L’exclusió residencial i els seus impactes són una evidència i la realitat
diària als nostres barris. Ho sap la
gent, se’n fa ressó la música i el cine i
les dades ho corroboren. S’esperen
setmanes -si no mesos- intenses d’estira i arronsa als carrers i al Congrés
dels Diputats, on no aniria malament
una mica de cinema i de música compromesos per acostar la realitat de
milers de famílies als diputats i diputades per tal que s’adoptin d’una vegada per totes les mesures per aturar
aquesta vulneració flagrant dels
drets humans.

Les propostes de
la futura llei estatal
de l’habitatge
no compleixen
ni tan sols les
recomancions de
Nacions Unides
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Motos, un obstacle per al
vianant cada vuit metres
Un estudi comptabilitza
90.000 motocicletes
mal aparcades cada dia
a la ciutat de Barcelona
eric moner

C

ada vuit metres hi ha una moto
mal aparcada als carrers de
Barcelona. Això se’n desprèn
de l’Estudi d’aparcament de
motos a Barcelona: on i com
aparquen?, elaborat abans de l’estiu per
les entitats socials Eixample Respira i Catalunya Camina, i que estima que a la capital catalana estacionen cada dia de forma incorrecta 90.000 motocicletes i
ciclomotors. Els impulsors de l’estudi han
analitzat 6.500 vehicles, ubicats al llarg
d’una trentena de quilòmetres.
El principal conflicte és a la vorera: el
84% de les motos comptabilitzades en
aquesta àrea es trobaven mal aparcades.
Un percentatge que es redueix a menys
del 3% en el cas dels vehicles aparcats a la
calçada. Segons l’Ordenança Municipal
de Circulació de Vianants i Vehicles, les
motos han d’estacionar preferiblement
en espais habilitats a la calçada. En cas de
no trobar-n’hi, poden fer-ho en voreres
d’entre tres i sis metres d’amplada i en posició paral·lela. Tot i això, han de deixar,
com a mínim, tres metres lliures de pas
per als transeünts i almenys dos metres
de distància fins als passos de vianants i
les parades de bus. A les voreres que tenen una amplada major als sis metres, les
motos poden aparcar en semibateria,
sempre que deixin més de tres metres de
pas lliure i sense comptar els obstacles
del carrer, com ara les terrasses.

Com set vegades la plaça d’Espanya
El document qualifica l’alt incompliment
de la normativa com una “barrera arquitectònica que impedeix i limita la mobilitat dels vianants”. Segons els càlculs
dels autors, les 90.000 motos estacionades de forma incorrecta cada dia ocuparien una superfície de 260.000 m². Aquesta àrea és l’equivalent a més de set
vegades l’extensió de la plaça d’Espanya.
La zona més afectada és l’Eixample,
però es tracta d’un conflicte transversal a
tot el territori. “És un problema de ciutat,
en totes les àrees hem detectat el mateix:
ocupació de l’espai públic, motos ben posicionades a la calçada amb places lliures,
mentre que altres estan mal col·locades
a la vorera”, explica Oier Martínez, un dels
autors de l’informe. “És un impediment
que genera zones desertes: si no tinc lloc
per on passar en un carrer, no hi passejaré, consumiré o faré oci”, expressa.
A l’Eixample, l’ocupació de la via pública per part del motor és una preocupació social des de fa uns anys. “Indica

Motos aparcades en una zona habilitada a la Via Augusta, en una rambleta per a vianants. dani codina

BAIXAR-LES A LA
CALÇADA I PAGAR
PER APARCAR
Eixample Respira i Catalunya Cami·
na han presentat una sèrie de pro·
postes, com ara fer més places
d’estacionament en calçada per
a motos i baixar a la calçada les ja
existents a la vorera. Informen que
a l’espai alliberat es podrien instal·
lar elements d’estada i de descans,
com ara bancs “per afavorir aques·
ta mobilitat de vianants i crear rela·
cions interpersonals”. Una altra
proposta és l’establiment de paga·
ment d’aparcament de motos a la
via pública amb una taxa d’1,5 euros
al dia per a motos censades al mu·
nicipi i 4 euros al dia per a les origi·
nàries d’altres localitats. És una ini·
ciativa semblant a la que ja han
establert poblacions com París, que
des de l’1 de setembre passat cobra
3 euros per hora a no residents i 1,5
euros diaris a residents. Els autors
de l’escrit consideren que els diners
obtinguts per aquesta via es podri·
en destinar a mitigar “les externali·
tats creades per aquests vehicles”,
per exemple, invertint en el trans·
port públic o en projectes per fo·
mentar la mobilitat activa.

un cert mal comportament cívic, uns hàbits i uns costums que es basen en el suposat dret d’arribar a peu de porta a qualsevol lloc”, comenta Jaume Artigues,
president de l’AV de la Dreta de l’Eixample. L’activista, a més, destaca que a l’associació veïnal tenen constància de places infraocupades en els aparcaments
subterranis de pagament de la zona.
L’estat actual genera tensions també
en altres barris, com és el cas de Diagonal
Mar i el Front Marítim del Poblenou. Els
veïns asseguren que al passeig de Garcia
Fària, entre els carrers Provençals i Ferrater i Mora, s’hi troben habitualment
motos ubicades al mig de la vorera, tot i
existir places properes a la calçada o poder estacionar en semibateria a prop
d’aquesta. “Les motos mal aparcades sovint circulen per la vorera i posen en risc
els vianants”, denuncia Mireia Soler,
membre de l’AV del Front Marítim.

Es multen el 0,01% de les infraccions
Tot i que l’apreciació diària és de 90.000
motos mal aparcades, de mitjana només
se’n multen i sancionen tretze cada dia,
segons dades oficials de l’Ajuntament recollides a l’estudi. El número representa
el 0,01% del total de motos mal aparcades als carrers del municipi. A l’informe,
els participants denuncien aquest fet:
“Aparquen malament perquè poden:
s’estaciona davant la porta, viatjant de
porta a porta, perquè es permet”. El go-

vern municipal ha promocionat una sèrie de campanyes de sensibilització per
“alliberar la vorera de motos mal aparcades” i informar sobre com s’ha d’estacionar correctament el vehicle.
Un altre aspecte clau del conflicte és el
nombre de places disponibles. L’any 2021,
a Barcelona hi havia al voltant de 220.000
motos i 49.000 ciclomotors censats. Segons dades del Consistori, la ciutat comptava l’any passat amb 82.643 places d’estacionament de motos a la via pública:
77.899 a calçada i 4.744 a vorera. Entre 2019
i 2021, l’Ajuntament ha incrementat un
12,3% els llocs de calçada i eliminat 228 de
vorera. “Falten llocs on estacionar. L’ideal
seria tenir el mateix nombre de places
d’aparcament que de motos”, denunciava
el 2020 a Tot Barcelona Juanma Reyes,
president de l’Associació Mútua Motera.
Una de les troballes de l’estudi, tanmateix,
és la detecció d’un 30% de places d’estacionament de calçada buides a menys de
cent metres de les motos comptades.

El principal conflicte
és a la vorera, ja que
el 84% de les motos
comptabilitzades
s’hi trobaven mal
aparcades, davant
d’un 3% a la calçada
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Crit d’auxili del barri Gòtic
pels diumenges comercials
Veïns i comerciants avisen de la massificació
i el dany al petit comerç després de quatre mesos
de llibertat comercial i amb la campanya de Nadal
a la vista, i reclamen tornar al model antic

gemma aguilera

E

l Gòtic s’ha convertit en un parc
temàtic, un centre comercial a
l’aire lliure. Ens estan robant la
vida al barri fins i tot els diumenges. Els carrers sempre estan
massificats i ja no tenim cap estona de
tranquil·litat. I qui pot pagar els locals
comercials? O cadenes o multinacionals”.
Aquest és el balanç duríssim que fa Martí Cusó, en nom de l’Associació de Veïns
del Barri Gòtic, de la marató comercial
que ha viscut Barcelona amb tots els diumenges oberts des del 15 de maig passat.
Ara, una pausa fins al 27 de novembre,
quan arrencarà la campanya de Nadal i el
barri més cèntric tornarà a conviure amb
una circumstància que creuen que pot
ser “l’estocada de mort”.
Els veïns alerten que el Gòtic carrega
amb un pes comercial i també turístic, i
exigeixen que es torni al model antic, on
només podien obrir en diumenge els comerços de menys de 300 m². De moment,

la favb avisa:
“perden
els barris”
Quan l’Ajuntament, després de mesos de polèmica, va aprovar -només
ERC es va abstenir- que els eixos comercials turístics del centre de Barcelona, Gràcia, Eixample, Sant Antoni, Poblenou, Vila Olímpica, Diagonal,
Sagrada Família, Sants o Diagonal
Mar, entre d’altres, puguin obrir els
diumenges entre maig i setembre, la
Favb va denunciar els danys que causaria als barris. “Perd el veïnat, el petit comerç i les treballadores. Guanyen, un cop més, les grans
empreses, les franquícies i els grans
grups de restauració”, alertava, tot
denunciant que la ciutat s’ha convertit en “un ressort turístic”. “Som barris vius, i per seguir sent-ho necessitem comerç de proximitat que faciliti
la vida quotidiana i generi vincle alhora que garanteixi condicions laborals
justes, de manera que veïnat, treballadores i comerç puguem conciliar
vida personal, social i laboral”, reivindicava. Ada Colau va deixar la porta
oberta en el plenari del 30 de setembre a replantejar la mesura.

però, el pacte comercial de Barcelona, del
qual el sindicat UGT se n’ha despenjat en
comprovar els efectes que ha tingut sobre els treballadors, té una vigència de
quatre anys. “Aquests diumenges només
han obert al barri les cadenes i les grans
marques. El petit comerç no ho ha fet. I al
carrer no hi ha hagut treva. De fet, tot està
orientat al turisme i a les grans empreses,
els veïns som simple decoració”, lamenta
Cusó, que tem que el Nadal “sigui la gota
que faci vessar el got” i els porti “a una situació límit per als veïns i el petit comerç
que intenta fer xarxa al barri”.

Els comerços de barri, tocats de mort
A l’associació Eix Comercial del Raval,
amb 189 establiments associats, l’obertura comercial també es viu amb angoixa. “El petit comerç ve de dos anys nefastos, sense pràcticament cap ajuda, i ara
que era l’any de la recuperació s’inventen això per acabar-nos d’enfonsar. Això
ha provocat que les quatre botiguetes
que venien alguna cosa en diumenge ho
han deixat de fer. Botigues de roba, de
discos, de mòbils... Si podien fer alguna
cosa, ara és impossible. Tens el Corte Inglés i el Zara”, lamenta Jordi Bordas,
president de l’associació. “Si t’obren una
petita botiga al carrer de Sant Vicenç, no
passa res, però si el Portal de l’Àngel
també ho fa, com has de vendre res?”,
afegeix. I encara un factor més: “El preu
disparat dels lloguers de locals, molt per
sobre dels 4.000 euros en molts casos”.
L’associació comercial es va oposar
des del primer moment a la normativa,
i ara considera que està “provat” que

Els locals només estan a l’abast de grans cadenes i multinacionals. rrenomfoto
l’Ajuntament posa en risc la supervivència del teixit de barri, “més encara amb
la reducció dels horaris de les terrasses,
equiparant les cadenes com Tragaluz
amb un petit bar, que si tanca una hora
abans ja no cobreix despeses. A tall
d’exemple, la cervesa ha pujat un 20%”,
diu Bordas. És en aquest sentit que l’entitat alerta del risc de desaparició de
molts locals i botigues al Gòtic que no
estan enfocades als turistes. “Si vols salvar el petit comerç, no has de permetre
que diumenge obrin els gegants, és
l’única manera que puguin sobreviure,
especialment en aquest context de
preus a l’alça. Si no s’atura aquesta barbaritat, després ja no podrem fer res per
salvar el barri”, alerta. L’entitat creu que
la campanya de Nadal “farà molt mal” i
que és qüestió de poc temps que hagin
de tancar moltes botigues.

Per contra, les grans associacions comercials de la ciutat i el Gremi de Restauració fan un balanç molt positiu de la marató de diumenges comercials, perquè
consideren que això equipara Barcelona
a les grans capitals europees. Però en
aquest benefici econòmic no s’ha tingut
en compte que la majoria de grans cadenes no han respectat els drets dels treballadors i els han empès a treballar en festius i a renunciar al dret a la conciliació
familiar i personal. De fet, durant aquests
quatre mesos s’han succeït les manifestacions de treballadors afectats reivindicant posar fi a la liberalització comercial.
La Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Pimec Comerç, Foment del
Treball i l’Associació Nacional de Grans
Empreses de Distribució, signants del
pacte, consideren que els seus associats
s’ajusten a la normativa laboral.

A l’associació Eix
Comercial del Raval,
amb 189 establiments
associats, l’obertura
els diumenges
es viu amb angoixa
i preocupació

La campanya de Nadal pot ser l’estocada de mort per al petit comerç. R. R.

El sindicat UGT
s’ha despenjat
del pacte comercial
per Barcelona en
comprovar els
efectes sobre
els treballadors
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entrevista

Odei A.-Etxearte
periodista i escriptora

Odei Antxustegi-Etxearte Atienzar
(Santa Coloma de Gramenet, 1982)
és llicenciada en Humanitats i
Periodisme per la UPF. El 2013, va
iniciar una recerca per reconstruir
la història del Pla Popular de
Santa Coloma amb testimonis de
persones que havien participat
i que havien quedat oblidats. El
resultat va ser el llibre ‘De suburbi
a ciutat: el Pla Popular de Santa
Coloma de Gramenet’ (FòrumGrama, 2014), que després va
inspirar el documental ‘Perifèria’
(2020), produït per Antivaho
Cinematográfico, del qual Etxearte
n’és codirectora i coguionista.
FOTO: MARC JAVIERRE

“La paraula
‘perifèria’
ara connota
dignitat i orgull”
eugeni madueño

V

a escriure el llibre De suburbi a ciutat, sobre les lluites
populars dels anys setanta i
vuitanta a Santa Coloma de
Gramenet, i la planificació
popular del futur de la ciutat coneguda
com a Pla Popular. Exhaurit, han hagut de
fer-ne una segona edició.
Per què el va fer, aquest llibre, i com
n’interpreta l’èxit?
És un llibre que omplia, parcialment, un
forat. Recull lluites veïnals que són en la
memòria popular, que formen part de
l’essència de la ciutat i que connecten
amb tota una part de la història de Catalunya, però que després van ser oblidades
o descontextualitzades per un relat polític interessat, que té un gran poder a l’hora de construir l’imaginari col·lectiu. A
Santa Coloma, com deia Xavier Valls,
cada projecte té darrere una història de
fang, de lluita i de por -perquè també hi
va haver repressió- i mereixien ser reivindicades, documentant-les i recordant
que van existir. El Pla Popular és un orgull i un referent per a les generacions
que vam venir després. I d’alguna manera forma part de nosaltres: hi van ser els
nostres pares i avis. D’aquí venim. Després de la mort de Valls, l’amic Jaume P.

Sayrach va reivindicar durant dècades
que s’escrivís aquest llibre. I al final el
vam fer amb l’ajuda de moltes persones.
Era de justícia.
I, per si no n’hi havia prou amb el llibre,
també n’han fet una pel·lícula, Perifèria, que va emetre TV3 i ha passat per
diferents cinemes. Sorprèn que vostè,
que és una periodista jove, se senti tan
fascinada per aquest període històric.
Per què troba tan interessant la construcció del país des de les perifèries?
Potser perquè jo mateixa m’he sentit sempre part d’aquesta perifèria, malgrat totes
les oportunitats que he tingut la sort de
tenir. Vaig descobrir tot un món llegint la
revista Grama quan feia el treball de recerca del batxillerat: vaig adonar-me que
vivia a Santa Coloma sense la consciència
d’aquest arrelament essencial. De vegades, conèixer el passat també és estimar.
Les perifèries han estat estigmatitzades
per una voluntat més o menys explícita
de marginació o de control. No és casual
que hi hagi realitats que costi tant que siguin visibilitzades, i que quan ho són
sempre sigui amb una mirada simplista o
estigmatitzadora. Per sort, això fa temps
que ha començat a canviar. La mateixa
paraula perifèria abans tenia connotacions negatives. Ara, de reivindicació, dignitat i orgull. L’equip de la pel·lícula la
vam triar com a títol per aquesta raó.

Com a periodista es va formar a Fòrum-Grama, que és una continuació de
la primigènia Grama, ambdues fundades per Sayrach. Va ser ell qui li va inocular el virus del periodisme? I com és
que ha acabat fent d’analista política?
Per què aquesta especialització?
Des de petita que m’agradava molt escriure, i vaig arribar a Fòrum-Grama amb
17 anys amb la idea que volia ser periodista. Hi vaig aprendre l’ofici gràcies al Jaume. L’ofici en el millor dels sentits. Després, em vaig especialitzar en política per
casualitat. Quan encara no havia acabat
Periodisme, després d’unes pràctiques
voluntàries com a becària a El Punt, a la
secció local de Barcelona, em van oferir
feina. Però a última hora van tenir una
baixa a la secció de política i vaig acabar
allà. La veritat és que m’agrada molt la
política. És dura però addictiva. Si no, difícilment hauria sobreviscut en aquesta
selva. També m’interessen altres coses.
Però l’especialització es fa amb els anys,
i com més en fa que hi ets, millor per al
resultat final, i al mateix temps és més difícil sortir-ne, potser.
Ha viscut els anys del Procés intensament, de prop. Ara que es compleixen
cinc anys, i a la vista de l’estat actual
de la selva, quina lliçó en treu? S’imagi-

“El Pla Popular és un
orgull i un referent
per a les generacions
que vam venir
després. I forma part
de nosaltres: hi van
ser els pares i avis”
“Llegint la revista
‘Grama’ per a un
treball del batxillerat
vaig adonar-me que
vivia a Santa Coloma
sense consciència
d’arrelament”

nava que la desunió i el desànim serien
tan bèsties? I la independència, sense
sang, per la via democràtica, creu que
algun dia serà possible?
Aquesta desunió era previsible, en part,
perquè contínuament hi va haver divergències i estira-i-arronses partidistes
abans i després de l’1-O. I els partits sempre busquen sobreviure. Però no m’imaginava que tocarien fons així, o com a mínim fins a tan avall. La repressió ha tingut
efectes devastadors per al moviment, i
això que era de preveure, vist l’exemple
basc, que hi hauria represàlies. De l’1-O es
pot extreure la lliçó que l’Estat espanyol
està disposat a tot -també a recórrer a la
violència davant d’un moviment no violent-, i això ha acabat amb totes les ingenuïtats. Personalment, continuo pensant que la unilateralitat i la desobediència
civil són l’única via per aconseguir la independència, però això vol dir que els que
s’hi impliquin assumeixin molts riscos i
costos personals. I llavors la pregunta és
si hi ha prou gent disposada a donar-ho
tot. I potser sí que hi és, però ara mateix hi
ha una desconfiança total entre la majoria de les bases del moviment -la gent, que
hi és- i el lideratge dels partits. Si no reconnecten, difícilment podran avançar,
perquè tots són necessaris malgrat que de
vegades pugui semblar el contrari.
En la seva formació personal i ideològica ha influït molt el seu pare, traspassat molt jove, un militant històric de
l’esquerra comunista de Santa Coloma. Compartia amb ell aquestes posicions? I com interpreta que aquesta
esquerra, que a Santa Coloma va governar la ciutat durant dotze anys, continuï veient la independència com quelcom aliè, un moviment burgès?
El meu pare va militar al Moviment Comunista i, de fet, es va instal·lar a Santa
Coloma per fer un d’aquells processos de
proletarització. Va conèixer la meva mare
a les joventuts del partit. Anys després,
amb l’arribada de la democràcia, va viure
una decepció molt gran per com va anar
tot i es va allunyar de tots els partits. A
casa hem crescut amb valors d’esquerres,
que comparteixo, i sempre potenciant
l’esperit crític. Això de la visió de l’inde-
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pendentisme -i abans del catalanismecom a moviment burgès em sembla que
no s’ajusta a la història ni a la realitat actual de Catalunya, amb classes populars
molt diverses. Ja es va veure on eren les
veritables elits durant el Procés. Entenc
que en certs entorns s’hagi potenciat
aquesta associació, que pot estar basada
en algunes experiències personals, però
també s’ha simplificat en excés per treure’n rèdit polític.
Tant en el seu llibre -que recull les lluites urbanes dels setanta- com a la pel·
li, que connecta aquelles amb les actuals, es reivindica els valors i la cultura
de la perifèria, que no estan gens presents en els mitjans de comunicació
catalans, ni privats ni públics, tan endogàmics i en general controlats per
les mateixes familietes de sempre.
Té a veure això en el fet que se n’hagi
tornat a viure a Santa Coloma?
Hi deu tenir alguna cosa a veure. Santa
Coloma és una ciutat que es fa estimar
per la seva gent. Però també ha estat una
elecció egoista objectivament. S’hi viu
molt bé i està molt ben comunicada, i
això és essencial si tens un mínim marge
d’elecció en un moment en què el mercat
immobiliari expulsa tanta gent de Barcelona. A la perifèria hi ha molta més vida
que als barris despersonalitzats pel turisme i la gentrificació, on cada cop és més
difícil viure-hi.
Kapuscinski i Martí Gómez deien que
el periodisme és l’ofici més bonic del
món. Ells van poder viatjar, conèixer
món, tenir temps per analitzar en profunditat els temes i endinsar-se a la
vida de la gent... Res que ara sigui possible. Com és, com definiria l’ofici que
vostè viu ara?
Diria que és un ofici molt vocacional,
però en general molt precari i en què no
sempre n’hi ha prou amb picar molta pedra per prosperar. Per això deixa molta
gent pel camí. I en un món connectat les
24 hores i masclista com aquest, també
moltes dones especialment, per les dificultats per conciliar. Personalment, em
sento una privilegiada, i m’alegra veure
que hi ha companys que se’n surten fent
un periodisme que vol assemblar-se al
d’aquests i altres referents. És una professió que mereix més autocrítica i humilitat. Crec que hem viscut un excés de corporativisme mal entès, que no hem
denunciat prou pràctiques que de periodisme no en tenen res i que desprestigien
l’ofici, i massa connivència amb els poders. També hi ha molta superficialitat.
Un excés d’egocentrisme potenciat per la
projecció que poden donar les xarxes socials o la presència en mitjans de gran audiència. Per a mi, l’important són les històries i com les expliquem, sempre amb
honestedat, no qui les explica; i no oblidar mai que ens devem als lectors. No em
puc queixar: tinc la sort d’haver pogut
treballar en mitjans amb prou llibertat
per sentir-me coherent amb mi mateixa.

“A la perifèria
hi ha molta més
vida que als barris
despersonalitzats
per la gentrificació,
on cada cop és
més difícil viure-hi”

Pas lent en la
retirada d’amiant
a les escoles
Pressionada per la ciutadania, la conselleria
d’Educació s’ha compromés a realitzar
un cens dels centres escolars afectats

Cartell contra l’amiant a l’escola Fluvià del Poblenou. joan linux

L

’amiant és un material que pot
alliberar partícules cancerígenes si s’ha acabat la seua vida
útil o es trenca. Està considerat
un cancerigen de primer nivell
per l’OMS des del 1976. “Molt poca exposició pot provocar fibrosi pulmonar
o diferents tipus de càncer, des de pulmó, laringe o gònades a mesotelioma
pleural o peritoneal”, assenyala Josep
Tarrés, metge de capçalera i pneumòleg. A més, té un llarg període de latència, ja que de mitjana passen uns
40 anys fins que no es desenvolupa
una malaltia associada.
“Al nostre territori hi ha més de
quatre milions de tones de fibrociment que han arribat o estan arribant
a la fi de la seva vida útil i que poden
alliberar partícules cancerígenes entre
la població”, afirma Tarrés, qui destaca que hi ha poques dades oficials al
respecte i denuncia l’infradiagnòstic i
l’infraregistre, que podria comptabilitzar “només el 5% dels casos reals”. Cal
tenir en compte que l’ús de l’amiant va
ser generalitzat a Catalunya en la
construcció d’habitatges i equipaments -com ara les escoles i institutsen les dècades dels anys setanta als
noranta del segle passat.
Inicialment es va tractar com una
malaltia laboral, però ara ja és un problema de salut pública i de contaminació ambiental. “Per això cal protegir els entorns, si no l’Administració
es pot trobar amb una plaga d’afectats

per l’amiant ambiental d’aquí a vint o
trenta anys”, afirma Lena Martí, activista de la plataforma veïnal de l’Illa
Cinema Urgell, que també reclama
una regulació de com fer la retirada
de l’amiant de forma segura: “Cal evitar abocaments indeguts que contaminen el medi ambient”. Si bé l’ús de
l’amiant es va prohibir el 2002 i el
2006 es va protegir els treballadors,
fins ara no s’ha regulat com cal retirar
aquest material encara present en habitatges i equipaments.

Les escoles, punt clau
“Els infants són més sensibles i vulnerables a aquesta contaminació. El seu
metabolisme està accelerat i el seu
aparell respiratori s’està formant”,
afirma Tarrés. A més, la projecció vital
és més llarga que la d’un adult, així que
tenen més possibilitats de desenvolupar alguna de les malalties de l’amiant
quan hagen passat 40 anys del contacte. “Es tracta d’un risc real i evitable i
cal començar per on la seva capacitat
nociva és major”, afirma el metge.
Tarrés assenyala que hi ha indicadors preocupants: “Els estudis epidemiològics detecten un increment del
càncer de l’amiant; una malaltia poc
freqüent, però que va en augment”, explica. Els morts per mesotelioma
pleural s’han multiplicat per tres entre 1975 i 2010, i el número de casos,
per més de vint, amb un pes creixent
de casos per exposició ambiental, se-

gons dades facilitades pel Grup per
una llei integral de l’amiant. Hi ha diferents escoles en lluita perquè es retire l’amiant –com les de Glòries, Leonor Serrano, La Gaia, Els Encants o les
de Llacuna o Fluvià-, però les afectades són moltes més. Encara no hi ha
un cens, tot i que la conselleria d’Educació s’ha compromès a fer-lo.
L’encapsulament ha estat una alternativa oferta a les escoles. Es tracta
d’una impregnació amb materials resinosos que generen una pel·lícula damunt del fibrociment amb l’objectiu
que no allibere partícules. “És una
pràctica que ha usat darrerament
l’Ajuntament per resoldre la problemàtica, però que veiem com un pegat
que, a més, no està servint per a res segons les supervisions fetes, ja que se
segueixen alliberant partícules”, afirma Martí, que indica que l’única solució és la retirada definitiva.
L’activista veïnal sí que veu amb
bons ulls la retirada de l’amiant que
ha fet aquest estiu el Consistori en
una nau industrial a prop de l’Escola
La Llacuna, coordinada per l’higienista industrial Lluís Mallart amb l’ús
d’una bombolla hermètica. “Hauria de
ser obligatori que s’implementessin
aquestes bombolles per evitar l’exposició dels habitatges i l’entorn”, afirma
Martí, que reclama un canvi de xip
per prioritzar la retirada de l’amiant
de les escoles. V. canet

convenció
ciutadana,
al novembre
Si bé sobre el paper “el compromís
del Govern català és tenir l’esborrany d’un Pla Nacional de Retirada
de l’Amiant el primer trimestre del
2023 i la llei, que porten tres anys
negociant, al llarg del 2023”, i que
tothom està d’acord en prioritzar
les escoles, el problema per a Miguel Moreno, de l’Associació de Jubilats de Macosa-Alstom d’afectats
per l’amiant, “és fins on estan disposades a arribar les administracions a l’hora de prioritzar i actuar”.
Critica que el fet que no hi hagi llei
que regule com fer la retirada estigui sent “un argument recurrent per
no fer res”. “Han actuat de forma
molt lenta i el que han fet ho han fet
per la pressió de l’associació, que ha
burxat l’Ajuntament i la Generalitat
perquè es promogui una llei, amb un
cens i un sistema regulador i sancionador”, agrega l’activista Lena Martí. Moreno, però, adverteix que la
llei, “si no té un pressupost suficient, serà paper mullat”. Les obligacions que marca la Unió Europea al
respecte també han estat determinants: el 2028, tot l’amiant de l’espai
públic ha d’estar retirat, i el 2032,
d’arreu. El pneumòleg Josep Tarrés
conclou que “els polítics només es
mouen quan la societat pren consciència i es mobilitza”. I amb l’objectiu de conscienciar i mobilitzar s’ha
organitzat a Barcelona una convenció per un país lliure d’amiant per al
pròxim 26 de novembre.
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El futur del moviment veïnal

D

sal i pebre

Cinc milions per
a la Copa Amèrica
La Comissió del Govern de
l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar el 8 de setembre modificar el pressupost del 2022
per dedicar cinc milions d’euros a les despeses d’organització de la 37a edició de la
Copa Amèrica de Vela, que se
celebrarà a la ciutat el 2024.
Cinc milions, als quals caldrà
afegir altres inversions públiques per a les obres de reforma del port, l’adequació dels
espais necessaris, la construcció d’edificis i la instal·lació de grues i pontons. Queda
lluny aquell temps en què l’alcaldessa Ada Colau qüestionava els quatre milions que
el Consistori dedicava a
subvencionar la Fórmula 1.
Aquests acords, a més, s’han
pres amb nocturnitat i traïdoria. Sense consultar ningú.
Sense debatre’s. S’ha donat
suport a una copa elitista
que no potenciarà la pràctica
d’aquest esport. Se subvenciona un esdeveniment que
durarà només uns dies i que a
València, quan es va celebrar,
ja va generar unes pèrdues
econòmiques importants
per a les Administracions.
Ja està bé! La ciutat té unes
altres necessitats. ZETA

esprés de celebrar, cal pensar el futur.
Estem en un moment crucial. S’acumulen les situacions crítiques: inflació, crisi energètica, canvi climàtic,
pobresa, habitatge, serveis públics...
I les elits que ens han dut fins aquí donen cada dia mostres d’insensibilitat
i incapacitat per abordar els problemes, posant els seus interessos per damunt dels col·lectius. És ara quan més
es necessiten moviments als barris
capaços de conscienciar, mobilitzar,
organitzar, treballar perquè la situació no esdevingui una fractura social, del benestar i la convivència.
El moviment veïnal ha d’assumir la seva part del
canvi. Cal afrontar una revisió de les entitats per
donar respostes adequades i garantir el relleu generacional. No és senzill: la situació social i cultural
és molt diferent a la de fa cinquanta anys. La vida
social i els comportaments individuals han canviat.
També la composició social de molts barris i el
marc polític i institucional. I avui el que la situació
demana és un esforç sostingut per endegar, a tots
els barris i a escala de ciutat, respostes col·lectives

l’Acudit

a l’alçada dels temps. La Favb i les associacions veïnals hi tenim un paper crucial, però no ho podem
fer soles. Ens cal generar confluències amb moviments i persones que treballen als nostres barris i
que no estan integrades en les associacions. Caldrà
buscar fórmules adequades perquè aquest procés es
consolidi. Perquè als barris hi hagi nuclis potents
d’activistes que construeixin, a la vegada, reivindicacions i convivència, drets i ciutadania.
Venen temps difícils. Ens exigiran intel·ligència,
generositat i tenacitat per trobar respostes. El moviment veïnal ha mostrat una gran capacitat de perseverança en la defensa dels barris. No és el moment
del desànim, malgrat l’erosió inevitable del temps.
Tenim moltes coses a fer: donar resposta a les administracions que ens saturen, tenir centralitat en el
debat sobre el model de ciutat, seguir defensant l’acció col·lectiva enfront de models de participació individualista, repensar l’acció comunitària, promoure
una participació ciutadana basada en la deliberació... És moment de repensar les coses, d’engrescar
de nou una població sens dubte diferent, en un treball col·lectiu que sempre dona gratificacions. Que
fa que valgui la pena viure i treballar als barris.

RICARDO HERMIDA
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estampeta i rodolí
El passat 7 de juliol, el moviment
veïnal es va aplegar al Saló de
Cent per celebrar els 50 anys de
la Favb. Ho va fer a la seva manera, amb pancartes i octavetes,
reivindicant a la sala més solemne de l’Ajuntament la lluita per
guanyar espais per a la ciutadania. L’acte ha quedat plasmat en
una estampa dibuixada per Azagra i Revuelta, que reproduïm a
les pàgines centrals de Carrer.
Compartim també el rodolí que el
nostre vell company de lliutes JR
ha volgut dedicar a l’efemèride.

50 anys de la Favb
L’altre dia, confinats,
recordàvem, pas a pas,
aquells anys mig clandestins
de l’Associació de Veïns.
Érem gent de tota mena
cadascú amb la seva idea,
anarquistes, socialistes,
alguns cristians,
[molts comunistes,
i una cosa sorprenent:
fins i tot un convergent.
Gent d’oficis respectables,
arquitectes i comptables,
també hi havia alguns artistes,
pintors, músics i grafistes.
Bastants mestres, funcionaris,
un bomber, dos empresaris,
uns obrers del sector elèctric,
tres llicenciats, un farmacèutic,
un impressor, vint jubilats,
un mongetaire, vuit aturats,
i una mostra molt extensa
de fotògrafs de la premsa.
Fa molts anys de tot això
(mare meva, ai senyor!),
però avui encara ens queda,
després de tanta assemblea,
una tendència romàntica
i un interès per la semàntica.
I amb l’anàlisi establir
una relació dialèctica
que ens permeti construir
(estudiant ben bé les fases)
una societat sense classes.
No tenim cap intenció,
us ho juro, de debò!,
de tornar a refer la història,
però pensem que la memòria,
que el record de tot allò,
no pot morir, no senyor!,
sense cap pena ni glòria.
I és per això que alguns
[companys
hem escrit uns rodolins
per recordar els 50 anys
de les Associacions de Veïns.
Josep Ramón Gómez

LA
CAMBRA
FOSCA

Sous insultants
per a càrrecs
públics catalans
La revista Crític ha publicat
recentment un reportatge
sobre qui són i quant cobren
els càrrecs públics més ben
remunerats de Catalunya.
És un escàndol. Encapçala
la llista el socialista Pere Navarro Morera, que cobra un
sou brut de 173.111 euros
anuals, uns 15.000 al mes.
El Govern espanyol el va nomenar delegat de l’Estat al
Consorci de la Zona Franca
de Barcelona per premiar-lo
pel seu suport a Pedro
Sánchez en la seva pugna
amb Susana Díaz. En segon
lloc hi ha el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB),
amb un sou brut de 153.793
euros. Quan els barris plantegen millores en el servei,
demanant més freqüència
de pas o noves línies, TMB
hi posa pegues. Amb la que
està caient, aquests sous
són insultants. REDACCIÓ

Pallerols, a
la muntanya!

La justícia és
lenta contra
la corrupció
La sentència ha trigat anys.
Massa. Però per fi han estat
condemnats: els funcionaris
de l’Ajuntament de Barcelona que a canvi de diners donaven llicències de pisos turístics il·legals al Raval
entraran a la presó. En el seu
dia, van arribar a amenaçar
la regidora Itziar González,
quan aquesta va intentar
frenar les seves pràctiques
corruptes. Entre els condemnats hi ha l’enginyer Joaquín Quilez; el cap dels Serveis Tècnics a Ciutat Vella
durant vuit anys Heliodoro
Lozano; i l’assessora jurídica
Elena Ariza. El cas es va destapar el 2009, fa 13 anys. La
justícia contra la corrupció
és massa lenta.

Cànon a la
participació
L’Ajuntament cobrarà un cànon pels locals cedits a entitats sense ànim de lucre: entre 200 i 1.000 euros a l’any,
en funció dels metres quadrats. Argumenta que serà
un lloguer “per sota del preu
de mercat” i que així igualarà
les condicions de cessió
d’ús, i aprofitarà per fer un
cens dels seus locals -fins
ara es veu que no existia-. Bé
que es vulgui posar ordre
i criteri en la cessió de patrimoni públic. Malament que
entitats petites, com les associacions veïnals, amb ajuts
públics simbòlics però que
fan una labor social incalculable, hagin de dedicar els pocs
recursos que tenen a pagar
un lloguer i no a fer barri. Pensin una altra fórmula que no
discrimini els petits.

L’última pallerolada del director del Gremi de Restauració de Barcelona contra la
decisió municipal de retallar
una hora l’horari de les terrasses confirma que Roger
Pallerols fa temps que va
perdre els papers. La nova
campanya mediàtica del
gremi per pressionar el consistori barceloní és per llogar-hi cadires. I no és només
perquè cap dels barcelonins
que es declaren indignats
per la mesura tingui pinta
d’haver-se de llevar a les sis
de la matinada per anar a
treballar. És que l’argumentari tipus “si volen silenci
que marxin a la muntanya”
és d’un nivell intel·lectual lamentable. Pallerols va negar
fa uns mesos la representativat de la Favb en la defensa
del dret del veïnat al descans, però fent el ridícul
d’aquesta manera és ell el
que acabarà quedant-se
més sol que un mussol.

en
positiu

Comienza la recuperación del
edificio del parque del Laberint
Si se cumplen los plazos
previstos, si no se dan nuevos retrasos, si el Ayuntamiento no cambia el destino
de los fondos ya asignados,
en noviembre comenzarán
los trabajos de consolidación del maltrecho edificio
del parque del Laberint,
el mal llamado palacio del
marqués de Alfarrás. Entre
septiembre y octubre se
convocará el concurso y la
adjudicación de las obras,
que tendrán una duración
de 16 meses y un presu-

puesto de cinco millones de
euros. Las obras consolidarán la estructura para evitar
la caída total de la instalación y la techumbre, además
del cableado de agua y luz. El
palacio quedará en condiciones de acoger un uso, privado o público, inviable hasta
ahora dado su colapso total.
Se pondrá así punto final a 25
años de negligencia municipal que ha convertido el edificio, dos plantas con 700
metros cuadrados de superficie, en poco más de cuatro

paredes y un interior que los
mismos técnicos municipales han calificado de ruinoso.
El palacio de Alfarrás abre
el parque del Laberint y
consta de dos partes que la
administración municipal ha
tratado de diferente manera. Una de ellas acoge la
sede del servicio de Parques
y Jardines, mientras la se-

gunda, la más próxima a la
entrada de los visitantes, ha
quedado excluida del más
mínimo mantenimiento con
el resultado final que ahora
se quiere subsanar. El edificio ni tan siquiera ha podido
beneficiarse de parte de los
ingresos de las entradas de
los visitantes del parque,
que en 2019 ascendieron a
unos 230.000 euros.
Si no se tuercen los planes, en la primavera de 2024,
el palacio de Alfarrás ofrecerá una estructura consolidada, una imagen más digna
para el parque histórico más
hermoso de Barcelona y, quizá, una utilización que lo salve de nuevos olvidos.
M. EUGENIA IBÁÑEZ

14 | Carrer 161 | octubre 2022

15 | Carrer 161 | octubre 2022

opinió

Pep Sala
Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Antoni

Ens ha deixat Joan
Bordetas, referent
veïnal de Sant Antoni
i de la ciutat

S

ant Antoni és un barri un xic peculiar dins de la trama de l’Eixample barceloní: és relativament petit, amb uns límits molt marcats,
el Mercat com a centre neuràlgic
i una xarxa social destacada. Des
de final del franquisme, quan el
barri no existia com a tal i va néixer l’associació veïnal, Sant Antoni s’ha anat
transformant, no sempre com voldríem.
Però ara tenim un bon nombre de serveis,
equipaments i espai públic que no hi
eren, en cap cas, en aquell llunyà 1968. I
això és així gràcies a les persones que han
posat el seu gra de sorra per millorar el
barri de forma desinteressada.
Cal remarcar que no estem, ni de bon
tros, al final del trajecte: els problemes
canvien i n’apareixen de nous. Per això, és
important que hi hagi un teixit associatiu
viu, variat i amb moltes connexions, que,
per natura, és una font de recursos i potencialitats per proposar idees i mesures,
reclamar i protestar, i exercir, si s’escau, de
contrapoder davant de qualsevol sotrac.
Sempre amb els ideals de llibertat, igualtat i solidaritat -amb els afegits recents de
sostenibilitat, eficiència i justícia-.
Aquesta introducció emmarca, de forma succinta, l’entorn d’activisme veïnal
de barri on es movia Joan Bordetas, membre de l’AV del Barri de Sant Antoni i implicat en el moviment veïnal al districte i
la ciutat. En Joan ens va deixar aquest estiu, llegant una petjada que no cabrà en
aquest escrit. Va iniciar la seva trajectòria
a l’associació el 1984, amb Joan B. Isart
com a president. Des de llavors va tenir

un paper constant a la Soci en quasi tots
els àmbits, des de l’urbanístic fins al comunitari, sempre treballant en equip.
Destacava per tenir una visió global de les
necessitats del barri i per la seva constància per assolir acords amplis per millorar
l’entorn i mantenir viu el teixit veïnal.
Va ser coredactor del pla d’equipaments Sant Antoni 2000, presentat el 1986,
un estudi a fons de les mancances i necessitats bàsiques del barri, que llavors
quasi no tenia serveis públics. D’aquest
document van néixer les reivindicacions
que van permetre aconseguir, sovint amb
esperes exasperants, la remodelació de
l’avinguda Mistral, l’escola pública Ferran Sunyer, les Cotxeres Borrell, l’escola
bressol Tres Tombs, el centre de dia...
D’aquest pla va sorgir el 1988 la revista del
mateix nom, Sant Antoni 2000.
En Joan va formar part de la Fundació
Joan Lairisa -els tallers de la Soci- i del moviment educatiu de les ampes. Entenent
que el comerç de proximitat és part essencial de la vida del barri i que cal associar-se per tenir més força, va participar en
la creació de Sant Antoni Comerç de la ma
dels botiguers, el Mercat del fresc, els Encants i el Mercat del llibre dominical. Du-

rant uns anys va ser conseller del Districte, temps en què no va estar present a la
junta de l’associació veïnal. Formava part
del Consell Ciutadà de l’Eixample i del
Consell de Ciutat. També es va incorporar
a la junta de la Favb com a tresorer i, en
representació de la federació, participava
al Consell d’Associacions de Barcelona. A
proposta del Consell del Districte de l’Eixample, va rebre el 2018 la Medalla d’Honor de Barcelona, pel seu treball a Sant
Antoni i la seva aportació a la ciutat.
Els darrers anys es va implicar en la
construcció del projecte veïnal Calàbria
66, participava en la Taula Comunitària
de Sant Antoni en nom de l’associació i,
els darrers mesos, anava a les reunions
sobre la reurbanització de la ronda de
Sant Antoni per trobar una solució de
màxim consens. Una de les darreres tasques en què es va implicar va ser la planificació de les tasques de difusió per donar
a conèixer els fruits de la lluita veïnal a
Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample.
Al Joan el trobem ajudant a fer possible gairebé totes les millores al barri des
dels anys vuitanta. Era com el baix dels
grups de música: sempre hi és i sovint
marca el tempo de la peça. A les juntes de

l’associació a vegades discutia fortament
sobre allò que no veia clar, però després,
al sopar posterior, tot tornava a la normalitat. Tenia una capacitat de treball que
feia que s’emboliqués en mil lluites -no
sabia dir que no- i el repte d’ajuntar i coordinar sensibilitats diferents, projectant-les al servei del barri, la convivència,
la solidaritat. Els darrers temps animava
el jovent de la junta de l’associació a agafar responsabilitats, i era un referent per
a moltes persones.
En Joan creia en el moviment associatiu com un espai de defensa dels drets de
la societat civil i de foment de la convivència, i que “el canvi social no es fa des
de l’actuació individual sinó que només
és possible de forma col·lectiva, anant
plegats”. Ha estat una peça clau en la
transformació de Sant Antoni. Avui la
ciutat és una mica més orfe, i com a activista social mereix un reconeixement. És
i serà un referent de la tasca de la societat
civil organitzada als barris. Persones com
ell són les que necessitem a les ciutats per
evitar que s’imposi l’egoisme i per mirar
sempre pel bé comú. A nosaltres ens quedarà el seu llegat i les seves ensenyances
per construir un entorn millor.
EDUARD SALES

En Joan era com el baix
dels grups de música:
hi és sempre i sovint
marca el tempo de la peça

Ana Menéndez
Presidenta de la Favb

Barcelona té un deute ineludible amb Joan Bordetas

A

la primavera del 2016, arran de la
nostra crida desesperada per renovar el càrrec de tresorer de la Favb,
la generositat de l’AV de Sant Antoni ens va permetre l’entrada del Bordetas a la junta. Amb la condició pactada,
això sí, que mantindria la vinculació imprescindible amb la seva estimada associació veïnal. Poc podíem imaginar aleshores el canvi que representaria la seva
incorporació i l’enorme salt qualitatiu que
ens ajudaria a fer en Joan. La professionalització de tota l’àrea d’administració,
anant sempre a buscar el coneixement
allà on calgués per trobar les millors solucions als problemes, i la racionalització

de la feina, tant a nivell de junta com d’estructura, per a la millora de l’organització
interna, van ser obsessions constants. Les
dues, fortament ancorades en la visió
d’una Federació que oferís millor suport i
servei: “Ens devem a les nostres federades”, repetia com un mantra.

capacitat de treball i entrega! Hem compartit tantes hores de reflexió i debat -a
voltes encès, perquè en Joan no era un
home tebi- i tants bons moments d’amistat en aquests anys intensos! I quina humilitat també, sotmetent tantes decisions al parer col·lectiu!

Vincle amb altres actors socials
Completava aquesta visió amb el reforç
de la col·laboració amb altres actors socials de la ciutat, i així va ser el nostre vincle infatigable amb el CAB, Sinera, la
Confavc, que va facilitar el consens i el
reforç dels lligams. “Pocs que som i a sobre no ens barallarem, no fotem!”. Quina

La seva gran visió de
ciutat era transmesa amb
una convicció sense fissures
en el treball col·lectiu

Amb el cor encongit hem viscut els últims mesos. Continuava treballant en reformes internes importants i al maig va
acompanyar-nos a unes jornades. Volia
sobreposar-se al patiment. I ja inevitablement des de casa, va seguir l’acte del 50
aniversari de la Favb al Saló de Cent, que
celebrava en acabar-lo, entusiasta i generós. Ens toca ara a nosaltres sobreposar-nos a la consternació. Celebrar i
agrair la seva gran visió de ciutat, transmesa amb una convicció sense fissures
en la capacitat de transformació del treball col·lectiu. La Favb, per descomptat,
però molt més enllà, Barcelona té un deute ineludible amb Joan Bordetas.
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dossier

el moviment veïnal, avui
Una enquesta de ‘Carrer’ pren el pols de les associacions veïnals en l’any en què la Favb
celebra el 50è aniversari. Més d’una cinquantena d’entitats han respost preguntes sobre el seu
funcionament, els ajuts que reben, la composició de les juntes i la comunicació amb els socis

Les associacions veïnals de Barcelona mostren pancartes amb les seves reivindicacions, històriques i actuals, al Saló de Cent, el 7 de juliol passat. JOAN LINUX

La covid accelera
E
els reptes del
moviment veïnal

meritxell m. pauné

El relleu generacional o la digitalització són encara més urgents
del que eren abans de la pandèmia. Entre els aspectes positius,
destaca la centralitat de les entitats veïnals, ben enxarxades amb
el teixit asociatiu dels barris i altres moviments socials de ciutat

l moviment veïnal ha rebut un
fort sotrac amb la pandèmia. El
més visible va ser l’aturada de
l’activitat durant el confinament,
però els mesos posteriors també
ha patit un desgast continuat que encara
dura. I és que la covid-19 ha suposat, sobretot, un cost d’oportunitat: els reptes
interns que ja tenien les entitats veïnals,
com ara el relleu generacional o la digitalització, són encara més urgents del que
eren. En definitiva, més deures pendents
i menys múscul per fer-los.
Aquesta és la conclusió principal que
es desprèn d’una enquesta que ha realitzat la revista Carrer aquest estiu, a partir
d’un qüestionari remès a les 103 entitats
de la Federació d’Associacions Veïnals de
Barcelona (Favb). L’han respost 53 entitats, una mostra que si bé no cobreix la
totalitat del moviment sí que resulta representativa en volum i equilibrada en
territoris -inclou almenys tres barris de
cadascun dels 10 districtes de la ciutat-.

19 | Carrer 161 | octubre 2022

El qüestionari els demanava informació bàsica de l’associació, com la data de
fundació, però també detalls més concrets, com la propietat de la seu o les subvencions que reben. A més, com a casa
gran de la premsa veïnal, Carrer preguntava a les entitats si editen algun mitjà de
comunicació propi i com s’adrecen als socis i al barri. Pel que fa a la paritat, les associacions veïnals han informat de la
composició de les seves juntes per poder
comptabilitzar quantes presidentes hi ha
actualment i quantes juntes tenen dones
en altres posicions clau.

Qui és el moviment veïnal
Quantificar els socis de les associacions
veïnals ha estat sempre controvertit, en
especial pels seus detractors. És impossible saber quants ciutadans componen
el moviment veïnal, perquè no tots els
socis estan realment actius ni totes les
persones que participen en entitats
d’aquest àmbit estan associades. La millor dada disponible, a dia d’avui, és el
nombre de socis declarats a la Favb: cada
any, abans de l’assemblea general de l’entitat, aquesta xifra es posa al dia, i d’ella

La immensa majoria
d’entitats té la seu
en un petit local
municipal o bé pagat
pel Consistori, o bé fa
servir un equipament
municipal
Hi ha un volum
important d’entitats
que només obren
el local un o dos
dies per setmana a
causa de la manca de
voluntaris

depèn el nombre de vots que pot emetre
cada associació, així com l’import de la
quota de soci que paga a la Federació.
Segons les dades de què disposa la
Favb, les 103 entitats federades sumen un
total de 28.863 socis. La majoria -86 entitats; el 83,5% del total- té fins a 400 socis
[consulteu a la taula la distribució per
trams]. Hi ha entitats que superen el miler, si bé cal tenir en compte que no sempre es donen de baixa els socis que han
deixat de pagar quota i que dues de les
entitats més grans van fer socis a la majoria de petits propietaris dels blocs construïts durant el desarrollismo. També cal
subratllar la fragilitat d’algunes entitats
que tenen menys de 20 integrants, algunes en barris molt cèntrics i necessitats
d’implicació ciutadana, com ara la Vila de
Gràcia o la Dreta de l’Eixample.
D’altra banda, no tothom té la mateixa
implicació i qui sol governar les associacions veïnals són les juntes de cadascuna,
encapçalades pel president o presidenta,
el tresorer o tresorera i el secretari o secretària. Un altre estudi elaborat per la
Favb -en aquest cas publicat a l’abril del
2019 sota el títol La persistència del moviment veïnal- ja calculava que el nucli dur
d’activistes veïnals a Barcelona sumava
un miler de persones -la xifra procedia
d’extrapolar a la totalitat de federades la
mitjana de membres de les juntes: nou
persones-. També precisava que el 45%
dels socis participen de forma continuada o esporàdica en la vida associativa.
El nombre d’entitats adherides a la
Favb, apuntava el document, ha pujat una
mica els darrers anys perquè cada any hi
ha més altes que baixes. Tanmateix, a les
assemblees de la Federació hi assisteixen,
com a molt, la meitat de les federades.

Locals i subvencions
Menció especial mereixen les respostes
de les associacions sobre els locals i sobre les subvencions. Amb lloables excepcions, s’aprecia una dependència latent
de les entitats envers l’Ajuntament, en
tant que si els retirés bruscament el su-

les associacions, en quatre xifres

28.863
socis de les
associacions
veïnals de la
Favb

103

entitats
federades
a la Favb

NOMBRE DE SOCIS DE LES
AV FEDERADES A LA FAVB
Socis	
0-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600 o més	

entitats
29
25
16
16
7
5
5

33,7%

de presidentes
(pel 66,3% de
presidents)

43,7%
de secretàries,
vicepresidentes
i tresoreres
font: enquesta carrer 2022 i favb

port podria posar en perill el moviment
sencer. La immensa majoria d’entitats té
la seu en un petit local municipal o bé pagat pel Consistori, o bé fan servir un equipament municipal per a reunions i actes.
Hi ha excepcions, és clar, des de la vocació d’autonomia del Gòtic -que comparteix un local de lloguer i procura autofinançar-se- fins a la supervivència de
reunions i cartells als portals dels blocs
de pisos, com encara es fa a les Corts.
Aquests locals disposen majoritàriament d’un horari d’obertura al públic,
pensat per atendre socis i veïnat en general. De la cinquantena de respostes, només 12 diu obrir de dilluns a divendres i
dos més obren quatre dies per setmana.
Hi ha un volum preocupant d’entitats que
només obren un o dos dies per setmana
a causa de la manca de voluntaris. També sol ser el lloc on es reuneix la junta,

MÉS FEINA
FEMINISTA
ALS BARRIS
La manca de dones presidentes
a les associacions veïnals contrasta amb un
dels principals
objectius de la
Favb: assolir una
Federació i unes
associacions veïnals més feministes. A la foto, una
activitat del projecte de Punts
Lila de la Favb,
que es desenvolupa al barri de
Sant Antoni. ARXIU

normalment amb periodicitat mensual.
Aquest ritme lent dificulta prendre decisions ràpides, reaccionar davant de novetats o relacionar-se bé amb la premsa.
Pel que fa al diner públic, hi ha una
majoria indiscutible d’entitats que reben
ajuda municipal, si bé cal destacar que
solen ser imports baixos. Molts cops els
cobren de forma finalista per sufragar
una despesa concreta, com ara la festa
major o altres activitats per al barri. Només vuit de les enquestades responen
que no cobren ajudes municipals, sigui
per principis o sigui per altres motius -incapacitat de tramitar, denegació...-.

Faltaven i falten dones
Les dones sempre han format part del
moviment veïnal, des de la seva primerenca articulació als anys seixanta. Sense
dones no s’haurien assolit moltes conquestes veïnals. No obstant, la seva presència a les juntes era i és insuficient. Una
enquesta de Carrer publicada el 2005 estimava que hi havia en aquell moment 13
dones presidentes i 242 amb cadira a les
juntes. En l’estudi mencionat del 2019, és
a dir, al cap de 14 anys, es recomptaven 35
presidències femenines. Tot i que és més
del doble, la xifra encara era ben lluny de
la paritat. L’enquesta del 2022 no ha portat bones notícies, al contrari: de presidentes n’hi ha ara 33 -el 33,7% del total-.
Si posem el focus en la resta de càrrecs
imprescindibles per configurar les juntes
-és a dir, la sots-presidència, el secretariat i la tresoreria-, la presència de dones és
sensiblement superior: el 43,7%. Això fa
que, si també incloem la presidència, el
percentatge de dones que ocupen un càrrec rellevant dintre de les juntes arribi al
40,6%. (Cal tenir en compte que aquesta
enquesta de Carrer no ha aprofundit en
la representació femenina en altres càrrecs bàsics de l’estructura de les entitats,
com les vocalies o els grups de treball temàtics, on les dones han tingut tradicionalment un paper molt important).
Però no tot és negatiu: es manté la notable centralitat de les associacions veïnals, que es tradueix en una relació conpassa a la pàgina 20 ➞
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tinuada amb la resta del teixit associatiu
de cada barri i amb altres moviments socials de ciutat. Les associacions veïnals
solen ser part activa en les festes majors
i la relació amb la Favb és sòlida. També
destaca la diversitat de vocalies i de grups
de treball sobre temes d’interès específics, que van des de l’urbanisme fins al feminisme, passant per la sanitat o els arxius històrics. El moviment veïnal està
molt ben enxarxat i això és una de les seves fortaleses cabdals, si no la principal.

Un activista intervé a l’última assemblea de la Favb, celebrada a l’abril. Joan Linux

Comunicar-se ‘a l’ancienne’
Totes les associacions veïnals tenen com
una de les seves preocupacions principals
la comunicació: avisos al veïnat, ressò per
a les reivindicacions, interlocució amb les
autoritats... Els canals analògics segueixen
molt vius i per exemple pot sorprendre la
vigència del correu postal, el boca-orella
o els taulers d’anuncis. Encara queda algun cas d’embustiades i taulons d’anuncis
com a mètode per adreçar-se al veïnat. Un
veïnat que, en els casos de les entitats que
ja tenen 50 anys o més de trajectòria, es va
associar en uns anys en què no existia internet. L’escletxa digital d’una part de la
massa social i la dificultat de les entitats
per posar al dia les antigues bases de da-

des, on no hi consten els correus electrònics, explica, en part, la persistència de sistemes de comunicació analògics, almenys
en relació a la comunicació interna. Quant
a l’externa, i malgrat que suposa una despesa considerable per a l’economia de les
associacions, la cartelleria continua sent
en molts casos una eina efectiva que es fa
servir com a reclam per al barri.
Les xarxes socials i altres eines digitals, en canvi, no tenen el dinamisme que
necessitarien al segle XXI. Correu electrònic i WhatsApp estan consolidats, però hi
ha poques experiències amb newsletters
o Telegram, per exemple. En aquest context, és molt rellevant que pervisquin les
darreres revistes veïnals de Barcelona, en
molts casos amb anys d’història però
amb periodicitats ara molt dilatades a
causa del cost i dedicació que suposen.

L’ús del correu
electrònic i els grups
de WhatsApp està
consolidat, però hi ha
poques experiències
amb ‘newsletters’
o Telegram

opinió

Companys de viatge del moviment veïnal
Laia Serra

Josep Babot

Dani Pardo

Ecologistes en Acció
de Catalunya

Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE)

Assemblea de Barris pel
Decreixement Turístic (ABDT)

L

’emergència ecològica
sense precedents que estem vivint en l’actualitat
ens apel·la a totes, ens
angoixa i ja està obertament instaurada en la nostra
agenda. Tanmateix, els discursos se centren massa sovint en
la responsabilitat individual de
cada persona i passen de puntetes per la repercussió de les decisions preses per les elits i les
polítiques públiques que, en teoria, han de fer-hi front.
Des de la nostra perspectiva
ecosocial, Ecologistes en Acció
considerem que la ciutadania
hem de reclamar les responsabilitats i transformar el sistema
econòmic i social que ens ha
portat fins aquí.
En aquest sentit, el moviment veïnal té una nova lluita
per la qual actuar. I com tots els
moviments socials, té també
grans reptes per organitzar-se
de forma més horitzontal i participativa, posant les cures al
centre, i perseguir la justícia social alhora que enforteix els vincles que tenim els éssers humans amb el nostre planeta i
tots els qui l’habitem.

E

l teixit associatiu de
Barcelona és una de les
pedres angulars per les
quals seguim tenint a la
ciutat una ciutadania
crítica i amb ganes de transformar el seu entorn. En el cas particular del moviment veïnal,
aquest és especialment necessari perquè no només fa una tasca d’incidència davant de l’Ajuntament, sinó que en molts casos
és una autèntica palanca de
canvi en la lluita contra les desigualtats i els abusos dels grans
poders econòmics.
Pel que fa a l’àmbit que ens
ocupa, la pobresa energètica, és
important que les associacions
veïnals i les entitats que lluitem
per acabar amb aquesta problemàtica i transformar el model
que la genera treballem plegades en diferents fronts: a l’hora
de detectar possibles casos de
vulneracions, realitzar accions
de denúncia o dur a terme una
tasca de sensibilització i empoderament amb la ciutadania. En
aquest sentit, ens fa felices el fet
que la Favb ens hagi acollit al
seu local i puguem convocar-hi
les nostres assemblees.

E

stem davant d’un futur
cada cop més incert. Als
problemes socials endèmics -treball, habitatge,
desigualtats-, hem vist
afegir-se d’altres: el model econòmic -terciarització, monocultiu turístic-, l’emergència climàtica o l’imminent crisi energètica
amb derivades quant a injustícia
social, climàtica i ambiental. En
tot plegat, com sempre, el moviment veïnal té -o pot tenir- un
paper important. A Barcelona, el
moviment antituristització sorgeix del veïnal, fins que agafa
embranzida i una autonomia
que, per la condició multicapes
de la conflictivitat turística, el
porten a col·laborar amb col·
lectius en lluita per l’habitatge, el
clima o unes condicions laborals
justes, sense perdre mai el contacte i una certa pertinença a l’associacionisme veïnal. El paper
del moviment veïnal dependrà,
de nou, de la capacitat de renovació i d’obertura i col·laboració
amb altres moviments potents:
els feminismes, la lluita climàtica i els que han de sorgir per fer
front a la complexa realitat que
ens espera, o que ja és aquí.

A dalt, ‘mani’ de la coordinadora BCN no està en venda. A
baix, roda de premsa contra l’ampliació de l’aeroport. arxiu
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Jose Mansilla
Antropólogo urbano

Fetichismo de barrio

L

a vida de barrio es una vida sensible. Frente a la necesidad de entumecer nuestros sentidos ante la
multiplicidad de sensaciones que
nos ofrece la gran ciudad, el barrio
se ha mostrado, tradicionalmente, como
un espacio afable, cercano, emocional. Su
conformidad como ámbito de relaciones
sociales cuasi-primarias, a caballo entre
las familiares y las secundarias e instrumentales y oportunistas típicas del mundo laboral o de los grupos de iguales, es
lo que ha permitido su cierta fetichización, una dinámica que muestra una gran
diversidad de consecuencias.
El vivir juntos, habitar espacios cercanos que intensifican los encuentros y favorece la intercomunicación, hace posible
el despliegue de formas de colaboración,
cooperación y ayuda mutua, exclusivas de
estos contextos. Es la convivencia la que
nos permite poner en común intereses,
problemas o inquietudes y ser conscientes de las múltiples inquietudes que com-

Todo se mueve en los
barrios de hoy orquestado
por unos resortes que no
se encuentran en el propio
barrio, ni en la ciudad

partimos. El barrio, de forma histórica, ha
sido una fracción fácilmente sumable,
pues contaba con un denominador común conformado por necesidades materiales y simbólicas intercambiables; unas
necesidades que se evidenciaban en el territorio de socialización por excelencia,
que era la calle. El ahora denominado espacio público actuaba, de este modo,
como escenario de encuentros y manifestaciones. Sin embargo, conforme este ámbito ha ido siendo restringido por mecanismos de control social -su privatización,
las formas de exclusión-, las posibilidades
de interacción han mermado, aunque no
desaparecido. Quedan márgenes que aún
contienen la enorme potencialidad que
suponen las relaciones sociales humanas,
como los huertos urbanos, ocupados o no,
las fiestas populares, los casales y ateneos, los centros sociales, las asociaciones familiares de alumnos y alumnas, etc.

La construcción de un ‘nosotros’
La apelación anterior al barrio histórico
o tradicional no es banal. Las ciudades,
hoy día, han devenido elementos centrales de los procesos de acumulación capitalista, algo que ha influenciado sobremanera su especial forma de vida. Para la
existencia de un espacio sensible es necesaria la continuidad de las relaciones sociales; únicamente así es viable construir
algo parecido a un nosotros. No obstante,

Un pati interior del barri del Raval de Barcelona. JOAN LINUX
la precariedad laboral, la financiarización de la vivienda o el consumo exacerbado como forma de distinción, entre
otras, han complicado la necesidad de
una cierta estabilidad socio-espacial.
Todo, y todos, se mueve en los barrios
de hoy, en línea con la sociedad turbo-capitalista actual, orquestado por unos resortes que no se encuentran en el propio
barrio, ni en la propia ciudad. El terremoto urbano actual no es consecuencia única de las decisiones que se toman en
ayuntamientos, gobiernos autonómicos
o nacionales, ni siquiera en espacios políticos de poder internacional, sino que

deviene de una multiplicidad de actores,
con nombres y apellidos, pero casi siempre invisibles, que actúan única y exclusivamente seguidos por el afán de lucro.
Es ahí hacía donde han de dirigir su
mirada aquellos movimientos -asociaciones de vecinos y vecinas, plataformas, sindicatos barriales, etc.- interesados en solventar las mencionadas
necesidades materiales y simbólicas,
que son cada día más evidentes, algo que
únicamente es posible mediante la articulación de estos colectivos a otras escalas mucho mayores. Solo así sería posible salir del fetichismo de barrio.
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Fem Ciutat lliura 18 habitatges
protegits a l’Hospitalet de Llobregat

E

stiu de vacances i de bones notícies
habitacionals. Aquest mes de juliol,
FEM CIUTAT ha lliurat les claus de 18
habitatges protegits a les famílies
adjudicatàries dels immobles. Unes
llars ubicades al número 76 del carrer de Sant Feliu de l’Hospitalet de
Llobregat que serviran per fer una mica
més just i assequible l’accés al mercat immobiliari. De fet, el lliurament s’ha produït
tres mesos abans del previst, gràcies a
l’eficiència de l’equip de Solucions.
L’edifici, que s’ha entregat ja a les noves famílies de l’Hospitalet, consta de
planta baixa i quatre alçades, amb habitatges que van des dels 60 metres quadrats (dos dormitoris), fins als 81 metres
quadrats (tres dormitoris). En aquest
sentit, destaca la ubicació d’aquesta nova
promoció: a tocar de l’estació de metro
de Can Boixeres (L5) i de diferents equipaments educatius i esportius. Tot plegat, una aposta per fer front a l’actual demanda d’habitatge assequible i a
l’emergència habitacional.
A FEM CIUTAT assenyalen com de necessari és equilibrar l’oferta d’habitatge:
“Tenim una necessitat d’emergència habitacional a la qual ha de donar resposta
l’Administració, ja que malauradament no
pot fer-ho ningú més”. Tal com exposen,
resulta imprescindible que institucions
com els consistoris o la mateixa Generalitat de Catalunya redoblin esforços i destinin més recursos per poder aixecar allotjaments més assequibles.
“No ens podem oblidar de la gent que
treballa però que amb el que cobra no pot
accedir ni a un lloguer, ni a un habitatge
del mercat lliure, ni als habitatges d’emergència”, adverteixen. Tal com recullen, el
mateix Idescat estima que el 60% de la
població -la que ingressa entre 2,5 i 3,5
vegades l’IPREM- es troba en aquesta situació. Quines alternatives tenen aques-

L’edifici consta
de planta baixa i
quatre alçades, amb
habitatges que van
des dels 60 fins als
81 metres quadrats,
amb tres dormitoris

Promoció d’habitatges protegits al carrer de Sant Feliu

tes famílies? Pràcticament inexistents,
motiu pel qual han esdevingut el públic
objectiu dels habitatges protegits que
busca promoure FEM CIUTAT.
Les dades
Des de la seva fundació fins avui dia, la cooperativa d’habitatge assequible ha lliurat
prop de 3.500 llars repartides entre 67
promocions -de les quals, prop d’un miler
s’han ubicat dins de la ciutat de Barcelona-. Un volum que només ha sigut possible a través de la permuta de solars de
l’Administració on, posteriorment, aixecar els edificis d’una manera àgil, eficient
i transparent. “Aquest model permet retornar a l’Ajuntament uns habitatges que
es destinen a lloguer social, per una banda, i per l’altra satisfer una demanda d’habitatge en propietat, o en dret de superfície”, sintetitzen els responsables de
l’entitat sense ànim de lucre.

Mentre que FEM CIUTAT ja ha començat a col·laborar amb el gruix de municipis
que conformen l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, també assenyalen que a la capital catalana aquest tipus d’operacions
pràcticament s’han congelat a conseqüència de les noves polítiques d’habitatge de l’executiu actual: “Volem continuar
fent la nostra tasca, i volem col.laborar
amb l’Ajuntament de Barcelona, per continuar fent habitatge digne i protegit”. De

Des de la seva
fundació fins al dia
d’avui, la cooperativa
d’habitatge
assequible ha lliurat
3.500 llars repartides
en 67 promocions

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

fet, ara com ara, la cooperativa només ha
pogut començar a aixecar la promoció de
la Clota amb 105 habitatges en dret de superfície, mentre que resta a l’espera de
començar a edificar els 46 habitatges en
lloguer del conveni ESAL -si tot va bé, les
obres començaran al llarg del segon trimestre de l’any 2023-.
Precisament, és aquest ventall d’actuacions i promocions que ha desenvolupat i desenvolupa FEM CIUTAT el que
ha situat a la cooperativa com una de les
principals promotores d’habitatge protegit assequible del país en totes les seves modalitats. Per poder seguir totes
les promocions que desenvolupa l’entitat, només cal dirigir-se a la seva pàgina
web (femciutat.cat). Un espai virtual en
el qual tothom es pot donar d’alta per rebre directament les darreres novetats, o
inscriure’s fins i tot en els sortejos que
puguin sorgir.
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“Vull contribuir a
canviar les coses”
Marike Charlier AV del Poblenou

L

a Marike Charlier té 46 anys i és
enginyera. Va venir de França a
Barcelona el 2009 i es va instal·
lar al Poblenou amb la parella.
Era un moment de canvis. “Treballava al sector de la climatització
però no m’apassionava, i el 2018, quan
els fills no eren tan petits, em vaig preguntar què volia fer amb la meva vida”.
Va estudiar un màster de planificació urbana i sostenibilitat. “No m’importava tant trobar feina com poder
oferir el coneixement que estava adquirint”, apunta, i amb aquesta idea va
començar a involucrar-se en projectes
locals: la cooperativa de consum Estèvia, i poc després, l’associació veïnal,
on s’ocupa de l’àrea de Medi Ambient.
Defineix l’associació com “un espai
familiar, amb un equip petit però amb
molta expertesa i confiança en la feina
dels altres”. Tot i així, la preocupa que
el coneixement que acumulen els activistes que fa anys que en formen part
es perdi. “No podem transmetre tota la
feina feta, perquè de gent que vingui a
picar a la porta n’hi ha poca”, lamenta.
I és que, com passa en altres espais veïnals, el relleu no acostuma a ser senzill, i menys en un barri amb un teixit
associatiu fort amb organitzacions
que sí que apleguen persones joves.
Per a Charlier, això no hauria de ser un
problema si hi hagués més coordinació. “No seria tan necessari incorporar
gent nova a la junta si fóssim capaços
d’establir sinergies amb altres col·lectius que impulsen lluites pròpies”, opina, i afegeix: “Ho hem aconseguit algunes vegades amb la Taula Eix Pere IV”,
amb qui han impulsat accions conjuntes. Però creu que “a vegades hi ha més
competició que col·laboració amb els
agents del barri, i això desanima”.
La presència de les dones a la junta
ha anat guanyant pes, fins al punt que

ara és paritària. Així i tot, i malgrat la
voluntat que la pròxima presidenta sigui una veïna, ocupar càrrecs de major
responsabilitat “és un pas endavant
que encara ens costa fer”. “Això té a
veure amb les dificultats de conciliar
la vida professional, la cura dels petits
i la feina associativa, però també amb
la síndrome de la impostora”, rebla. “A
mi, a més, em va costar integrar-me
perquè, al principi, alguna gent del
barri em veia com un agent gentrificador, i en certa forma ho entenc, ja que
la meva situació era més privilegiada
que la de moltes persones”, admet.
Posa en valor la feina feta en qüestions com l’urbanisme, els equipaments,
l’acollida i la coordinació amb l’Administració -es queixa que “últimament,
està sent molt complicat que el Districte atengui les reclamacions”-. També
creu que “té molt sentit” que l’AV estigui a la Favb, perquè això ha permès
posar en marxa projectes relacionats
amb els residus o, juntament amb la
UPC, impulsar la Guia per a la Rehabilitació Climàtica, que es va fer a partir
de les especificitats del Poblenou, però
amb la idea que es pogués utilitzar en
altres contextos. “Hi ha objectius que
són els mateixos, i si posem en comú
els recursos tindrem més força”, explica. “És per això que formo part del moviment veïnal, perquè vull contribuir a
canviar les coses”. LAURA AZNAR

“Em preocupa
que el coneixement
que acumulen els
activistes que fa
anys que estan
a l’associació
s’acabi perdent”

Marike Charlier, durant la Festa Major del Poblenou. rerenomfoto

Eva Pérez, al local de l’AV del Barri de Sant Antoni. rrenomfoto

“Les AV no difonen
prou tot el que fan”
Eva Pérez AV del Barri de Sant Antoni

L

’Eva Pérez té 25 anys, va estudiar comunicació audiovisual i
treballa de project manager. Tot
i ser veïna de Sant Antoni des
de petita, la seva experiència en
el moviment veïnal és recent; de fet, fa
pocs mesos que va entrar a formar part
de la junta de l’associació. “Vaig conèixer l’entitat perquè hi vaig començar a
treballar, i en un primer moment simplement exercia de secretària, però
quan vaig acabar els estudis m’hi vaig
voler vincular”, explica. “Haver-hi treballat em va fer veure tota la feina invisible que fa una associació veïnal”.
Segons el seu criteri, aquesta és la
principal feblesa de l’entitat, que no té
prou capacitat per difondre les tasques que impulsa. “Té molta visibilitat
per la Festa Major, però s’oblida que
una associació veïnal és molt més que
això”, puntualitza. “La defensa de la
cultura popular, les reivindicacions a
l’Administració i, en definitiva, la lluita per construir un barri millor és el
que converteix les associacions de veïns i veïnes en agents essencials”.
Va ser amb aquesta voluntat que
Pérez va decidir fer el pas i fer-se’n
membre, aprofitant també la seva formació per fomentar la difusió de les
activitats que s’hi desenvolupen. Creu
que les xarxes socials ajuden a apropar l’entitat al barri, però considera
que el vincle se solidifica quan s’hi
participa activament. “Hem de treballar en el boca-orella i, sobretot, fer
que la gent jove conegui què fan els diferents grups que formen l’associació
i que s’hi puguin sentir interpel·lats”.
I és que la dificultat perquè hi hagi un
relleu generacional és una de les barreres amb les que topen les associacions, tot i que comença a esquerdar-se.
“Hi ha diferències entre les persones
que formen la junta, molt influïdes per

l’edat i pel temps que porten vinculades a l’espai”, rebla, però explica que
de mica en mica s’hi ha anat introduint gent més jove “que aporta noves
idees i aire fresc”: “Això ens enriqueix”.
Seguir amb aquesta tònica implica
que l’associació incorpori àmbits que
siguin atractius per a persones de perfils diferents i que ajudin a rejovenir-la. Un exemple és la Vocalia de Feminisme de l’AV de Sant Antoni, un
àmbit en el qual Pérez espera participar en un futur. “No hi estic tan vinculada com m’agradaria per manca de
temps”, apunta, i detecta que la dificultat de compaginar feina i militància és
un altre dels problemes de l’activisme.
Malgrat les dificultats, té molt clars
els motius que l’impulsen a formar
part del teixit associatiu del barri: “De
la mateixa manera que una ciutadana
té menys veu que una entitat o associació, les associacions veïnals també
tenen més força si lluiten juntes”. L. A.

“La lluita per
construir un barri
millor és el que
converteix les
associacions
veïnals en agents
essencials”
“Igual que una
ciutadana té menys
veu que una entitat,
les associacions
veïnals també
tenen més força
si lluiten juntes”
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dossier. el moviment veïnal, avui

“La politització pot
començar al barri”
José Antonio Martínez AV de Torre Baró

J

osé Antonio Martínez és vicepresident de l’AV de Torre
Baró, a Nou Barris. “[Tinc
clar] d’on vinc i soc conscient
del món que vull, on la classe
social o el lloc on hagis nascut no
condemni el teu futur”, assegura. No
sorprèn que una persona amb aquest
pensament hagi acabat ficada de ple
en el moviment veïnal. Fa dos anys
que Martínez forma part de l’associació, però participa en les lluites del
barri des de les manifestacions que
reclamaven un transport públic de
qualitat, l’any 2013.
Aquest animador sociocultural i pedagog, que a més a més té un màster
en estudis de dona, estudis de gènere
i ciutadania, compagina la gestió de la
seva llibreria -Acció Perifèrica, especialitzada en temes LGTBI- amb el treball a l’AV de Torre Baró, i reconeix que
“es fa molt difícil conciliar vida laboral
amb l’associació”. De fet, ha hagut
d’adaptar l’horari de la llibreria per poder assistir a les assemblees.
Martínez recorda que la seva implicació amb l’associació veïnal va créixer quan va morir la seva mare, el mes
de febrer passat. Ella, que depenia
d’una màquina d’oxigen elèctrica per
respirar, havia estat una figura clau en
la relació del seu fill amb el moviment
veïnal: la seva condició va empènyer
Martínez a mobilitzar-se contra els
talls de llum que el barri va patir fa dos
anys. “Necessitava electricitat sí o sí
per respirar”, recorda l’activista.
L’AV de Torre Baró està formada per
poques persones que lluiten per un
barri digne, explica Martínez, que considera que aquest és un dels seus
punts forts. Com a coses a millorar,
cita la distribució de temes i tasques
entre els membres de l’associació, a fi
de tenir una organització més definida. Aquestes poques persones que in-

tegren l’entitat pertanyen a generacions diferents. Martínez, que té 31 anys,
diu que la principal diferència entre
elles és que les més grans, que han viscut el franquisme i la transició, “tenen
un sentiment molt arrelat al socialisme”, mentre que els joves, que s’han
vist afectats per dues crisis econòmiques en poc temps, “tenen certa desconfiança de les polítiques públiques”.
Preguntat per la necessitat d’un relleu generacional, apunta que el moviment veïnal és diferent a cada barri i
que algunes associacions compten
amb jovent actiu. Amb tot, apunta
que, segons el seu parer, “la gent jove
vol involucrar-se més en associacions
feministes o LGTBI amb una mirada
de ciutat i no pas de barri”, però afegeix que, “a vegades, la transversalització de gènere i la queerització cal
que comencin al barri”.
El dret a un habitatge digne i a un
barri agradable per viure són les principals lluites que afronta l’AV de Torre
Baró, destaca Martínez. Tot seguit,
enumera lluites més concretes del
barri, com ara combatre la centralitat
de les polítiques municipals, resoldre
el tema de les cases d’autoconstrucció,
millorar la connectivitat a Torre Baró
i fomentar l’envelliment actiu i combatre la solitud no volguda.
ÁLVARO CARRETÓN

“Tinc clar d’on vinc
i soc conscient
del món que vull,
on la classe social
o el lloc on hagis
nascut no condemni
el teu futur”

José Antonio Martínez, en un carrer costerut de Torre Baró. dani codina

Susanna Reigada, al local del carrer d’Olzinelles. joan morejón

“Cuidar-nos entre
nosaltres és la clau”
Susanna Reigada Centre Social de Sants

S

usanna Reigada (Barcelona,
1974) és d’aquelles veïnes de
Sants de tota la vida. “No m’he
bellugat més enllà d’Hostafrancs”, detalla. Un arrelament al barri que, com explica aquesta
biòloga de professió, no ha fet més que
incrementar-se des que va començar a
fer activisme social, fa dotze anys: “Entrar al Centre Social va ser relativament
fàcil i ràpid, coneixia l’entitat perquè
ens deixava els espais a la gent que formàvem part de Procés Constituent a
Sants, l’espai feminista... Arran de la
pandèmia, em van arribar notícies que
el Centre passava per un moment complicat, que l’edifici que ocupa anirà a
terra i que calien mans per pensar en la
transició al nou edifici, i organitzar el
50è aniversari de l’entitat, i vaig fer el
pas per incorporar-me a la junta”.
A aquesta conjuntura de crisi organitzativa es va sumar el fet que calia
renovar la junta. “Estava envellida, va
començar a marxar gent i, com que jo
portava un temps en les reunions per
organitzar el 50è aniversari, em van
proposar assumir la presidència i aprofitar per renovar-la, rejovenir-la i feminitzar-la”, rememora. Una decisió que
al principi “no va ser fàcil” per la manca de conciliació laboral que suposava,
però la decisió de començar a treballar
de forma horitzontal i plenament assembleària a l’entitat va millorar la situació. “A més, el fet que s’hagin quedat
persones de l’anterior junta i hagi entrat gent més jove que jo m’ha animat
a continuar endavant”, confessa.
Malgrat això, la presidenta del Centre Social de Sants assegura que no és
fàcil compaginar l’activisme social
amb la vida laboral i personal: “M’he de
posar un topall d’hores de reunions a
la setmana; si passo de les quatre hores, m’angoixo”, admet. Una circums-

tància que ha pogut sortejar, per ara,
gràcies a que s’intenten “repartir la feina entre tots”: “Mai ens sobren mans”,
reconeix. “La clau és cuidar-nos entre
tots nosaltres i decidir si podem assumir determinades coses o si preferim
deixar-les per a més endavant”, afegeix.
La junta està oberta a noves incorporacions, però Reigada és conscient
de com és de complicat seduir la gent
jove: “És la gran pregunta: com ho podem fer atractiu per als joves? I mai he
trobat la resposta”. Una situació que
no creu que sigui fruit de la manca
d’activisme entre les noves generacions: “Només cal veure com han crescut moviments com el feminista o el
que combat el canvi climàtic. Però
atraure’ls cap a organitzacions com el
Centre Social costa més”, lamenta.
Sota el seu punt de vista, el fet que
d’aquí a uns anys l’entitat pugui comptar amb un nou edifici pot ajudar a rejovenir els membres de l’associació:
“Ara mateix, el nostre local no és atractiu per a la gent jove, com tampoc ho és
per a la gent gran; el que necessitem
són unes instal·lacions polivalents que
permetin fer coses com ara jugar, parlar, tocar instruments... Amb aquests
espais segurament sí que els podrem
atraure, per la qual cosa haurem de lluitar per aconseguir un nou edifici
d’aquestes característiques”, assenyala.
DAVID G. MATEU

“El fet que s’hagin
quedat a l’associació
persones de
l’anterior junta i hagi
entrat gent més jove
que jo m’ha animat a
continuar endavant”
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“Els joves han
de poder arrelar”
Emeka Okpala AV de Sant Genís dels Agudells

E
Nora Miquel, a la plaça del Carme, al barri de les Corts. dani codina

“Cal mostrar-nos
obertes als canvis”
Nora Miquel AV de les Corts

V

a ser a final del 2021,
coincidint amb la fundació de la Plataforma Salvem el Camp de la
Creu-Colònia Castells,
quan Nora Miquel va iniciar el seu
camí a l’Associació de Veïns de les
Corts. Feia una quinzena d’anys, però,
que aquesta mare de 38 anys, llicenciada en Història de l’Art, coneixia i vivia les lluites del veïnat, sobretot les
de les persones afectades pel pla urbanístic de la Colònia Castells.
L’inici del seu camí a l’AV de les
Corts ha coincidit amb un moment de
la seva vida on pot dedicar-li tot el
temps que sigui necessari, atès que es
troba a l’atur i pot conciliar la seva tasca a l’associació veïnal amb la criança
de la seva filla. Per això mateix, reconeix: “Si estigués treballant, segur que
no podria seguir aquest ritme. La conciliació, tot i que hauria de ser intocable, se’n veuria afectada”.
Miquel destaca el llarg recorregut
de l’AV de les Corts i planteja, com a
reptes de futur, el relleu generacional
i la reactivació d’activitats lúdiques
per al veïnat. Quant a les diferents generacions d’activistes, afirma: “El que
ens uneix és ser persones actives, disposades a lluitar pel bé comú. Probablement, el que ens diferencia és la
manera de fer”. Destaca els canvis introduïts per les activistes més joves,
com ara l’ús i la dinamització de les
xarxes socials, claus per guanyar visibilitat, però reconeix que això no hauria estat possible sense la reflexió, la
cautela i el saber fer de les activistes
amb més anys d’experiència.
Encara en clau de relleu generacional, Miquel considera que cal “apropar-se als joves [menors de 30 anys] i
no esperar que siguin ells els que vinguin”. “Cal mostrar-se com entitats

obertes al canvi i defugir la idea que
el jovent no és actiu”, afegeix.
Preguntada per les principals lluites veïnals a les Corts, Miquel explica
que acostumen a estar lligades a fets
puntuals, que afecten el dia a dia:
“L’aluminosi, problemes en la construcció de noves infraestructures, la
neteja dels carrers...”. Però no oblida
lluites més àmplies: “Habitatge, cures-conciliació i feminisme, serveis
públics a la comunitat, gestió cívica
dels equipaments, memòria històrica...”. En relació amb aquesta darrera
lluita, sosté: “La ciutat ha engolit part
del nostre patrimoni popular, i ara les
veïnes haurem d’estar a l’aguait que
l’Ajuntament compleixi la mesura de
govern Barcelona Ciutat Patrimoni”.
Precisament, la mobilització del
Camp de la Creu, on resideix Miquel, i
la Colònia Castells té molt a veure
amb l’objectiu d’aquesta mesura municipal, que pretén protegir i recuperar espais en perill. Com a veïna, Miquel ha viscut aquesta lluita de prop i
diu que després de les reunions amb
el Consistori es troben en un moment
de reflexió i que “encara queda molta
feina a fer”. El seu compromís fa que
sembli irremeiable que ella participi
dels esforços i les reivindicacions per
conservar aquests espais de les Corts,
tot potenciant-ne l’entramat.
ÁLVARO CARRETÓN

“El que ens uneix
a les diferents
generacions
d’activistes és
que som persones
disposades a lluitar
pel bé comú”

ls problemes de Barcelona no
només coexisteixen a barris
com la Barceloneta, el Poble
Sec o el Raval. Així ho recorda
Emeka Okpala (Barcelona,
1991), que des de l’AV de Sant Genís
dels Agudells apunta que la falda de
Collserola és sovint la gran oblidada
de les polítiques de ciutat. Però, amb
el poc temps lliure que li queda al llarg
del dia, per què aquest professional de
l’Enginyeria Civil i estudiant de Dret
s’ha volgut enrolar en una entitat veïnal? “Per inquietuds personals, des de
la universitat que participo en el moviment associatiu, i fa un temps també em vaig voler vincular a l’entitat
del meu barri”, relata.
Segons explica, el salt a l’associació
veïnal el va donar gràcies a la relació
professional que va establir amb l’entitat Catalunya Camina i, en especial,
amb el seu responsable, Ole Thorson.
“Arran de la feina que fèiem en temes
de mobilitat, vaig començar a donar
un cop de mà a les entitats dels barris
de muntanya”, rememora. Una col·laboració constant que el va conduir a
conèixer bona part dels activistes veïnals de la zona, com l’aleshores president de l’AV de Sant Genís dels Agudells, Xavier Civit. “Al cap de poc
temps, vaig saber que en Xavier havia
decidit fer un pas al costat i que s’havia de configurar una nova junta, per
la qual cosa em vaig animar a incorporar-me a la tresoreria”.
Si bé fins aleshores Civit era el 4x4
que s’encarregava de gestionar tota
l’entitat, Okpala assegura que el nou
equip el primer que va fer va ser repartir les tasques en funció de les especialitats dels seus membres, perquè
ningú se sobrecarregués de feina.
Okpala manté que les dinàmiques associatives anteriors s’han mantingut:

“No és que els barris de muntanya estiguem lluny de la ciutat, però, com
que tenim problemàtiques similars,
és cert que les continuem intentant
solucionar amb els nostres veïns de la
Teixonera o Montbau”.
Unes reivindicacions històriques
que, tal com detalla Okpala, sempre
han estat molt vinculades a l’urbanisme i l’accessibilitat: “Ara hem començat a veure busos a demanda i com
desapareixen obstacles de les voreres,
però costa molt que ens facin cas”. Al
seu parer, la idiosincràsia del seu territori fa que, sovint, la política municipal s’oblidi d’ells: “A la resta de la ciutat es desenvolupen actuacions molt
potents i necessàries, però cal que
també s’actuï als nostres carrers”.
Okpala reconeix que sovint és
“molt difícil” conciliar feina, vida i estudis amb l’activisme veïnal, però considera que és necessari que els veïns hi
participin per solucionar els problemes que no acostumen a estar sobre
la taula a la plaça de Sant Jaume. “Moltes vegades és molt complicat aguantar el ritme. Per fer-ho més atractiu,
potser cal que generem espais que ajudin a arrelar els joves als barris”. “Les
agrupacions escoltes, els grups de música, les entitats de joves... són entorns
que ajuden a fer que els joves es comencin a polititzar”, sintetitza.
DAVID G. MATEU

“El primer que hem
fet a la nova junta
és repartir tasques
perquè ningú se
sobrecarregui de
feina, però no és fàcil
aguantar el ritme”

Emeka Okpala, davant del local de l’associació de veïns. joan morejón
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Barcelones

Les cròniques del fang
i els dolors i amors de Fabre
Amb el llibre Cròniques del fang: quan els diaris van donar veu als barris:
Barcelona (1966-1983), el periodista i historiador Jaume Fabre dona
continuació a la seva particular història del periodisme barceloní

eugeni madueño

A

l periodista i historiador Jaume Fabre Fornaguera li fan
mal/li agraden els barris. Ha
escrit sobre ells als diferents
diaris de la ciutat on ha treballat. I, com Josep Maria Huertas -el primer periodista barceloní a descobrir que
hi havia vida més enllà de la Meridiana-,
ha dedicat el millor de la seva trajectòria
professional a descobrir-los i explicar-los. Els vuit volums de Tots els barris
de Barcelona, publicats entre el 1976 i el
1977, han estat per als periodistes que ens
hem dedicat a la informació local una Bíblia. Un vademècum. La Gran Enciclopèdia Catalana de Barcelona.
A Jaume Fabre també li fa mal la ciutat,
el país, la llengua i la cultura, àmbits a què
ha dedicat molts altres títols. I en menor
mesura, però amb una intensitat similar,
li dol el periodisme -les seves maneres
d’exercir-lo- i els periodistes -aquests no
sempre entranyables companys de professió-. La dècada en què va dirigir Cap·
çalera (1989-2000), la revista del Col·legi
de Periodistes, i l’inevitable contacte que
va haver de mantenir amb el gremi, li va
servir per proveir-se de material històric

i vibracions suficients com per engegar
una història del periodisme barceloní que
ha anat completant llibre a llibre.
El primer va ser Periodistes unifor·
mats: diaris barcelonins dels anys quaran·
ta: la represa i la repressió (1996). El va seguir Periodistes sota censura: del final de
la Guerra Civil a la Llei de Premsa (1999). I
ho va culminar divuit anys després amb
un tercer volum titulat de manera molt
explícita també: Periodistes, malgrat tot:
la dificultat d’informar sota el franquisme
a Barcelona: resistents, possibilistes i col·
laboracionistes (2017). Un tríptic sobre la
professió i la indústria de la premsa escrita a la ciutat que abasta la trentena d’anys
transcorreguts entre la imposició del nou
ordre franquista el 1939 i la tímida relaxació repressora que va suposar la Llei de
Premsa de Manuel Fraga el 1966.

L’obra explica el
despertar conjunt
del periodisme i la
lluita veïnal, quan
el país començava
a sortir del túnel
del franquisme

Jaume Fabre publica ara Cròniques del
fang: quan els diaris van donar veu als
barris: Barcelona (1966-1983), un llibre que
suposa una continuació cronològica dels
anteriors i en què conflueixen dos dels
seus principals dolors/estimacions: els
barris i el periodisme. Els barris, perquè
va ser en aquest període històric, que va
de la Llei Fraga del 1966 al primer mandat
de l’alcalde Maragall (1983), quan van viure el moment de màxima efervescència
política i reivindicativa, fins al punt de
convertir-se per mèrit propi en subjectes
de la informació local. I el periodisme,
perquè aquest període és també el que
permet somniar en una professió més
lliure i compromesa amb la veritat, en la
inevitable renovació generacional a les
redaccions i la modernització dels sistemes de producció i impressió dels diaris.

Esperances compartides
Cròniques del fang explica també la manera d’informar durant els anys enfervorits de la transició, quan sobraven fets noticiables: manifestacions, vagues, actes
en defensa del català, reivindicacions per
la llibertat d’expressió o per la llibertat
sexual, l’exigència d’un urbanisme no especulatiu i a escala humana, demandes
de serveis i equipaments per a uns barris

on emergia amb força un moviment veïnal organitzat en associacions de veïns...
“Un temps i un periodisme digne de ser
estudiat”, diu Fabre, “perquè, com indica
el subtítol del llibre, es va donar veu als
que no l’havien tingut les tres dècades anteriors. Un temps de despertar conjunt
del periodisme i de la lluita veïnal quan
el país començava a sortir del túnel del
franquisme. Un temps d’objectius compartits; d’esperança”.

Homenatge a Josep Maria Huertas
El llibre és també un homenatge a Josep
Maria Huertas Claveria, el periodista barceloní que més es va interessar per conèixer i més va escriure sobre la ciutat que
no sortia mai als diaris. Els seus reportatges sobre els barris o sobre les condicions
de vida a les ciutats de la perifèria de Barcelona van crear escola i van forjar vocacions. Referent del periodisme social que
es va poder practicar llavors, Huertas va
influir en molts periodistes joves que van
secundar la seva manera d’entendre la
professió i la vida, i van entrar a les redaccions en uns moments en què era imprescindible renovar-les i actualitzar-les.
Aquests amics i col·legues de Huertas
disseminats pels diferents mitjans practicaven el que algú va anomenar despectivament “periodisme de barraqueta” i
van ser batejats com a huertamaros, fent
el símil amb la guerrilla urbana de l’Uruguai. Un qualificatiu aquest que ha fet
fortuna, i amb què se senten identificats
molts dels periodistes que durant la seva
carrera professional es van especialitzar
en la informació local.
Un treball coral
Al llibre hi han col·laborat alguns
d’aquests huertamaros, als quals Fabre ha
cedit les seves pàgines per explicar casos
concrets, amb aportacions textuals o de
fotos. Són els i les periodistes Juanjo Caballero, Jordi Capdevila, Maria Favà, Maria Eugenia Ibáñez, Manel López, Amparo Moreno i Antoni Ribas. El pròleg és
d’Andrés Naya, de la Favb, que, “des de la
seva experiència en lluites urbanes a Nou
Barris, ha escrit un text extraordinari, que
situa perfectament el marc del llibre”, diu
Fabre. Jo he escrit el capítol dedicat als
corresponsals de premsa, que als anys setanta van exercir un important paper informant de les denúncies i protestes que
sorgien a les poblacions de la perifèria.
Generós amb tots, Jaume Fabre evoca
els nombrosos companys de viatge que,

Josep Maria Huertas, travessant el carrer de Lisboa al barri de la Clota, el 1997. pepe encinas

El període estudiat
coincideix amb
una renovació
generacional a
les redaccions i la
modernització en la
producció dels diaris
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des de les associacions de veïns, alguns
col·legis professionals i moltes entitats
culturals i cíviques, van ajudar i fer tot
el possible perquè els periodistes poguessin fer bé la seva feina. Reflexiona
també sobre les trampes de la memòria,
una de les seves obsessions d’historiador. I acaba -el lector, no ell- amb la sensació que potser ha volgut abastar massa. Condensar-ho tot en un sol volum.
Tres llibres en un. Com si fos aquest l’últim llibre que pensa escriure.

presentació
a la casa
golferichs
La Casa Golferichs, símbol de la lluita
veïnal dels anys setanta del segle XX,
va acollir el passat 15 de setembre
la presentació del llibre Cròniques
del fang de Jaume Fabre. A la taula
s’aplegaven algunes de les plomes
emblemàtiques del periodisme local
barceloní que han col·laborat amb el
llibre -María Eugenia Ibáñez, Maria
Favà i Eugeni Madueño-, i l’activista
veïnal i codirector històric de Carrer
Andrés Naya. L’historiador i periodista Marc Andreu, que moderava l’acte,
va acceptar esportivament les sortides del guió dels components de la
taula, reconduint amb preguntes no
pactades una conversa a cinc que va
resultar amena, divertidíssima i enriquidora. El millor de tot, però, la intervenció de l’autor del llibre -el Jaume
diu que és un desastre parlant en públic, però ens va tenir ben enganxats
i amb un somriure als llavis tota l’estona-. Entre el públic, un bon grapat
d’activistes veïnals i companys de
professió com Jordi Bordas, Xavier
Febrés, Pilar Aymerich, Pepe Encinas, Juanjo Caballero, Sara Grimal
o Alonso Carnicer, entre molts d’altres. Es va trobar a faltar la presència
de periodistes en actiu de generacions posteriors -no se sap si estaven
treballant a les redaccions-. L’alcaldessa Ada Colau i el regidor Jordi
Martí, representant l’Ajuntament
com editor, van obrir i tancar l’acte
respectivament. Redacció

Llibre

La ciutat en transformació
vista des de les pel·lícules
barcelona
en pantalla
Sara Antoniazzi
Editorial Catarata, 2021
206 pàgines. 17 €

T

ot i que el seu títol ho pugui
donar a entendre, Barcelona
en pantalla no és un volum
centrat en les maneres com
ha estat representada la capital catalana al cinema. En algunes
pàgines, el setè art queda completament desplaçat per un relat històric,
practicat a vista d’ocell, de les reordenacions urbanístiques que han transformat la ciutat. En altres passatges
del llibre, Barcelona queda desplaçada
del centre. El conjunt evidencia la seva
naturalesa de llibre que integra versions editades de treballs previs de la
seva autora, la docent i investigadora
Sara Antoniazzi, però està estructurat
amb un sentit expositiu i mostra una
ambició analítica superior a la que podria esperar-se: no estem davant d’un
llibre-catàleg que conté ressenyes de
diversos films, sinó d’un assaig que
treballa un discurs propi sobre la ciutat i els cinemes que s’hi han creat.
El primer capítol delimita un cert
terreny de joc general quan explora
diverses maneres de representar i explicar les ciutats al cinema. El segon
capítol concreta diferents relats cinematogràfics de Barcelona que són re-

Jaume Fabre
Ajuntament de
Barcelona, 2022
328 pàgines. 25 €

La investigació dona per a més
El tarannà marcadament episòdic de
l’assaig pot ser ben rebut per alguns
lectors que potser agrairan l’organització en capítols més tancats. Algunes seccions del llibre aborden fenòmens de llarg abast cronològic i d’una
complexitat elevada en un número reduït de pàgines, així que un cert esquematisme sembla difícilment evitable -com en la tendència a
confrontar en clau dualista un model

Barcelona positiu, amb vocació social,
i una marca Barcelona negativa, estrictament mercantilista-. Altres segments resulten més detallats, com el
capítol molt orientat a l’anàlisi d’Um·
bracle. Amb tot, el resultat és prou interessant i desperta l’anhel que la seva
autora tingui ocasió de desenvolupar
en el futur un assaig que integri de
manera més cohesionada i més matisada les diverses branques de la seva
investigació. ignasi Franch

Pel·lícula

El revers tenebrós del
cinema del ‘destape’

E
cròniques
del fang

lacionables amb els contextos de cada
moment -des de les primeres filmacions dutes a terme pels pioners del setè
art a les mirades més o menys polititzades al barraquisme, passant pel
cinema negre i policial rodat sota el
règim nacional-catòlic-. El tercer capítol es deté en les misèries de la ciutat
sota l’urbanisme porciolista i para especial esment en l’experimentació
formal amb punxa política que va proposar el realitzador Pere Portabella a
Umbracle. El capítol quart descriu les
transformacions urbanístiques produïdes durant els darrers cinquanta
anys a Barcelona. I el capítol cinquè
tracta de diverses pel·lícules contemporànies ambientades a Barcelona,
que Antoniazzi organitza en dos
grans grups: les mirades amb aire turístic -a l’estil de Vicky Cristina Barce·
lona- i les obres que atenen les problemàtiques de la vida metropolitana
-com En construcción-.

l segon llargmetratge de l’artista multidisciplinari Juan
José Bigas Luna (Jamón, ja·
món) va irrompre en l’audiovisual de la transició a la democràcia parlamentària com una
mena de revers explícitament tenebrós del suposadament eròtic-festiu
cinema del destape. Al film s’explica
la història d’un home rendista, absorbit pel desig sexual, que s’obsessiona
amb la ballarina i prostituta Bilbao.
L’audiència pot observar com el protagonista camina per uns grans magatzems, viatja en transports públics
i segueix el seu subjecte de desig per
l’antic Barri Xino. Leo és un col·leccionista i creador d’imatges, els pensa-

ments del qual coneixem a través
d’una veu en off plena de confessions
brutals pronunciades amb to monocord: com la crua fotografia del
film, les seves paraules transmeten
una mena d’agressivitat distant.
Bigas va explicar una història terrible de lluites de poder i desitjos inconfessables en el si de la burgesia. Bilbao
va suposar una variant dramàtica i
amb esperit underground dels thrillers
psicològics d’assassins en sèrie, fets a
Itàlia i Espanya, que abundaven als
cinemes de l’època. El relat pertorbador de tedis i psicopaties individuals
es converteix, alhora, en una narració
de soledats urbanes amb un cert abast
social. La frustració permanent del

personatge principal, que sent un desig infinit i impossible de satisfer,
sembla relacionar-se amb la set insaciable que estimula el consumisme.
I amb la paradoxa que la propietat més
valorada sigui, com pensa el protagonista, una persona que “no és una cosa
que es pot comprar”. i. f.

bilbao
Bigas Luna. 1978
Amb Àngel Jovè,
Isabel Pisano i
María Martín
Ediciones 79
97 minuts
7,99 €

Un grup de turistes -o ‘nyus blaus’- passegen -o ‘pasturen’- aquest estiu davant del Mercat de la Boqueria. marc javierre

Safari Rambla
La idea del bestiari del poeta Pere Quart va inspirar
un llibre que feia un recorregut per la Rambla com
si fos el Serengeti, en què s’assignava un animal a
cadascun dels personatges que transiten a la zona
zero del turisme. Deu anys i una pandèmia després,
hi tornem per veure què en queda d’ells

jesús martínez

U

ns xurros amb xocolata..., i
una crema catalana..., i una
ensaïmada i una orxata i un
cacaolat”. A la Granja M. Viader (“Iogurts, brioixeria i pastissos”), a deu metres de la Rambla, una
turista de Puerto Rico menja pels ulls.
Fins i tot el cambrer l’avisa: “Molt està demanant vostè”. Ella riu amb un moviment
de verònica: “És que demà torno al meu
país i m’han dit que he de tastar les
postres típiques d’aquí”. La Rambla de
Barcelona ha recuperat el ple rendiment
després de dos anys de pandèmia.
Així que tornem a les estadístiques i als
rècords. Vuitanta milions de persones visiten cada any el popular passeig. Vuitanta milions de nyus. La Rambla muta, però
el turisme massiu no canvia, s’incrementa.
El 2013, Reportero Jesús va publicar el
llibre sobre fluxos migratoris titulat Los
ñus: la crónica africana de un safari en la
Rambla de Barcelona. Durant un any, i en
un exercici mental d’autoinducció, va cobrir la Rambla com si fos el Serengeti. Ins-

pirat en els llibres de la sèrie de ficció Tria
la teva pròpia aventura, editats per Timun
Mas, aquest periodista va fer la volta sencera al carrer instagramer per excel·lència. Amb la idea del bestiari del poeta Pere
Quart, va assignar un animal a cadascun
dels personatges que transiten a la zona
zero del turisme, i eren els nyus blaus de
barba blanca els veritables protagonistes:
“Mamífers esquinçats, amb crineres llargues i desgrenyades, que formen els ramats més nombrosos de la Terra. A la
Rambla, els turistes, que a la gran migració estacional travessen el passeig per
buscar les pastures fresques d’El Corte Inglés, a la plaça de Catalunya”.
Deu anys després, i ja començades les
obres del projecte de reforma on s’han
invertit 44 milions d’euros, ens retrobem
a la Rambla amb aquells animalots, alguns en vies d’extinció. Per veure què en
queda d’ells.

Ant
Fa deu anys, a Los ñus: «A Casa Sánchez
(Rambla, 38), l’ant barceloní Ricardo
Sánchez se’n ressent: “La Rambla, avui,
no té res a veure amb la Rambla dels vui-

tanta i noranta. Vaja, la nit i el dia. Aquí
entraven els ionquis, fins al taulell, balancejant-se, gangosos, i t’armaven una escandalera. I els havies de fer fora com fos.
Ara ja no n’hi ha. La gent tenia pànic de
baixar del carrer Ferran cap avall”».
Ant barceloní: “Mamífer robust, sociable i no agressiu. A la Rambla, Ricardo
Sánchez, de Casa Sánchez, l’últim rostre
pàl·lid”. Fundada a principi del segle XX
i especialitzada en articles de viatge,
Casa Sánchez ja no existeix. La va engolir la globalització, amb la seva especulació, depreciació i uniformitat. A la Rambla, 38, va obrir Barcelona Soccer City,
que es fa passar per botiga oficial del Futbol Club Barcelona.
Fa tres mesos que aquí treballa com a
venedor el jove Parminder (Kapurthala,
Panjab, Índia, 1992), barbamec, somrient
i relaxat com si s’hagués pres un somnífer. Diu: “La Rambla està molt bé. Hi ha
molt de turisme, no sé abans del coronavirus, però ara hi ha moltíssim turisme.
Aquí ens compren samarretes del Barça,
dels primers equips i dels jugadors favorits, i també s’emporten bufandes i sabatilles esportives”. A la botiga del costat,
souvenirs: al costat de les figures de ceràmica del pessebre, el Ratolí Gaudí, espècie de Topo Gigio de trencadís.

Búfals
Fa deu anys, a Los ñus: «Elena i Mercedes
Fernández tenen el títol de ser les venedores autòctones amb més anys d’assentament a la Rambla, amb el permís de Ricardo Sánchez. I també tenen el títol de
ser gairebé les úniques africanes(*) que
encara venen records de qualitat: “Ja veus
que tenim de tot, però procurem distingir-nos una mica, per això també venem
mantons de Manila”. El seu negoci es diu
Souvenirs La Rambla, al número 23.
(*) Amb la vènia del jutge Joan Francesc Uría, que compara Espanya -i Bar-

celona- amb Àfrica, a tot el llibre la paraula Àfrica ha estat substituïda per
Barcelona. I la paraula Barcelona ha estat substituïda per la paraula Àfrica. Així,
quan es parla d’africans, fa referència als
barcelonins. I a l’inrevés».
Búfals: “Animals de costums gregaris,
que s’aparellen amb facilitat. A la Rambla,
treballadors diversos”. Souvenirs La Rambla, amb imants made in Barcelona, va
tancar. Es van jubilar les germanes
Fernández. Al seu lloc, el Cannabis, el local per als amants dels porros de Maria.
“Aquí només es pot adquirir cànnabis
per a ús medicinal, la resta són accessoris
com catximbes, paper de fumar i plantes
decoratives. Hi ha dos tipus de turistes,
rics i pobres, amb diners i sense diners, i
tots dos entren aquí”, calibra Vicky Gidwani (Vadodara, Gujarat, Índia, 1990), mans
reposades, immutable com un porter de
discoteca. A la Rambla, un xalat s’embolica un peta mentre toreja els seus dimonis,
davant de la parada de l’autobús V13.

El Cosmos, el bar
de la Sisena Flota,
va tancar el gener
del 2019 i des de fa
un any hi ha un dels
restaurants de la
cadena Vapiano
Floristes: “No
ens agrada viure
del passat, ni
recrear-nos en
el dolor. Anem per
la quarta generació,
i aguantem”
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Altres búfals a Los ñus: «Al restaurant-cafeteria Cosmos (Rambla, 34), el
búfal Isaac Duran (Pontevedra, 1960) és
un robot mecànic que es desfà de comandes a una velocitat de vertigen. És
l’encarregat del Cosmos (“aquí no hi ha
caps, tots som empleats”)».
El Cosmos, el bar de la Sisena Flota,
va tancar el 17 de gener del 2019. Des de
fa poc més d’un any aquí hi ha un dels
restaurants de la cadena internacional
Vapiano (The home of handmade fresh
pasta & pizza).
L’encarregada de Vapiano, que no vol
revelar el seu nom, és una noia italiana de
trenta i tants anys amb un davantal vermell i moltes ganes de despatxar: “Encara falta que la Rambla es reactivi, encara
falta que vinguin més turistes i que hi
gastin més”. Un paio malcarat s’acosta a
una de les terrasses i es tira la mà a la
boca, demana almoina. Molesta els nyus,
que beuen amb palla els daiquiris.

Zebres
Fa deu anys, a Los ñus: «Al número 85 de
la candidatura presentada pels socialistes, la zebra florista Carolina Pallés Galté
(Àfrica, 1938), que tanca la llista. El lloc de
flors Carolina amb prímules, lliris i crisantems, a la parada número 10 de la
Rambla, és com un viatge a la Història».
Zebres: “Animals que pasturen. A la
Rambla, estàtues vivents, caricaturistes,
quiosquers i floristes”. Flors Carolina es
manté dempeus, oasi esplendorós enmig
del desert de Sonora quallat de cactus.
Dos àngels continuen insuflant vida al
lloc fundat el 1888. Es tracta de les filles
de la Carolina, Mercè i Carolina.
“No ens agrada viure del passat, ni recrear-nos en el dolor. Anem per la quarta
generació en una paradeta de flors, i
aguantem. Vivim del client habitual, i
molts dels que ens compren ja de petits
venien amb els pares. La Rambla és més
turística, però cadascú fa el seu camí,
¿oi?”, contesten, cadascuna a la seva manera, sincronitzades. I coincideixen en
una cosa: per moltes modes que s’imposin, la rosa vermella continuarà sent la
flor més bonica. Els nyus han perdut el
sentit de l’olfacte, no s’aturen davant dels
rams, prefereixen les selfies.
Rinoceront negre
«El búfal Xavier t’obsequia amb el butlletí informatiu de l’entitat -número de setembre del 2012-: “Joan Oliveras Bagués és
des del passat mes de febrer [del 2012] el
nou president d’Amics de la Rambla. Enamorat i defensor acèrrim del passeig,
està decidit a retornar a aquest espai l’esplendor dels seus millors temps, fugint,
això sí, del que va ser, i treballant decididament pel que pot ser la Rambla: el passeig central de l’Àfrica del present i del futur, més enllà de les nostàlgies”».
Rinoceront negre: “Animal de noble
port preuat per la seva banya. A la Rambla, el president de l’Associació d’Amics,
Veïns i Comerciants, Joan Oliveras”. El rinoceront negre ja no és Joan Oliveras. El
substitueix al càrrec Fermín Villar: “La
Rambla necessita actuacions urgents,
més neteja, més control de les activitats
il·legals i de les concessions municipals.
L’anunci de l’inici de les obres de reforma
de la Rambla és una bona notícia, però no
ho és la falta d’ambició tant al calendari
presentat com a la insuficient dotació
pressupostària. A l’actual Consistori no li
interessa la Rambla, com cantava Jaume
Sisa: ‘Han tancat La Rambla’”.

Los damnificados por
el ‘nuevo’ Park Güell (I)
Para entrar al recinto, los vecinos que no viven en barrios ‘colindantes’
deben pedir cita en la Oficina de Atención al Ciudadano o por internet,
un trámite que dificulta el acceso a personas mayores o sin recursos
te del Carmelo, que sí lo es. Una acera
me impide entrar y salir de mi parque
libremente, como he hecho toda la
vida”. El vecino va más allá del agravio
fronterizo y denuncia “que un Ayuntamiento que se dice de izquierdas, gobernado por un partido que pone énfasis en denunciar la brecha de género,
implante una forma de acceso que genera una brecha digital, pues ni las personas mayores -que desconocen cómo
navegar por internet o cómo obtener
un medio de identificación digital- ni
las más pobres -que no pueden costearse un ordenador o una conexiónpodrán registrarse en Gaudir Més”.

Dos turistas se hacen una ‘selfi’ con el dragón del Parque Güell. MARC JAVIERRE

A

Juan Carlos Tajafuerce,
profesor de instituto, le
invade un sentimiento de
cabreo e impotencia. Nació y se crió cerca del Parque Güell. “La entrada fue siempre libre para los vecinos”, recuerda con
añoranza, “y no olvidemos que durante décadas fue el único espacio verde
que tuvimos los habitantes de los alrededores: allí transcurrió mi infancia
y la de toda la gente del barrio”. Esto
fue así desde que abrió sus puertas
como equipamiento público, en 1926,
hasta 2015, año en que el Ayuntamiento estableció dos zonas: una monumental, accesible previo pago, y otra
de parque urbano, gratuita.
Pero el pasado 1 de junio el Gobierno
de Ada Colau dio otra vuelta de tuerca
promulgando una nueva normativa de
acceso. ¿El motivo oficial? Controlar la
afluencia de turistas, considerada excesiva. Según la nueva regulación del
parque, solo pueden entrar libre y gratuitamente los empadronados en los
barrios colindantes -el Carmelo, la Salut, Vallcarca, el Coll, Can Baró y el Baix
Guinardó-, a los que se concedió un
pase de libre acceso. También pueden
hacerlo quienes posean el carné de una
escuela del entorno. El resto de barceloneses deberá registrarse en un servicio denominado Gaudir Més, solicitando cita previa en una Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC) o por internet, en la Oficina de Trámites Virtuales municipal. Esta última forma de

registro requiere poseer algún medio
de identificación digital -idCAT Móvil,
cl@ve PIN o certificado digital-. Una
vez registrado, se ha de obtener un tique de entrada el día de la visita, que
solo será válido para esa jornada. Los
turistas -sean del resto de España o de
cualquier otra parte del mundo- deben
pagar por entrar.
El problema empieza cuando el vecino que vive cerca del Parque Güell no
pertenece un barrio colindante. “La
acera donde está mi casa”, señala Tajafuerce, “pertenece administrativamente a la Taxonera, que no es colindante,
mientras que la de enfrente forma par-

“Debería ser una
aplicación que
una abuela, con la
ayuda de su nieto,
pudiese descargar
y registrarse con un
clic”, opina un vecino
“Una acera me
impide entrar y
salir de mi parque
libremente, como
hice toda la vida”,
apunta un afectado
de la Taxonera

Hablan las entidades vecinales
Joan Miquel Malagelada es miembro
de la AV del Park Güell-La Salut-Sanllehy, un barrio colindante. Sobre la
polémica, advierte que “el tema es
complicado jurídicamente, ya que la
legislación europea no permite discriminar a los ciudadanos por razón de
nacionalidad a la hora de acceder a
bienes y servicios: si la entrada es gratuita para un español, debe serlo también para un francés”. “Por eso”, explica, “se estableció este sistema, que
permite desincentivar el turismo masivo -haciendo pagar una entrada-,
pero garantiza el libre acceso de los
vecinos: no por nacionalidad, sino por
vecindad con el parque”. ¿Y los residentes de otras áreas de Barcelona?
“Somos partidarios de extender el derecho de libre acceso, pero a petición
del interesado y demostrando en cada
caso la problemática personal que justifique ese derecho”. También aboga
por simplificar el registro en Gaudir
Més, que reconoce que no es sencillo:
“Es una página web y además requiere
un certificado digital. Debería ser una
aplicación que una abuela, con ayuda
de su nieto, pudiera descargarse en el
móvil y registrarse con un simple clic”.
Lluís Cairell, presidente de la AV de
la Taxonera, el barrio donde reside
Tajafuerce, evita pronunciarse sobre
el tema. Alega “no conocer el nuevo
sistema de acceso” y, por tanto, no
puede “emitir una opinión válida”.
Pero Tajafuerce no se corta: “El argumento de la legislación europea, de no
discriminación por razón de nacionalidad es una triquiñuela legal que da
cobertura al negocio millonario de la
venta de entradas a los turistas, a la
vez que impide que muchos ciudadanos puedan disfrutar de una zona verde que pagan con sus impuestos”.
Y remacha: “Estamos ante una auténtica expropiación a los barceloneses
de uno de sus espacios más queridos
y emblemáticos”. LUIS CALDEIRO
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Barcelones

Cambra de la Propietat va lluitar amb
tots els seus mitjans perquè la vaga fos
declarada il·legal i a final del 1931 ja no
hi havia vaga a nivell general, tot i que a
les cases barates es va mantenir fins després de la guerra. És, potser, el període
més llarg d’una mobilització obrera
d’aquesta envergadura: vuit anys fent
boicot al pagament dels lloguers”.

Genaro Villagrasa, amb el seu llibre, a les cases barates del Bon Pastor. joan linux

Un viatge literari
al Baró de Viver
primigeni

De Pi i Margall a Primo de Rivera
Pel que fa a la guerra, va influir en la necessitat de proveir-se de queviures per
l’escassetat de menjar; en la creació dels
menjadors populars de la República, com
el que hi havia a Baró de Viver, instal·lat
al grup escolar Pi i Margall, que era el
centre neuràlgic del barri i que va comptar amb bons pedagogs, com Lluís Alabart i Josep Albagés; en l’organització revolucionària al principi, amb la creació
de les patrulles de control; i també en els
soldats que van anar al front, ja que
molts joves de les cases barates es van
allistar com a voluntaris, principalment
a les milícies anarcosindicalistes. Amb la
victòria franquista, la repressió va arribar a tots els nivells i, segons apunta Villagrasa, “a Baró de Viver li va tocar la
grossa de la reconversió: l’escola Pi i Margall es va batejar com José Antonio Primo de Rivera”. marc villoro

E

Colomencs, fins al 1945
L’origen de les cases barates, promogudes
pel Patronato de la Habitación de Barcelona, es remunta al 1929, amb l’aixecament de quatre nuclis, llavors anomenats
Eduardo Aunós -a Montjuïc-, Ramón

Albó -avui Can Peguera, a Nou Barris-,
Milans del Bosch -al Bon Pastor- i Baró de
Viver. Aquests dos darrers s’ubicaven en
terrenys de Santa Coloma de Gramenet,
fins que l’1 de gener del 1945 es van agregar a Barcelona. A Baró de Viver -nom que
correspon al títol aristocràtic de Darius
Romeu, que fou alcalde de la capital catalana-, es van construir 381 habitatges.
Com diu Villagrasa, “a les cases barates hi havia un esperit més solidari, més
de comunitat, més de carrer, i s’hi organitzaven festes. Evidentment, ningú canviaria aquells temps pels actuals, sobretot per la millora en la qualitat de vida”.
L’enderroc de les cases barates de Baró de
Viver va començar el 1988, any en què es
va adjudicar el primer habitatge dels
nous blocs d’edificis.

Obrer, sense feina i anarquista
Hi ha dos aspectes que tenen prou rellevància al llarg del relat: la força de l’anarquisme en aquests nuclis i com la Guerra Civil va incidir en els habitants. El
perfil predominant és el d’un obrer, sense feina -un terç de la població estava a
l’atur-, amb molts fills i anarquista, ja
que hi havia una majoria d’afiliats a la
Confederació Nacional del Treball (CNT).
Un fet molt important a l’època va ser la
vaga de lloguers que, com explica Villagrasa, “es va declarar a Barcelona el 5 de
juliol del 1931 i va arribar a tenir 100.000
adscrits a tot Catalunya, segons dades de
Solidaridad Obrera. Però a les cases barates es va iniciar abans, el 7 de maig, poc
després de declarar-se la República. La

Menys
habitatges
a la Mercedes
El projecte inicial s’ha modificat per les protestes veïnals.
S’han reduït 10.000 m² d’usos
industrials i 5.000 més d’usos
residencials. Els 1.450 habitatges previstos es redueixen a
1.300. El 40%, a preu assequible
-la meitat, de lloguer-, i el 60%,
lliures. La permuta d’usos s’ha
realitzat amb un altre solar
del Bon Pastor, un antic camp
de futbol, on aniran els 10.000
m² industrials eliminats. Ara,
s’obre un període d’informació pública de dos mesos i segueix el procés participatiu. El
veïnat, tot i valorar positivament els canvis en el projecte,
alerta que les alçades dels pisos superen les que es van
anunciar i demanen estudiar
a fons la mobilitat.

Contra
l’ampliació
del Macba

La novel·la ‘Una casita junto al río’ ens transporta als
inicis del barri del Baró de Viver, a una època -final
dels anys vint i trenta del segle passat- marcada per
la sacsejada política i social que va viure Espanya

l llibre, que se centra en les vivències de la família Quintana des
que s’instal·la a les cases barates,
i en el qual apareixen nombrosos
personatges -ficticis i també reals-, és fruit de cinc anys d’investigació de
l’autor. Segons Villagrasa, “la novel·la és
un homenatge als primers líders obrers i
veïnals del barri, amb les condicions tan
difícils que hi havia aleshores”. “Per al públic en general, és més assequible una novel·la que un llibre històric”, explica l’autor. Per això va escollir aquest format:
“Per poder fer arribar a la gent les vivències dels obrers durant la dictadura de
Primo de Rivera i la República”.
Villagrasa va néixer el 1957 i amb només
un any va arribar a Baró de Viver, on ha
viscut sempre. A final del 1976, va ser un
dels fundadors de l’AV de Pi i Margall -nom
del barri durant la República- i va participar de forma activa en el pla de remodelació, iniciat el 1985 amb la col·locació de la
primera pedra dels blocs d’edificis que ara
poblen el barri. Per la seva tasca a Baró de
Viver i en el moviment veïnal de Sant Andreu, el 2000 va rebre la Medalla d’Honor
de Barcelona. La seva dona, Trinidad Roca,
va néixer a les cases barates de Baró de Viver i també ha tingut una participació activa en el moviment veïnal del barri.

BREUS de barri

La Xarxa Veïnal del Raval ha
presentat un recurs contenciós administratiu pel que
s’oposa a la modificació del
Pla General Metropolità
(PGM), que arrabassa al barri
908 m² d’espai públic a la plaça dels Àngels perquè el
Macba pugui aixecar un edifici que taparà del tot el Convent dels Àngels. El Raval és
un dels barris més densos de
Barcelona i no es pot permetre
perdre espais públics. El recurs ha estat admès a tràmit.

una casita junto al río
Genaro Villagrasa
Grupo Editorial Círculo Rojo SL, 2022
322 pàgines. 15,50 €

un barri nou
i encara
solidari
En aquests gairebé cent anys, Baró
de Viver ha canviat radicalment després d’una remodelació total. “Però
encara queda aquell esperit solidari
de les cases barates; aquest és un
petit poble on tots ens coneixem.
Aquí és més fàcil que algú t’ajudi,
perquè no s’ha perdut del tot la solidaritat entre els veïns”, manté Villagrasa. Avui, el barri compta amb un
casal d’avis, un centre cívic, una escola bressol i diverses escoles, un
camp de futbol i la pèrgola on s’ubica el Club de Lluita Baró de Viver,
que és un dels més importants d’Espanya i fins i tot a nivell internacional.
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El cor robat

Celebrem 50 anys
apujant el teló als barris

L

’obra de teatre En Bangkok también
hay ratas, de la companyia La Voz
Ahogada, està de gira pels barris per
celebrar el 50è aniversari de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb). El pròxim dijous 10 de novembre, a
les vuit del vespre, es representarà al Teatre
de l’Aliança del Poblenou, a Sant Martí, seguida d’un col·loqui amb els actors. I el dijous 24
de novembre, es podrà veure al Casal de Barri de la Prosperitat, a Nou Barris.
En Bangkok también hay ratas, una obra
que aprofundeix en el paper de les dones en
les lluites socials de la dècada dels setanta
-els anys de màxima efervescència del moviment veïnal, a cavall entre la dictadura i la democràcia-, ja es va representar durant unes
setmanes al Teatre del Raval, abans de l’estiu.
Ara, l’acolliran dos dels barris que van inspirar el seu text, que recull testimonis i casos
reals de dones dels barris del Poblenou i la
Prosperitat, entre d’altres.
Les dues funcions seran gratuïtes. Si voleu
assistir a la del Poblenou, encara sou a temps
de reservar una entrada a través del correu
electrònic de la Favb: favb@favb.cat. Les localitats per a la representació a Nou Barris es
podran reservar més endavant.

Neus Regada

Presidenta de l’AV Mas
Guimbau-Can Castellví

“Barcelona ha
mirat cap al
mar; ara, que
miri cap a la
muntanya”
catherina azón

Ubicat a l’altra banda de Vallvidrera, és un dels anomenats barris de
muntanya. Està format per cases unifamiliars. “Però no són de luxe”,
avisa Neus Regada, presidenta de l’AV Mas Guimbau-Can Castellví.
“Són casetes”, rebla. Construccions disseminades per una zona
urbana al cor del parc de Collserola i amb problemes específics.
Com descriuries el teu barri?
Molta muntanya, corbes, desnivells, carrers no sempre asfaltats,
senglars, fred a l’hivern... i molts arbres: les finques són boscos amb
tanques. Som uns 700 habitants. Del Mas Guimbau, se’n conserva
-no massa bé- la font. I la masia de Can Castellví encara existeix.

L’obra ‘En Bangkok
también hay ratas’
visita el Poblenou
i la Prosperitat

Revistes de barri
Les Trinitats

El Rebrot

Soci

Al setembre, es va publicar la
revista del projecte de la Favb
Barri, Espai de Convivència
(BEC), realitzat enguany a la
Trinitat Vella i la Trinitat Nova.
La publicació recull els resultats del procés participatiu
que ha servit per radiografiar
aquests dos barris i copsar
els seus punts forts i les seves
mancances. Alguns dels aspectes estudiats són el civisme, la interculturalitat, la seguretat, els usos del sòl, els
espais públics i verds, l’habitatge o l’accessibilitat. També
recull la mirada dels infants,
els joves i les dones. Podeu recollir exemplars gratuïts al local de la Favb (Obradors, 10).

El número de setembre de la revista de Verneda Solidària inclou una entrevista a Rubén Parada, president de l’Associació
de Veïns de la Verneda Alta. El
podríem haver inclòs en el dossier d’aquest Carrer. Nascut el
1986, lidera una junta amb voluntat de revifar l’entitat. Analitza, entre altres aspectes, els
efectes secundaris de la nova
estació de la Sagrera: “Suposarà la desaparició de l’única zona
verda que ens queda”. I fa una
estirada d’orelles a l’Ajuntament: “Hi ha massa reunions
que no serveixen per res. Estan
dissenyades perquè hi vagis i et
desfoguis una mica. Ni et contesten les preguntes”. Llegiu-lo.

El número d’estiu del butlletí informatiu de l’Associació Veïnal
del Casc Antic de Ciutat Vella
fa memòria. “En aquestes pàgines volem recollir testimonis
de la nostra història per no oblidar els nostres orígens i la nostra identitat”, ens expliquen.
Aplaudim aquesta iniciativa. En
aquesta ocasió, Jesús Alcón
Burillo, que va ser secretari de
l’associació veïnal durant molts
anys, firma un article en què recorda els primers passos de la
Soci, ara fa 45 anys. I també recull les primeres lluites: per la
millora dels pisos del barri -llavors, molt deteriorats- i la campanya per salvar el Mercat del
Born de l’enderroc.

Com hi vas arribar?
Soc de Pedralbes. De petita veníem amb la família, a veure les
masies i el pantà de Vallvidrera. Des del 1998, visc a Mas Guimbau.
A l’associació teniu una vocalia d’Incendis!
Tots els barris de muntanya en tenen. O un encarregat del pla
d’autoprotecció (PAU), que dona resposta a nevades i incendis.
Els PAU es van fer als anys noranta, impulsats per l’Ajuntament.
Nosaltres vetllem perquè tinguin mitjans. Cal fer unes bones
franges de protecció. I impulsar de nou l’agricultura. El bosc està
brut, deixat de la mà de Déu, i massificat els caps de setmana.
A qui li correspondria, aquesta gestió?
A la Casa Gran. Collserola és de tots. Un pulmó verd. I sembla que no
el vegin. Fins ara, s’ha mirat cap al mar. Ara, cal mirar a la muntanya.
Quines altres lluites teniu?
La manca històrica d’inversions. Sarrià-Sant Gervasi és el districte
que rep menys diners de l’Ajuntament. I ho entenem. Però els barris
de muntanya tenen problemes. Les infraestructures són les mateixes
que quan la gent, als anys setanta, s’hi feia la caseta d’estiueig. Les
empreses de telefonia, internet, aigua, no hi inverteixen.
Algunes cases estan afectades.
N’hi ha que eren en sòl boscós sense qualificar i el pla parcial del
1980 les va ubicar en zona forestal. Han d’anar a terra. Gent que hi
viu des de fa dècades, sobretot a Can Castellví. A més, es veu que
la modificació del pla, feta als anys 90, no es va aprovar: una vintena
de cases de fa quinze anys, amb permís d’obres, estan afectades.
Quina resposta dona l’Administració?
L’Administració té un merder amb nosaltres que no sap per on
sortir-se’n. Hi ha veïns que no tenen clavegueres, perquè som en
un parc natural! Però tenen una fosa sèptica, que quan regalima...
Algú pot asseure’s, parlar i arreglar-ho d’una vegada?
I la mobilitat?
Els busos de Vallvidrera passen cada hora i deu minuts. Si el
perds, puges a peu, t’esperes o vas en cotxe. Volen posar un bus a
demanda, però el que volem és més freqüència. Esperem que ens
entenguin. Aquí les coses funcionen diferent. Potser aquesta seria
la solució: que ens tractessin diferent, com a barris de muntanya.
Com vas anar a petar a la junta de l’associació veïnal?
L’associació es va reactivar cap al 2000. Hi vaig entrar per
organitzar la festa major -jo soc modista i treballo a l’empresa
de la meva família, fent vestuari per a teatre, dansa i televisió-. El
2021, vaig assumir la presidència. No és el que m’agrada, però és el
que toca. Fem una assemblea anual. I tenim un grup de Whatsapp
d’informació i un per a emergències -esllavissades, etc.-. També
hi ha un altre grup de barris de muntanya, on unim esforços.
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Pere Miquel
Propietari de la parada
de fruites i verdures Cal
Neguit, és la cinquena
generació d’una nissaga
dedicada a la pagesia.
El seu negoci és un dels
pocs que no venen cap
producte turístic en
aquest mercat icònic

“La Boqueria
ja no és un
mercat”

anaïs Barnolas
ENTREVISTA
dani codina
fotografia

J

a fa anys que els productes que abunden al Mercat de la Boqueria de Barcelona són els que els turistes poden
consumir in situ -sucs de fruites, empanades argentines, burritos...- o bé els
que poden endur-se de tornada al seu
país, com ara els embotits envasats al
buit. De fet, de totes les parades que hi ha, només
nou no ofereixen cap producte enfocat al turisme.
Una de les poques que resisteixen és la botiga de
fruites i verdures Cal Neguit, regentada per Pere
Miquel, que és la cinquena generació de la seva
família que es dedica a la pagesia.
El 1877, abans que es posés la primera pedra de la
Sagrada Família o que es fundés el Barça, la família
Miquel ja tenia la parada a la mateixa cantonada on
és ara. “El dia que els meus rebesavis es van casar, el
seu regal va ser deixar de vendre fora del mercat i
tenir-hi una parada”, explica. Entre el 60% i el 80%
-segons l’estació de l’any- del producte que ofereix
prové de les terres que té a Sant Boi de Llobregat.
Ell és el primer de la nissaga que compagina l’ofici de pagès i la parada: “Abans, els homes conreaven
la terra i les dones atenien al mercat”. Ara, la majoria de les vendes les fa a través d’internet i el matí el
dedica a repartir les comandes. No obstant això, la
parada la manté com a “campament base”, perquè
encara té clients fidels: “Per a ells, anar a la Boqueria
és un ritual meravellós. Hem fet amistat i, fins i tot,
amb un d’ells hem anat de vacances junts”.

En lluita contra la massificació
Cada generació de pagesos ha hagut d’afrontar un
repte i a ell li ha tocat lluitar contra la massificació
del mercat. “Algú va tenir la brillant idea de vendre
les parades a inversors estrangers, que n’han comprat més d’una, i que no tenen cap mena d’arrelament a la ciutat i han enfocat el negoci al turisme.
A més, moltes parades han deixat de vendre producte fresc. Han pujat al carro”, diu Miquel.
Abans se solia dir que “a la Boqueria, s’hi troba
de tot”, però ara això ja no és així, lamenta el pagès.
“La Boqueria ja no és un mercat, i això no és ni bo
ni dolent; el que necessitem és que tant l’Ajuntament i la Generalitat com l’Associació de Comerciants La Boqueria ho reconeguin i deixin de dir que

és el millor del món”, reivindica. “Com ho ha de ser,
si no som ni el millor mercat del barri?”, rebla.
Durant la pandèmia, Miquel recorda com només
el 30% del mercat obria. “Sense turisme, per a moltes parades no devia tenir sentit aixecar la persiana”, apunta. Una de les botigues que va estar al peu
del canó va ser la seva i, de fet, recorda que aquell
va ser un dels moments en què el negoci li va anar
millor. “Des de les vuit del matí, aquí hi havia cua de
gent del barri”, rememora. “Però quan la situació sanitària va anar millorant i el turisme va anar tornant, la clientela va desaparèixer, i ho entenc: és empipador caminar pels passadissos”.
El problema, segons Miquel, és que “les autoritats
utilitzen el mercat per omplir-se la boca”. “Si vinguessin més sovint i no pas un dia a l’any, a fer declaracions o tiberis, hi haurien posat remei”, aventura el paradista, que té la sensació que ningú no
s’ha preocupat pel futur del mercat: “Tothom ha mirat cap a una altra banda i, ara, ens lamentem”.

Els festius no es treballa
El passat mes de juny, els mitjans de comunicació
es van fer ressò que el 80% dels paradistes de la Boqueria havien votat que el mercat no obrís els dies
festius. Aquesta vegada, i com en les anteriors ocasions, Miquel no va anar a votar: “Amb el nombre de
parades que els inversors estrangers tenen, no val
la pena participar en les votacions, ja que sempre
prevalen els interessos d’aquest sector”.
Val a dir que aquest cop el resultat el va sobtar,
tenint en compte que la proposta era obrir el mercat els festius des del migdia fins a les vuit del vespre, una mesura “pensada per fer més negoci amb
el turisme”. Miquel, per la seva banda, ho té ben clar:
“Qui m’obligarà a mi a obrir tota la setmana? El diumenge el passo amb la meva família”.

“Amb el nombre de parades
que han comprat els inversors
estrangers, no val la pena
participar en les votacions,
ja que sempre prevalen els
interessos d’aquest sector”

