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Recuperem
la Rambla?
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L’enèsim projecte de remodelació del passeig
desperta molts interrogants entre el teixit
social i veïnal de Ciutat Vella i Barcelona
andrés naya

L’Ajuntament de Barcelona
està impulsant una actuació urbanística integral per a la Rambla. Un enèsim intent d’abordar la reforma d’aquest passeig
emblemàtic de la ciutat que li
ha sigut encarregat a l’equip
multidisciplinar km-ZERO, dirigit per l’arquitecta i exregidora
de Ciutat Vella Itzíar González,
guanyador del concurs internacional convocat pel municipi.
El calendari preveu que
l’any 2018 ha d’aprovar-se inicialment l’avantprojecte i
que el 2019 haurien d’estar
adjudicades les obres. Podrà
complir-se aquest calendari?
L’equip de Govern i l’oposició seran capaços de posar-se
d’acord en aquest tema al bell
mig de la campanya electoral
municipal?
Hi va haver un temps en què
les veïnes i veïns de Ciutat Vella
i de tot Barcelona “anaven a la
Rambla”. Era un passeig agradable en el qual et podies moure lliurament. Feia la funció de
lloc de trobada, relació social
i descans. Avui, i com tothom
té assumit, la massificació de
la Rambla l’ha convertit en un
espai evitat pels barcelonins.

El pla de remodelació té doncs
l’objectiu d’implementar les
mesures necessàries per aconseguir retornar la Rambla a la
ciutadania.
Un tema important que
s’haurà d’abordar és el del propi veïnat de la Rambla. Perquè
¿hi queden veïnes i veïns vivint?
¿L’Ajuntament en té constància? ¿Pensa implementar alguna
mena de protecció habitacional
per impedir que el veïnat que
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Habitatge, mobilitat,
espai públic, usos
comercials o arbrat
són qüestions clau
que la reforma integral
hauria d’abordar
hi resideix tot l’any hagi de
marxar? I els equipaments? Es
donarà un ús ciutadà als edificis
militars que resten al passeig?
Una altra qüestió bàsica és la
de l’ús de l’espai públic. ¿Es pot
revertir el fet que la pràctica
totalitat de persones que freqüenten a Rambla siguin turistes? ¿Es donarà més espai al vianant? ¿Es reduirà l’ús privatiu
-com ara les terrasses- en be-

nefici de mobiliari públic, com
els bancs o els jocs infantils?
L’arbrat de la Rambla, especialment els plàtans, un patrimoni
important del passeig, ¿es mantindrà? S’ha de reubicar?
Quant als serveis, ¿es regularan els usos comercials? ¿Es
replantejaran els establiments
que van substituir les parades
d’animals per botigues de souvenirs i menjar ràpid?
En relació a la mobilitat, ¿se
suprimirà la circulació de vehicles privats? ¿Es mantindrà el
transport públic de superfície?
Des de Carrer deixem oberts
aquests interrogants, a la vegada que demanem a diferents
entitats que coneixen la Rambla que ens expliquin de manera telegràfica quines consideren que són les mesures més
importants que hauria d’abordar la remodelació.
Entre el teixit veïnal i social hi ha molts dubtes que el
procés participatiu que s’ha
endegat per a la reforma de la
Rambla sigui efectiu i realista
i no per complir l’expedient.
Experiències anteriors avalen
la susceptibilitat veïnal. Cada
vegada que un govern anuncia
un projecte per a la Rambla,
aquest acaba en un calaix.

Prioritat per al
vianant i l’espai
públic, lliure

Recuperar la identitat
i aturar l’especulació
Associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic

Qualsevol intervenció a la Rambla afectarà també el
seu entorn. Considerar la Rambla amb els seus carrers
adjacents afectats per la desenfrenada activitat econòmica
que no beneficia l’entorn, ans al contrari, es considera que
hi ha un circuit econòmic invisible que precaritza els llocs
de treball i degrada el territori. Volem un passeig accessible,
inclusiu i segur. Seguim “netejant façana” a un passeig
impossible ple d’obstacles: demanem recursos legals per
recuperar el passeig sense sotmetre’l a estudi cada cop que
hi ha un canvi de govern municipal. A la Rambla ja no hi
queden veïnes! Volem revertir la degradació provocada
per franquícies vinculades al turisme que buida la Rambla
d’identitat i aturar l’especulació salvatge.

Una Rambla més equilibrada

Associació Promoció
Transport Públic (PTP)
El més destacable de la Rambla és
la seva alta qualitat com a espai
públic. L’ús com a passeig hauria
de ser la prioritat, eliminant
el trànsit per al vehicle privat
més enllà de l’imprescindible
proveïment i serveis per al
comerç, que s’hauria de satisfer
amb restricció d’horaris. El màxim
trànsit rodat que imaginem
seria un pas longitudinal de
punta a punta només per a 2 o
3 línies de bus, de forma que
l’accessibilitat excepcional per a
altres vehicles s’hauria de tallar
a mig camí. Al mateix temps, el
tractament de la urbanització
hauria de ser endreçat, suau,
allunyat d’estridències i
respectuós amb la llibertat de
la gent, doncs la Rambla és un
exemple paradigmàtic de com
és d’innecessari sobredissenyar
l’espai públic.

La Rambla a tocar de plaça Catalunya

Amics de la Rambla

Ignasi R. Renom

Els caricaturistes, un clàssic de la Rambla

La Rambla és el carrer més emblemàtic de Barcelona, el cor on
batega la ciutat, l’aparador on Barcelona es mostra al món i on el
món s’obre als barcelonins. És un carrer fantàstic, únic al món...
però l’ús intensiu que en fem barcelonins i visitants i la falta
d’actuacions municipals, ha generat disfuncions que cal corregir.
Amb aquesta intenció, l’any 2012, Amics de la Rambla va impulsar
el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla per ajudar-nos a definir
com ha de ser en el futur l’artèria central de Barcelona.
Amb el Pla Especial -aprovat definitivament ara fa dos anys- la
Rambla va aconseguir un marc jurídic que empara les reformes
urgents que requereix el passeig. Així i tot, encara no s’ha fet res.
I les urgències d’ara fa sis anys, són encara més grans.
Cal una acció decidida que millori el nivell de vida de la gent
que viu a la Rambla. Volem una Rambla més equilibrada i amb
una oferta comercial igualment atractiva per a locals i visitants.
Volem una Rambla on la cultura -un dels elements que ens
defineix- estigui encara més present i sigui més visible. Cal,
també, posar en valor i difondre tot el que la Rambla ofereix
-i que és molt- per millorar l’experiència d’aquell que ve
a gaudir-la. Cal, en definitiva, que ens deixem d’exercicis
partidistes estèrils que no ens porten enlloc i que apostem tots
plegats per la Rambla i pel seu futur.
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Posem en valor el veïnat
i les seves necessitats!
montserrat garcía
ECOM-Carrers per a tothom

Des de la plataforma Carrers per a Tothom apostaríem
perquè la reforma de la Rambla de Barcelona servís per
democratitzar i humanitzar aquest espai. Posant en
valor precisament la diversitat humana del seu veïnat i
les seves necessitats quotidianes, i fent-lo més accessible
a totes les persones, siguin com siguin i tinguin l’edat
que tinguin.
En aquest sentit, proposaríem una nova ordenació
de les terrasses existents amb l’objectiu de reduir-ne
l’actual sobreocupació de l’espai públic (sovint, a més,
tancant visiblement l’espai central dels vianants amb
‘plàstics’), i passaríem a incrementar la instal·lació
de bancs per seure, per garantir que promovem que
hi puguin passejar també persones amb dificultats de
mobilitat i gent gran, així com perquè es transformi en
un espai d’estada, trobada i gaudi dels veïns i veïnes. En
aquest sentit, seria bo plantejar la incorporació en algun
punt d’una àrea de jocs accessibles per al infants, ara
mateix molt escassos a la zona.
A nivell de mobilitat afegiríem que per tal de
promoure una mobilitat més sostenible a la ciutat on la
prioritat siguin els i les vianants i la seva seguretat, els
carrils laterals actuals de la Rambla podrien contenir de
manera prioritària serveis de transport públic, com el bus
urbà i afegir-ne un carril bici (un de pujada i un altre de
baixada): ambdós de manera segregada a la calçada, de
manera diferenciada de la vorera (en cap cas plataforma
única). Els passos de vianants serien accessibles segons
normativa (amb semàfor sonor que puguin activar les
persones cegues) i s’ubicarien enllaçant els carrers
perpendiculars que creuen o desemboquen a aquest eix,
fent de la Rambla un espai més permeable i amable, i
transformant-lo en un nexe d’unió entre els barris.
Ignasi R. Renom

Un quilòmetre
de contrastos
Aquesta icona de la ciutat és l’expressió plàstica
de la massificació turística, que alhora malda
per conservar el seu ADN. Passejar-hi desperta
sentiments contradictoris. Potser per això la
Rambla és encara un imant per als catalans
Gemma Aguilera

Hi ha un racó de Barcelona
que no deixa indiferent absolutament ningú. Per bé o per
mal... Impossible recórrer els
1,2 quilòmetres que separen
el centre neuràlgic de la ciutat i el port antic sense interrogar-se sobre la petjada salvatge que deixa el turisme de
masses sobre aquesta artèria
inaugurada al segle XV, però
que paradoxalment, dona una
segona vida a un espai que històricament representava l’essència cultural de la ciutat.
La Rambla del segle XXI malda
per reinventar-se i repensar-se
per tal que els barcelonins i
els catalans continuïn passejant-s’hi, malgrat que de vegades tinguin motius poderosos per fugir-ne. Per exemple,
quan apareixen riuades de turistes provinents dels creuers
o aficionats de clubs de futbol
bramant i disposats a pagar 7

euros per una cervesa en una
de les terrasses clòniques que
s’apilen al final de la Rambla,
amb cadires d’alumini barat i
cartes plastificades amb foto-
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La petjada salvatge
del turisme de
masses i l’especulació
immobiliària hi
conviuen amb algunes
icones mítiques
grafies falses sobre les tapes
que s’hi ofereixen. Quin barceloní acceptaria menjar una
paella descongelada per 21
euros assegut en una cadira
que li deixa el cul fred?
Però és francament difícil
no sentir-se fascinat, o com a
mínim, astorat, en presenciar
barreges tan surrealistes com
la façana modernista d’una
farmàcia compartint paret

amb un restaurant de kebab
engalanat amb llums verdes i
vermelles com si fos una atracció de fira, un quiosc que ven
més bufandes del Barça i carcasses de mòbil que no pas
diaris, o parades de gelats en
ple hivern amb gent fent cua.
¿I les vistes que ofereixen els
bancs individuals a tocar de
Canaletes, encara controlats
pels comandos de gent gran de
la ciutat? O la barreja d’olors,
que ens porten de la crêpe de
xocolata a les flors en pocs
segons. Fins a 14 parades de
flors, algunes històriques, com
flors Carolina, amb 130 anys de
“mili”, i altres nouvingudes al
negoci. Tot, a tocar del mercat
de la Boqueria, un espectacle
turístic on et venen una poma
trossejada en un envàs de plàstic per 3 euros, però on no tots
els veïns del Raval es poden
permetre comprar fruita com
si es tractés de caviar.
Icones encara dempeus
Malgrat que l’especulació immobiliària també ha passat per
la Rambla com una piconadora
i hi ha deixat cadenes de roba
barata -les mateixes que també
han colonitzat el portal de l’Àngel i el carrer de la Portaferris-

sa-, franquícies de cafeteries,
oficines de canvi de diners i botigues de records de la ciutat, o
de qui sap què -coneixeu gaires
barcelonins que vagin pel carrer amb barret mexicà o amb
vestit de flamenc?-, la Rambla
encara manté dempeus algunes
icones. A més del teatre del Liceu, que si va sobreviure a un
incendi sobreviurà als turistes i
a Inditex, es conserven alguns
hostals mítics, i també l’Hotel
Ramblas i l’Hotel Oriente, que
això sí, per fer honor al seu
nom ha llogat part dels baixos a un restaurant xinès amb
una potentíssima il·luminació
vermella que ja funciona a les
quatre de la tarda.
Ja no hi ha parades d’ocells.
Per motius obvis de salubritat.
Però hi ha un altre tipus de
“pàjarus”: els carteristes i els

Però la Rambla també és un
altaveu per a reivindicacions
ciutadanes. Des de l’octubre
del 2017, diversos edificis,
públics i privats, tenen llaços
grocs i pancartes amb missatges on es pot llegir “Llibertat
presos polítics”, en català i
en anglès, per explicar als
turistes que hi ha persones
que es troben empresonades
a Espanya per defensar idees
polítiques contràries a les del
poder establert. És probable
que ni els aficionats del futbol ni els turistes de motxilla,
ni tampoc els japonesos que
carreguen bosses de botigues
del passeig de Gràcia, no parin
massa atenció als llaços grocs.
Però la Rambla és això, un espai que, malgrat tot, continua
essent un espai de llibertat en
tots els sentits.
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Una referència sentimental

Cada any passegen per
la Rambla 70 milions de
persones, de les quals
el 60% són turistes; del
40% restant, el 20% són
veïns de la ciutat
trilers. I al final de la Rambla,
sobreviuen alguns pintors i caricaturistes que es resisteixen
a creure que una selfie a Instagram amb un parell de filtres
i una correcció automàtica ja
es considera art. I també hi sobreviuen el Museu de Cera i el
Museu Eròtic, aquests museus
que, si els visitem, no ho proclamem als quatre vents com sí
que faríem amb el MNAC.

Cada any passegen per la Rambla 70 milions de persones, de
les quals, un 60% són turistes, i
del 40% restant, el 20% són veïns de la ciutat. És a dir, que
aquest passeig que ha inspirat
poetes i escriptors d’arreu del
món és encara un espai de referència sentimental per als
barcelonins i barcelonines que,
sis segles després del seu naixement, afronta el repte de
reinventar-se perquè els veïns
i veïnes tornin a sentir la Rambla com una part indispensable
de la seva vida quotidiana. En
definitiva, que tornem a recórrer i a gaudir d’aquest fantàstic
quilòmetre de contrastos i no
només que hi passem per arribar a un altre punt.
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De pàtria de la censura
a símbol d’acolliment
L’oficina de censura de premsa franquista,
situada al carrer Canuda, o el paviment de
Joan Miró al Pla de la Boqueria són escenaris
paradoxals de la història viva de la Rambla
Jaume Fabre
periodista i historiador

Fins a l’any 1955 van coexistir
cinc noms diferents per a les
adreces de correus de la Rambla: Canaletes, dels Estudis, de
les Flors, del Centre i de Santa
Mònica. Cadascuna tenia la seva
numeració pròpia. L’any 1955
l’Ajuntament va decidir unificar
la numeració sota un únic nom i
des d’aleshores les antigues denominacions s’han anat perdent
i han anat deixant pas poc a poc
al nom únic de les Rambles, primer, i la Rambla, finalment.
El número 130 de la Rambla
En fer-se el canvi de numeració, l’edifici que tenia el número 12 de la Rambla del Estudis
va passar a tenir el 130 de la
Rambla. En aquell edifici hi
havia, des del 1945, la Delegación Provincial de Prensa, en la
que uns censors a les ordres de
les autoritats governatives del
franquisme assenyalaven als directors dels diaris allò que no
es podia publicar i allò que calia publicar. Als baixos d’aquest
edifici de cinc plantes que fa
cantonada amb el carrer de la
Canuda hi ha ara una botiga
Mango, i l’any que ve vés a saber què hi haurà, perquè no hi
ha res més efímer que els magatzems de prêt-à-porter.
De pla de Palau a Canuda
Des de l’ocupació de Barcelona
per les tropes franquistes fins
al 1945, la censura de premsa
havia estat radicada a l’edifici
de Govern Civil, al pla de Palau. El trasllat a la Rambla va
facilitar la feina dels ciclistes
que feien la seva jornada laboral transportant les proves
d’impremta dels textos que
anaven a publicar els diaris de
l’endemà i recollint-les al cap
d’una estona amb les corresponents ratllades del llapis vermell. Els qui ho tenien més a
prop eren La Vanguardia, que
tenia la redacció al carrer Pelai
i per tant podia fer les anades
i vingudes a censura fins i tot a
peu, i El Correo Catalán, que
aquell mateix any 1955 s’havia
traslladat al soterrani del número 124 de la Rambla des dels
vells locals del carrer Banys
Nous. Al Noticiero Universal i
la Hoja del Lunes tampoc no
els quedava gaire lluny, ja que
el primer era a baix de tot del
carrer de Llúria i l’altre a la
Rambla de Catalunya, tocant

a la plaça. Els que havien de
pedalar més eren els conserges
del Diario de Barcelona i els
dels dos diaris falangistes, que
tenien les redaccions al carrer
Consell de Cent, el primer amb
entrada per Muntaner i els de
la Cadena Azul per Villarroel.
Els de setmanaris i altres publicacions s’ho podien prendre
amb més calma, en treballar
amb uns terminis no diaris.
Aquesta activitat amunt i
avall donava certa vida a aquell
tros de la Rambla, que aquells
anys no estava pas tan concorreguda com ho està ara. En les
oficines de censura, per sorprenent que pugui semblar, hi
treballaven periodistes. Hom
s’imagina que els censors eren
anònims homes de negre, però
no: eren coneguts i fins i tot reconeguts homes de lletres que
feien bullir l’olla retallant els
textos que escrivien els seus
companys dels diaris. Noms com
per exemple Sebastià SánchezJuan o Carles Sindreu. També
n’hi havia que feien el doblet,
treballant unes hores en un diari i unes altres en les oficines de
censura, com Domingo de Fu-
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L’edicifi on ara hi ha
la botiga de Mango va
acollir durant 20 anys
la Delegación Provincial
de Prensa franquista
enmayor, Fèlix Ros o Ramon Aliberch. Així tot quedava a casa.
La veritat, però, és que no tenien gaire feina a retallar textos,
perquè els qui els escrivien, o
bé eren entusiastes del règim, o
bé ja sabien quin pa s’hi donava
i no es volien complicar la vida.
I fins i tot es va donar el cas que
en algunes ocasions, per descuit dels censors, es va publicar
un text que va molestar alguna autoritat i que va suposar
problemes menors, però força
molestos, al periodista que els
havia escrit. Problemes com ser
acomiadat, passar unes quantes
nits a comissaria, veure com li
rapaven el cabell o haver-se de
menjar la pàgina de diari on havia sortit publicat el text.
Per això, als periodistes de
l’oficina de censura els ocupava
més temps redactar textos elogiosos a l’obra del franquisme
que no pas la lectura censora.
Uns textos que eren enviats als
diaris amb estrictes indicacions

ignasi r. renom

L’edifici de la Rambla amb el carrer Canuda va ser la seu de de la Delegación Provincial de Prensa

pepe encinas

Periodistes esperant notícies de Huertas Claveria davant de la Model

que havien de ser publicats. A
vegades no s’enviaven els textos ja escrits, sinó consignes
esquemàtiques sobre com calia
tractar un tema. Així s’evitava
que tots els diaris publiquessin
el mateix text i es veiés massa
el llautó. Una altra feina que els
ocupava la jornada laboral era
elaborar els fulls d’inspecció,
molt meticulosos, sobre el que

publicaven els diaris i revistes.
Aquests fulls d’inspecció, convenientment numerats, eren
unes anàlisis exhaustives de la
forma i el fons de cada exemplar
d’una publicació, amb informes
sobre la personalitat dels autors
dels treballs publicats.
La delegación de prensa
franquista, i per tant l’oficina
de censura, va estar vint anys

a la Rambla. La primavera de
1966, dos anys després que
Manuel Fraga Iribarne fos nomenat ministre d’Informació
i Turisme, i pocs dies després
que entrés en vigor una nova
Llei de Premsa que eliminava
la censura prèvia però no les
prohibicions sobre allò que es
podia publicar i el que no, es
va traslladar la seu de la delegación de prensa a un dels
pisos del número 431 bis de la
Diagonal, que aleshores es deia
oficialment Avenida del Generalísimo, entre Aribau i Enric
Granados, en un característic
edifici situat al costat mar, amb
grans plafons de ceràmica vidriada a la façana, inaugurat
el mes de gener d’aquell mateix any 1966. Allà va acabar
el 18 de març de l’any 1976
la manifestació de periodistes
demanant la llibertat de Josep Maria Huertas, que era a
la presó, primera manifestació
autoritzada a Barcelona des de
la mort de Franco.
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Benvinguda als viatgers
J.F.

Nou mesos després de la
manifestació dels periodistes
demanant la llibertat de
Huertas Claveria, i deu anys
després que abandonés la
Rambla la sinistra oficina de
censura, el ceramista Joan
Gardy-Artigas i els tallers
Escofet van acabar l’execució
del paviment dissenyat per
Joan Miró al Pla de la Boqueria.
Quan es va inaugurar, el 30

l

Nou mesos després de
la manifestació per la
llibertat de Huertas
l’acalde Socías va
inaugurar el paviment
de Miró a la Rambla
de desembre de 1976, feia un
any que Franco havia mort i la
censura de premsa estava fent
els últims espasmes agònics. A
l’agost hi havia hagut el primer
decret d’amnistia; al setembre,
la primera Diada legal; al
novembre els procuradores en
Cortes franquistes s’havien fet
l’hara-kiri i havien aprovat la
llei de Reforma Política; el 10
de desembre, Santiago Carrillo

ignasi r. renom

Seguint la voluntat de Miró, el paviment no és una peça protegida de museu: està fet per ser trepitjat

havia aparegut en públic
inesperadament a Madrid,
havia estat detingut, i deixat en
llibertat el dia 30, precisament
el mateix dia que Josep Maria
Socías Humbert, l’alcalde de la
Transició, acabat de nomenar,
va inaugurar el paviment de
Joan Miró a la Rambla.
Barcelona, tot el país, bullia
amb un aire nou que corria
amb especial intensitat per
la Rambla, escenari, aquells
mesos, de manifestacions de

tota mena. Aquell paviment,
a més tenia una significació
molt especial: Quan el 1968 se
li va proposar a Joan Miró el
disseny d’un mural per a una
nova terminal de l’aeroport
de Barcelona, no solament va
acceptar l’encàrrec, sinó que
va prometre que faria per a la
ciutat tres obres que donarien
la benvinguda als viatgers
que hi arribessin per terra,
mar i aire. Va complir la seva
promesa, amb uns terminis

de sis anys en sis anys, i
cadascuna d’aquestes obres, de
característiques molt diferents,
saluden els visitants que
arriben volant a la terminal 2
(el mural, realitzat en ceràmica
per Llorens Artigas, va quedar
col·locat el setembre de 1970);
els qui arriben per mar, amb
el paviment del Pla de la
Boqueria, inaugurat el 30 de
desembre del 1976, i els qui
entren a Barcelona amb vehicle
terrestre per la Gran Via,

amb la monumental i fàl·lica
escultura Dona-bolet amb
barret de lluna, més coneguda
com Dona i ocell, al Parc de
l’Escorxador -ara de Joan Miródes de l’abril de 1983.
Seguint la voluntat de
l’artista, el paviment de Miró
al Pla de l’Ós o Pla de la
Boqueria no ha estat protegit
com una peça de museu que
no s’ha de tocar, sinó que es
limita a acomplir la missió
de qualsevol paviment: ser
trepitjat i acumular damunt
la seva superfície tota mena
d’immundícies, i entre
aquestes els xiclets que els
serveis de neteja han d’anar
desenganxant. Ha aguantat bé
totes les agressions gràcies a
l’excel·lent realització tècnica
que li fa resistir força bé les
agressions quotidianes. Tot i
així ha estat necessari anar
fent reparacions periòdiques,
sobretot de les peces de color
blau, que són les que més
fàcilment es deterioren. El
1992 es va fer una substitució
important de peces d’aquest
color i el 2007 se’n van haver de
tornar a canviar, i també de les
de color groc i vermell.
Els temps de l’oficina de
censura, símbol de la repressió,
i els que han transcorregut des
de la instal·lació del paviment
del Pla de la Boqueria, símbol
d’acolliment, marquen dos
dels molts decorats que han
ocupat l’escenari de la Rambla,
diversa, viva, on hi ha el pistil
de la Rosa de Foc.
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L’Ajuntament canvia la relació amb
la cooperativa d’habitatge assequible
Des de 1999 la cooperativa d’habitatge assequible,
FEM CIUTAT, ha signat
fins a sis convenis de col·
laboració amb l’Ajuntament
de Barcelona. Enguany, el
govern de la ciutat ha decidit
trencar la històrica relació
sense donar cap explicació.
Al cap i a la fi, tot apunta al
fet que el consistori s’hagi
decantat més pels concursos públics, en comptes de
treballar colze a colze amb
les cooperatives mitjançant
els tradicionals convenis.
Amb aquesta decisió es
perd l’oportunitat de repetir
una fórmula totalment transparent, que fins ara sempre
ha contemplat l’adjudicació
per sorteig, la quota de barri, l’obligatorietat d’estar inscrit al registre de sol·licitants
i la participació activa de les
entitats dels barris. Aspectes que sempre han format
part de l’ADN d’aquestes
cooperatives, ja que les seves arrels es troben en la
base veïnal de barris com
el Poblenou o Ciutat Vella.
Fins ara, els convenis
amb l’Ajuntament han servit
per aixecar un miler d’habitatges a la ciutat, els quals
sempre han tingut l’objectiu de garantir un sostre als
veïns i veïnes de la ciutat.
En què consistia aquest?
Gràcies al pagament del sòl
amb permuta, la cooperativa construïa els pisos i després el consistori els podia
dedicar al lloguer en les se-

Promoció de la cooperativa FEM CIUTAT al Turó de la Peira

ves diverses variants; des
del lloguer protegit, fins al
lloguer d’emergència social.
A més, des de FEM
CIUTAT subscriuen l’aposta pel dret a superfície. En
aquest sentit, s’ha de tenir
en compte que ha sigut de
les primeres constructores
a posar en marxa una promoció en dret a superfície
a 75 anys al mateix cor de
Barcelona (plaça de la Gardunya), mentre que al Turó
de la Peira han subscrit
amb l’Ajuntament un dret de
tempteig i retracte perpetu.
Tot plegat, una oportunitat
per construir habitatge assequible de forma transparent i àgil. Una oportunitat
que ara el govern de Barcelona sembla voler perdre.

Suspès el concurs públic on només
s’havia presentat Fem Ciutat
A finals del darrer 2017, l’Ajuntament de Barcelona va obrir un
concurs públic per aixecar nous habitatges al barri de la Clota.
Al procés d’adjudicació, però, només es va presentar la
cooperativa d’habitatge FEM CIUTAT i el consistori va decidir
suspendre el concurs de forma inaudita, al·legant una modificació
de plantejament de les bases.
La decisió, més enllà de suposar un perjudici per a la cooperativa
d’habitatge, també generarà d’ara en endavant un greu
endarreriment constructiu d’aquestes llars. Justament quan la
ciutat viu un context d’emergència habitacional. Davant d’aquesta
circumstància, FEM CIUTAT esperona a l’administració pública a
finalitzar les tramitacions pendents d’aquesta parcel·la per poder
continuar aixecant habitatge assequible als barris de Barcelona.
Si bé la cooperativa ja ha signat acords amb les poblacions de Sant
Adrià del Besòs i Tiana per poder tirar endavant habitatge de
protecció oficial, els seus membres esperen poder dur a terme el
mateix servei social als conciutadans barcelonins. En aquest
sentit, cal recordar que FEM CIUTAT es caracteritza per construir
habitatge assequible, dedicat al gruix de la població. És a dir,
aquella que no entra dins dels marges econòmics de la promoció
pública ni del mercat lliure.
Famílies amb ingressos que se situen al voltants dels 1.500 euros
i que actualment es veuen marginades en no poder accedir a un
habitatge per la seva situació econòmica. De fet, FEM CIUTAT
entregarà aquest any dues noves promocions a la ciutat dedicades
a resoldre aquesta necessitat, tot i que esperen que no siguin les
darreres llars que s’entreguen amb Dret de Superfície.

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)
(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com
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El 155 també
ha impactat
a Barcelona

11

El Consorci
de Turisme,
en entredit

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, gira l’esquena
a les entitats veïnals i socials per pactar amb el president
del Port, Sixte Cambra, una reordenació de la
infraestructura que dispararà el nombre de creueristes

Ara diu blat, ara diu ordi,
ara creix el Port
David García Mateu

27 de setembre del 2017: la ti·
nenta d’alcalde d’Urbanisme,
Janet Sanz, aconsegueix retirar
de l’ordre del dia del consell
d’administració del Port la li·
citació de l’ampliació del moll
adossat. 11 d’octubre del 2017:
Sanz demana al Port que no es
faci la nova terminal de cre·
uers “d’esquenes a la ciutat”.
25 d’octubre del 2017: el Port
ignora el Govern i licita l’obra.
19 de gener del 2018: Colau i
Sixte Cambra acorden la reor·
denació de terminals. 28 de
març del 2018: la Favb, la Pla·
taforma per la Qualitat de l’Ai·
re i l’Assemblea de Barris per
un Turisme Sostenible (ABTS)
denuncien com Ajuntament i
Autoritat Portuària finalment
han pactat “a esquenes de la
ciutat i amb opacitat”.
Tal i com asseguren les en·
titats, l’acord entre totes dues
institucions els ha agafat “per
sorpresa. Al cap i a la fi, aquest
s’ha subscrit sense participació
ciutadana i sense participació
social”, denuncia la presidenta
de la Favb, Ana Menéndez. Ella
mateixa no s’està de recordar

l

Les entitats ciutadanes
denuncien que l’acord
permetrà un increment
d’entre el 40 i el 67%
de creueristes
les paraules de Janet Sanz:
D’esquenes a... Si més no, tant
la Favb com la plataforma am·
biental i l’ABTS asseguren que
no volen partir peres amb el
Govern municipal: “Demanem
que s’obri una taula social que
tingui com a punt de partida la
revocació de l’acord”. La pilo·
ta està sobre la teulada de la
casa gran.

Un trencaclosques
Quin és el quid de la qüestió?
La remodelació. Tal com esta·
bleix el conveni, les dues ter·
minals del World Trade Center
(WTC) es traslladaran al moll
adossat, mentre que en paral·
lel s’obriran espais fins ara tan·

vador: 3,6 milions (un 40%),
adverteix l’ABTS.
Per últim, des de la Plata·
forma per a Qualitat de l’Aire
assenyalen que el fet de passar
de tenir dues terminals peti·
tes a tres de grans (les dues
que es traslladen més la que
està en construcció) també tin·
drà repercussions ambientals.

l

La Plataforma per
la Qualitat de l’Aire
exigeix un estudi sobre
l’impacte dels creuers
als barris del Port

manel sala “ulls”

Vista del moll adossat des de Montjuïc

cats als veïns i veïnes. Ara bé,
no tot és tan simple com sem·
bla des d’un primer cop d’ull.
Mentre que els despatxos as·
seguren que d’aquesta manera
es podrà “guanyar espai públic
per a usos ciutadans, tal com
reclamen les mateixes entitats
veïnals”, aquestes se senten
menyspreades per no haver po·
gut participar en l’acord i ad·
verteixen de les conseqüències
que comportarà.

Més contaminació
Tal com destaca el portaveu de
l’ABTS, Daniel Pardo, el conve·
ni no fa més que “augmentar
el nombre de creuers de gran
eslora”, ergo “més creueristes
i més emissions contaminants”
assenyala. En aquest sentit,
cal posar de relleu que si ac·
tualment a les dues terminals
del WTC només poden atracar
vaixells de 145 metres d’eslo·
ra (que vénen a ser el 15% dels
creuers que arriben al Port se·
gons l’ABTS), en el seu nou em·
plaçament les ciutats flotants
podran arribar a mesurar 285
metres. És a dir, el doble.
“Des de l’Ajuntament par·
len de reordenar les terminals
de creuers i limitar el turisme
massiu, però el que realment
fan és tancar terminals obso·

letes per al sector i obrir-ne
dues de noves amb més ca·
pacitat”, analitza García. Per
tant i amb la calculadora en
mà, si se sumen el nombre de
nous creueristes que poden
acollir les terminals despla·

çades, més la terminal que
encara està en construcció,
el resultat pot arribar a donar
4,4 milions de creueristes per
a l’any 2026 (un increment del
67% respecte al 2017). En el
cas de l’escenari més conser·

“L’acord inclou intencions de
millorar el comportament am·
biental d’aquesta indústria””
però al cap i a la fi, “són només
grans intencions sense concre·
tar i sense calendari”, recalca
la portaveu. Quina és la prio·
ritat de l’organització? Entre
d’altres, “un estudi a curt ter·
mini sobre l’impacte que té
l’emissió de creuers sobre els
barris propers al Port”. Ras i
curt. Aquest, però, sembla que
encara haurà d’esperar.

Via lliure a l’Hermitage
El text subscrit per
Ajuntament i l’Autoritat
Portuària no només té
incidència sobre l’emplaçament
de les terminals per a creuers,
sinó que també toca terra. En
aquest cas, la zona de la nova
bocana. Des de l’ABTS, Daniel
Pardo assegura que el teixit
veïnal se’n fa creus de com
el Govern finalment ha cedit
als interessos dels promotors
Hotel Vela
que volen instal·lar el Museu
Hermitage just al costat de l’Hotel
Vela. No només pel fet que l’executiu
d’Ada Colau sempre s’hagi mostrat
reticent a aquest projecte, sinó perquè
“una nova gran atracció turística a la
ciutat ja és a priori un problema i s’ha
de parlar molt amb el veïnat”. Aquest,
però, se n’ha assabentat quan ja estava
tot el peix venut. “¿Quina necessitat

hi ha que un museu de
belles arts estigui al costat
de l’Hotel W i d’una zona
d’oci i restauració? Només
es tracta d’una operació
especulativa i d’explotació
turística, en comptes d’una
qüestió cultural com es
pretén vendre”, assevera
Pardo. Davant d’aquesta
circumstància, la presidenta
de la Favb, Ana Menéndez,
assegura que el solar es pot
aprofitar amb un esperit més ciutadà:
“El pla actual planteja una barreja
d’usos econòmics i culturals per a
un equipament que en un context de
proximitat té unes possibilitats enormes
per al barri”. O dit d’una altra manera,
que la cirereta de solar a primera línia de
mar passi de ser “de la clientela del Vela
a ser per al veïnat del barri”.
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En 5
paraules
Negrer i dictador
L’estàtua d’Antonio López,
esclavista i banquer, ha estat
despenjada del pedestal que
ocupava des del 1884 a la plaça
que porta el seu nom. Una
vella reivindicació d’entitats
veïnals, associacions defensores
dels drets humans i sindicats.
Uns centenars de veïns i veïnes
ho han celebrat amb una
xocolatada i l’actuació dels
Comediants. El Marquès de
Comillas descansa al magatzem
que el Museu d’Història de la
Ciutat té a la Zona Franca i no
ho fa sol. Comparteix l’espai
amb l’estàtua decapitada del
dictador Franco. Els dos van
morir multimilionaris.
L’aigua i l’article 155
El Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de l’Aigua ha
endegat els tràmits per frenar
la puja de la tarifa. La xarxa
d’abastament Ter-Llobregat
havia aprovat un augment de
l’11,8% i l’entitat metropolitana
no ho va acceptar. Si no s’aplica
l’augment, 1.600.000 abonats
pagaran 4,8 milions d’euros
menys als abusius recaptadors.
La rebaixa està en l’aire perquè
l’ha d’aprovar la virreina
Soraya Sáenz de Santamaria.
L’aigua és molt cara a
Barcelona i ja toca que comenci
a baixar amb l’horitzó de la
municipalització de la gestió.
Els lladres del Palau, lliures
Els havien condemnat pel
saqueig del Palau de la Música.
Jordi Montull i Fèlix Millet van
presentar recursos de súplica
contra les condemnes. Mentre el
Tribunal Suprem estava pendent
de resoldre’s, els dos lladres
confessos van ser empresonats
davant del risc de fuga i la
sospita que tinguessin diners a
l’estranger. L’esperada foto del
seu ingrés a presó va arribar el
5 de febrer. Tanmateix, pocs
dies sortien en llibertat després
de pagar les fiances –Montull,
100.000 euros i Millet, 400.000-.
Els saquejadors no han tornat
els diners que van robar. Com
gairebé sempre, no tots els
empresonats tenen el mateix
tracte ni la mateixa sort.
El lloguer puja sense fre
L’any passat a Barcelona es van
firmar el 31,8% dels contractes
de lloguer de tot Catalunya.
Des de l’any 2014 s’han
incrementat fins a un 27,5% i,
en un fet inusual, els barris amb
lloguers més baixos han sofert
un increment similar als barris
amb lloguers més elevats. Dos
exemples esfereïdors: mentre
Ciutat Meridiana augmenta un
8,1%, Tres Torres arriba al 7,9%.
Els ingressos per unitat familiar
i l’augment dels lloguers estan
inversament relacionats.
Sentència borbònica
El bust del rei Joan Carles es
va retirar del Saló de Plens de
l’Ajuntament de Barcelona. El
lloc on les autoritats escollides
democràticament debaten i
decideixen estava presidit per
un rei que ningú havia escollit.
Ara una sentència obliga el
consistori a col·locar de nou al
saló sense especificar-ne el lloc.
El consistori ha recorregut la
sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

El drama de no tenir
accés a l’energia
La Viky no pot pagar
els deutes que acumula
amb Agbar, Gas
Natural i Endesa.
Mentre les tarifes
s’apugen i els beneficis
d’aquestes empreses
s’incrementen, 170.000
persones a Barcelona
es troben en situació
de pobresa energètica
Anaïs Barnolas
La Viky, de 50 anys, té fibromiàlgia,
artrosi, problemes en una oïda i en
un ull i té un fill de 19 anys a càrrec, que també té una discapacitat. Sobreviuen al barri de la Mina
amb els 400 euros que rep ella de
la pensió no contributiva per invalidesa. “Ens hem de mirar molt el
que comprem de menjar, les dutxes diàries no existeixen i només
posem l’estufa dues hores a partir
de les deu de la nit, quan comença
la tarifa amb discriminació horària”, explica.
La penúria va començar l’any
2000, quan treballava de monitora de lleure i li van diagnosticar
la malaltia. Va haver de deixar de
treballar i de fer-se càrrec de les
tasques de la llar. Va ser quan van
començar els maltractaments psicològics i físics del marit. El 2005
es va poder divorciar d’ell i cinc
anys més tard, el marit va deixar
de passar-li la pensió d’aliments
dels dos fills. Va haver de deixar
de pagar el pis i va decidir recórrer a la PAH. Més tard, va començar a endarrerir el pagament dels
rebuts. Com a conseqüència, li
van tallar la llum durant tres dies.
“Vaig tenir molta por”, recorda.
Llavors va decidir recórrer a l’Aliança contra la Pobresa Energètica

l

“No és un problema
de les famílies, és que
el model energètic
exclou una part de la
població”, afirma l’APE
(APE), que compta amb un espai
d’assessorament col·lectiu on es
troben persones que pateixen la
mateixa situació. “Les famílies
s’adonen que no és un problema
personal, és culpa d’un model
energètic que exclou una part de
la població”, explica Maria Campuzano, portaveu de l’APE.
La Viky també pateix depressió
i insomni. “Els Serveis Socials segueixen el meu cas, però les empreses em continuen trucant per
reclamar els deutes. He anat a parlar amb aquestes empreses, però
quan m’han fet preguntes com
‘Vostè què pretén?’, m’he posat
a plorar. A mi m’agradaria poder
arribar a final de mes”. I, afegeix:
“Entenc quan una persona se suïcida per no poder pagar les factures, perquè pateixes molt”. Ella va

Protesta a la seu d’Agbar per denunciar que molts veïns no poden accedir al servei bàsic de l’aigua
acudir a l’APE, però “hi ha moltes
persones que tenen vergonya i suporten aquest problema en silenci.
Els missatges que s’han donat des
de l’administració són culpabilitzadors, com si consumissin per sobre
de les seves possibilitats”, afegeix
Campuzano.

Desinformació i pegues
Les empreses, segons Campuzano,
no donen informació sobre les ajudes. Com en el cas de la llum, que
disposa d’un bo social, un descompte del 25 al 40% “que és insuficient
i que té criteris molt restrictius”. A
més, “no informen que depèn de
quins subministraments tens a la
llar, com el gas o la vitro, pots rebaixar la potència i reduir la despesa”.
Segons apunta l’Agència Catalana de Consum, amb la Llei 24/2015,
des de l’agost de 2015 fins al desembre de 2016, s’han evitat més
de 39.000 talls, un referent a escala europea en l’àmbit de la protecció contra la pobresa energètica.
Tot i que el Tribunal Constitucional
va suspendre alguns articles sobre
l’emergència habitacional, la part
de pobresa energètica continua
intacta, com és el “criteri de precaució”, que estipula que les empreses que vulguin procedir a fer
un tall, hauran de preguntar a Serveis Socials si aquella llar es troba en una situació vulnerable. No
obstant això, continuen havent-hi
víctimes, com va ser el cas de la
Rosa de Reus, que va morir a causa d’un incendi ocasionat per unes
espelmes que havia encès perquè
li havien tallat la llum. I que va suposar a Gas Natural una sanció de
500.000 €, que l’APE denuncia que
encara no ha pagat.

Les empreses, contra la llei
L’estratègia de les empreses energètiques és “la d’anar a la via judicial”, afirma Campuzano. Va ser
el cas del protocol que va elaborar
l’Agència Catalana de Consum, al
qual Endesa va interposar un recurs aconseguint que un jutjat de

Barcelona l’anul·lés el desembre
passat. Cosa que no va tenir cap
efecte pràctic perquè la llei es pot
aplicar sense aquest protocol.
Les empreses, segons Campuzano, estan fent una rentada
d’imatge. Per exemple, “Aigües
de Barcelona ha destinat 4,5 milions d’euros a una campanya publicitària sense que en cap moment
s’expliqui com es poden accedir
a aquestes ajudes. A més, porta
a confusió perquè sembla que les
famílies vulnerables paguin zero
euros a les factures i que condonin
els deutes”.

Condonar el deute
La Viky deu aproximadament 1.500
euros a Gas Natural, Endesa i Agbar. L’APE demana que els deutes
de les llars vulnerables, com el de

l

La denúncia ciutadana
situa el problema en
què les empreses amb
ànim de lucre gestionin
drets fonamentals
la Viky, es condonin i siguin assumits per les empreses i no en les
factures que acaben pagant els
ciutadans. “Les companyies no
volen signar els convenis que fan
referència a la Llei 24/2015 perquè els suposaria haver d’assumir
els deutes”, explica Campuzano.
Per reivindicar la condonació dels
deutes de cinc famílies, membres
de l’APE van ocupar el passat mes
de febrer l’oficina d’Agbar: “Vaig
escriure una cançó sobre com estic vivint aquesta situació, em va
sortir de l’ànima”, explica la Vicky.
Per poder arribar a final de mes,
les famílies acaben punxant els
subministraments. Carrer ha preguntat a les tres companyies energètiques sobre el nombre de fraus i
l’única que ha respost ha estat Endesa. Té 6.712 expedients oberts

ape

per frau elèctric a Barcelona el
2017, per casuístiques diverses.
El problema principal, segons
l’APE, és que aquests serveis bàsics “estan en mans privades. Això
significa que tenim unes empreses
amb ànim de lucre que estan gestionant drets fonamentals”. Gas Natural, Endesa i Agbar han incrementat un 60% les tarifes en els últims
deu anys, cosa que ha repercutit
en els beneficis. Com els d’Endesa,
que aquest 2017 va obtenir 1.463
milions d’euros o Aigües de Barcelona, amb 27,7 milions d’euros de
beneficis només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona aquest 2016.
Per contra, es calcula que
170.000 persones no poden fer
front als rebuts d’energies bàsiques, segons l’Informe d’indicadors municipals de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona
elaborat per Sergio Tirado Herrero,
de RMIT Europe. Aquest estudi destaca que el consistori ha donat suport només a 25.000 persones. Per
tant “n’hi ha unes 145.000 que no
són ateses i l’Ajuntament té una
tasca pendent”, destaca l’APE.
Per combatre els elevats preus
de les factures, “s’ha de fer una
auditoria ciutadana de costos del
sector, sobretot en el cas elèctric
i del gas, perquè més del 50% del
que paguem a la factura no és consum sinó que són altres conceptes”, afirma Campuzano. És a dir,
“no només són els impostos, com
diuen les empreses, o els subsidis a les energies renovables, sinó
que hi ha altres conceptes com la
moratòria a les nuclears, els pagaments per capacitat, els dèficits de
tarifa...”, afegeix. Per a l’APE, la
creació de cooperatives, tant en
la generació com en la comercialització, és una bona solució. Però
la clau està a aconseguir la gestió
pública i comunitària de la gestió
energètica. “En l’àmbit legislatiu
és molt complex perquè està molt
blindat, però és molt important
treballar per la municipalització i
poder reapropiar-nos de l’energia”.
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La PAH, nou anys
i una alcaldia després
Passada gairebé una dècada de la seva assemblea fundacional, la
plataforma de les samarretes verdes se segueix reivindicant com una
peça necessària per lluitar per l’habitatge digne, en un context en què la
bombolla dels lloguers ha substituït els casos d’impagament hipotecari,
i en què una part dels seus impulsors s’ha incorporat a les institucions
Eloi Latorre
El passat mes de febrer l’equip de
govern de l’Ajuntament de Barcelona anunciava la incorporació de
Carlos Macías com a cap del departament de Direcció d’Alcaldia, un
càrrec de confiança de l’alcaldessa
Ada Colau, amb l’encàrrec d’impulsar un gran pacte de ciutat destinat
a la protecció dels llogaters de pisos davant de l’augment del preu
dels contractes en aquest àmbit.
Macías ha estat la veu cantant de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a Barcelona des que,
l’any 2015, Ada Colau va deixar la
PAH per fer el salt a la política i
assaltar amb èxit l’alcaldia de Barcelona. Durant els darrers dos anys
Macías ha atès els mitjans en gairebé totes les accions de la PAH, des
dels escarnis a actes polítics durant
les campanyes de les generals dels
anys 2015 i 2016, les ocupacions de
bancs o de blocs d’habitatges o la
tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular que va concloure amb
la Llei 24/2015 de mesures urgents
per afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica,
aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat i posteriorment
suspesa parcialment pel Tribunal
Constitucional.

A dalt, la jove activista de V
de Vivienda Ada Colau fent un
escarni a un acte polític el 2007;
a l’esquerra, Carles Macías

De la trinxera a la institució
El nom de Macías s’uneix al d’altres persones vinculades a l’activisme en defensa del dret a l’habitatge que, des de l’arribada de
Barcelona en Comú a l’alcaldia,
s’han incorporat al consistori, com
Teresa Valiño, contractada com a
assessora de la regidoria d’Habitatge. Tots dos provenien de l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), laboratori
d’idees estretament vinculat al
nucli fundacional de la PAH. Macías
va deixar de fer de portaveu de la
PAH el juliol passat, encara que no
es va anunciar formalment. En una
de les seves darreres compareixences, va presentar un informe en el
qual es feia balanç prou crític dels
dos anys de govern de BeC, particularment amb la lentitud amb la
qual s’estava implantant el cens de
cases buides de la ciutat, les poques multes que s’havien imposat
a grans tenidors de cases buides
o l’incompliment del compromís
d’incrementar el parc d’habitatge
públic de lloguer.
Arran de la seva incorporació
a l’alcaldia, alguns mitjans han
parlat obertament d’un intent
d’escapçar la PAH i silenciar-ne la
veu. Però per Lucía Delgado, que
des del febrer n’exerceix de portaveu juntament amb Santi Mas de
Xaxàs “les crítiques demostren el
poc coneixement dels moviments
socials en general i de la PAH concretament. Que una persona en un
moment puntual faci de portaveu
no vol dir que sigui el “jefe” o qui

La plataforma va néixer en plena crisi hipotecària
ho decideix tot. Els portaveus traslladem les decisions assambleàries.
Podria ser qualsevol del col·lectiu”.
Delgado, activista de la plataforma
des del primer dia, recorda que “hi
ha més gent que ha marxat, com
passa a tots els col·lectius, i no només per fer el salt a la política, sinó
per circumstàncies ben diverses.
Quan un marxa, es busca algú de
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Per a la PAH, el fitxatge
de quadres per part
de les institucions té
inconvenients però
també avantatges
forma horitzontal que pugui suplir
les seves tasques”. La representant
de la plataforma argumenta que les
decisions de fer el pas a les institucions públiques són, en tots els casos, “personals” i que “la PAH, com
a moviment social, és apartidista i
ho serà sempre. Però alhora, “valorem que l’interlocutor sigui algú
que t’entengui, algú que ha viscut
al dia a dia del tema de l’emergència habitacional i s’ha confrontat
amb els responsables de la situació. perquè quan anem al Congrés
a parlar amb responsables del PP o
del PSOE, veiem que estan infinita-

dani codina

ment allunyats de la realitat. Però
justament per això hem d’incidir i
collar més, per aprofitar la plusvàlua del seu vincle anterior”.

Nou anys de “sí, es pot”
Enguany ha fet nou anys de l’assemblea fundacional de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que
va tenir lloc a la Casa de la Solidaritat del Raval. Des de la plataforma
s’ha volgut remarcar aquest novè
aniversari, malgrat no tractar-se
d’una xifra rodona, com una forma
de dir que “som aquí i ben vius”.
Nascuda en plena crisi hipotecària,
quan els desnonaments de persones que no podien fer front als seus
crèdits per la compra d’un habitatge estaven provocant una situació
de greu alarma social, a base de
capacitat organitzativa, imaginació
i risc a l’hora d’implantar formes
de protesta no violenta i, alhora,
generar una base de discurs polític amb estudis i recursos -en bona
part, gràcies a la tasca de l’Observatori DESC- el moviment aviat es
va estendre arreu de l’Estat, amb
centenars de nuclis de funcionament autònom i amb la figura d’Ada
Colau com a portaveu emergent
amb gran capacitat de penetració
mediàtica. “Volíem definir qui eren
els responsables, que no només
eren els bancs sinó també les polítiques públiques que s’havien enge-

gat els anys precedents, tant pel PP
com pel PSOE i amb la convivència
de polítiques autonòmiques que no
havien ajudat a que l’habitatge fos
un dret i no un bé per especular”,
recorda Lucia Delgado.
L’any 2010, a la Bisbal del Penedès, activistes de la plataforma
van dur a terme, amb èxit, la primera acció d’aturar un desnonament fent resistència passiva davant de la comitiva judicial, cosa
que en l’argot de la plataforma
s’ha anomenat “posar-hi el cos”.
Aviat, les samarretes verdes amb
l’hexàgon de “stop desnonaments”
i els crits de “sí, es pot” van esdevenir part intrínseca del paisatge
de la crisi econòmica del darrer
decenni. Des de la PAH s’apunta
que s’han aturat més de 2.000 desnonaments a tot l’Estat.
Amb el temps, els desnonaments
han perdut visibilitat, fins al punt
que, fa uns mesos, tot un director
general de CaixaBank, Juan Antonio
Alcaraz, va arribar a afirmar que
s’havien convertit en una “llegenda urbana”, malgrat que, segons
el mateix Consell General del Poder Judicial, els jutjats van dictar
2.691 ordres de desallotjament el
2016. L’actual portaveu de la PAH
recorda que se’n continuen produint una mitjana de vuit a la setmana a Barcelona, encara que sovint
no s’arriba a treure físicament les
persones de casa seva com fa uns
anys, perquè “o es negocia una
solució abans, o els aturem. Però
continuem anant a posar el cos,
juntament amb els altres trets que
donen sentit a la PAH: ocupant pisos
buits, ocupant oficines bancàries, i
fent les assemblees tots els dilluns,
on segueixen venint una vuitantena de persones afectades de mitjana”, assenyala Delgado. Certament, el context socioeconòmic ha
girat com un mitjó i, amb ell, la
tipologia dels desallotjaments. Els
casos d’impagament hipotecari són
avui residuals: “pràcticament els

podem aturar amb un tuit: és una
credibilitat que ens hem guanyat”,
explica Delgado. En canvi, la nova
bombolla del sòl i l’entrada en acció de fons d’inversió especulatius
que acaparen el parc privat d’habitatge en ciutats com Barcelona ha
fet que l’encariment dels lloguers
hagi passat a copar el rànquing de
l’emergència habitacional: “els
casos de desnonament per lloguer
se’ns mengen l’assemblea. Cada
dilluns podem arribar a tenir una
mitjana de deu casos amb ordre
de desnonament cursada. Estem
arribant al mateix moment que el
boom des desnonaments per hipoteques. I hem de trobar una estratègia per abordar-ho políticament
perquè no podem aturar-los tots”,
apunta la representant de la PAH.
Delgado explica que “portem
dos anys estudiant a fons el fenomen del lloguer, i hem penjat a la
nostra web una versió explicativa,
perquè tothom la pugui entendre,
de la LAU [la Llei d’arrendaments
urbans]”. Amb tot, la variació tipològica i l’extensió dels desnonaments ha fet sorgir nous col·lectius,
com el Sindicat de Llogaters, la
plataforma Barcelona No Està en
Venda o l’Assemblea de Barris per
un Turisme Sostenible, i altres molt
vinculats a barris concrets, com
oficines d’habitatge o sindicats de
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La bombolla dels
lloguers s’ha desbordat
i la PAH la combat en
aliança amb altres
organitzacions
barri. Des de la PAH es valora “molt
positivament, que els barris i altres
col·lectius s’organitzin perquè un
sol grup no pot arribar a tot. Que hi
hagi tants col·lectius et demostra
que estem fatal, que la necessitat
és brutal”, assenyala Delgado que
detalla que s’han establert línies
de col·laboració amb aquests nous
col·lectius, “com amb la proposta
de moció per ampliar el parc públic d’habitatges a Barcelona, o en
la campanya contra l’activitat del
fons d’inversió Norvet, que fem
conjuntament amb el Sindicat de
Barri del Poble-sec”.
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cristina palomar

L’aplicació de l’article 155 ha aturat de cop la interlocució de la Generalitat amb altres administracions

L’article 155 també ha
impactat a Barcelona
Més enllà de la ruptura del pacte de govern
local, la intervenció de la Generalitat per part
del govern espanyol ha provocat un seguit
de perjudicis per a l’Ajuntament de Barcelona
i els habitants de la ciutat. En aquesta crònica
repassem els més destacats
Marc Font
L’impacte de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part
del govern espanyol ha anat més
enllà de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Indirectament, moltes altres administracions n’han patit els efectes, perquè
han vist com de cop s’ha aturat la
interlocució amb el govern català
i en alguns casos determinats projectes s’han endarrerit o, fins i tot,
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En absència del
govern autonòmic,
és l’Ajuntament qui
ha assumit l’actuació
sobre els “narcopisos”
aturat. Una de les més afectades
és l’Ajuntament de Barcelona. La
principal conseqüència del 155 a la
capital catalana no ha estat, però,
l’endarreriment d’una partida
pressupostària o l’absència de direcció política a l’altre costat de la
plaça Sant Jaume, sinó la ruptura
del govern municipal.
El suport del PSC a la intervenció absoluta de l’autogovern
català va provocar que Barcelona
en Comú decidís posar a consulta
la continuïtat del pacte. Per un
marge relativament escàs -54,2%
contra 45,7%- la militància dels
comuns va decidir posar punt i final a l’acord que l’alcaldessa, Ada
Colau, i el líder local dels socialis-

tes, Jaume Collboni, havien segellat el maig de 2016. Des d’aleshores, i com a l’inici del mandat,
Barcelona en Comú governa en
solitari, amb un PSC ara clarament alineat a l’oposició i que,
entre d’altres qüestions, va votar
en contra dels pressupostos del
consistori per enguany. La presència d’un llaç groc o una pancarta
reclamant la llibertat dels “presos
polítics” a la façana de l’Ajuntament també han generat polèmica entre els grups municipals.
L’aplicació del 155 ha implicat per damunt de tot una falta
d’interlocució amb la Generalitat,
controlada pel govern espanyol
des de final d’octubre. I això s’ha
traduït en afectacions en tot tipus de qüestions. Per exemple en
la seguretat, que ha implicat que
amb l’absència de govern autonòmic hagi estat l’Ajuntament la
cara visible de l’actuació de les
administracions sobre els narcopisos del barri del Raval, un dels
temes que ha acaparat part de
l’atenció social i, sobretot, mediàtica els darrers mesos.

Consorcis públics a mig gas
El 155 també ha impactat en els
consorcis públics que gestionen
conjuntament la Generalitat -amb
un 60%- i l’Ajuntament -amb un
40%-, com són els d’Educació, Serveis Socials o sanitari. El de Serveis
Socials no s’ha pogut convocar des
d’aleshores, un fet que impedeix
impulsar nous serveis, prorrogar
els existents o licitar contractes
més grans. A nivell social una de les

partides que no s’ha aprovat, tot
i que estava pressupostada, és el
milió d’euros anuals destinat a un
programa de drogodependència de
l’Ajuntament de Barcelona. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciat que també s’ha paralitzat
el contracte programa 2016-2019
per a la coordinació, la cooperació
i la col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona en
matèria de serveis socials. L’absència del pla català de refugiats, que
no va poder posar-se en vigor, ha
comportat que Barcelona hagi triplicat el nombre de refugiats atesos des de l’inici del mandat.
Que no funcioni normalment
el d’Educació ha provocat l’aturada d’inversions en equipaments
educatius. A més a més tampoc no
s’ha pogut avançar en assumptes
que arrosseguen les dues administracions des de fa anys, com ara
el pagament del deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament pel
finançament de les escoles bressol
municipals. El gener, el consistori

va presentar un requeriment administratiu davant del Departament
d’Ensenyament perquè aboni els
gairebé 42 milions d’euros que
corresponen al període 2013-2017
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La Generalitat no
paga el deute que té
amb l’Ajuntament pel
finançament de les
escoles bressol
i va recordar que, per llei, l’administració ha de finançar les escoles
bressol públiques.
Un dels organismes públics
que el govern espanyol ha suprimit amb l’excusa de l’aplicació
del 155 és el Diplocat, el Consell
de la Diplomàcia Pública de Catalunya. Aquest consorci adscrit
a la Generalitat estava integrat
per 39 membres, entre els quals
hi havia representants de diverses

administracions públiques, com
l’Ajuntament de Barcelona, a més
d’actors socials i econòmics de la
ciutat. L’eliminació del Diplocat va
suposar també l’acomiadament de
la vintena de persones que hi treballaven. Disconforme amb la mesura, l’Ajuntament de Barcelona
va presentar un recurs contenciósadministratiu contra l’ordre estatal que va dictar la dissolució, amb
l’argument que s’hauria extralimitat en les seves funcions, ja que en
tot cas havia de ser el patronat del
Diplocat el que havia de prendre
una decisió com aquesta.
Un altre organisme, la Fira de
Barcelona, està pendent des de fa
mesos del relleu del seu president,
l’empresari Josep Lluís Bonet, així
com de la renovació dels membres
del consell d’administració, però
no s’abordarà fins que no estigui
en marxa un nou govern de la Generalitat. El 155, per tant, també
ha generat diverses disfuncions a
l’administració local, tot i que teòricament no està intervinguda.

El funcionament de la Generalitat,
allunyat de la normalitat
El cessament del Govern de la Generalitat,
la dissolució del Parlament de Catalunya i
la convocatòria de les eleccions que es van
celebrar el passat 21 de desembre són les
tres mesures més visibles que ha comportat
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.
Ara bé, no són ni molt menys les úniques.
Més enllà de la causa judicial oberta contra
el procés -i que manté a la presó Sánchez i
Cuixart, Junqueras, Turull, Forn, Romeva,
Rull, Bassa i Forcadell- la intervenció de
les institucions catalanes ha suposat el
cessament de centenars de càrrecs i la
paralització de l’activitat legislativa. També
s’han suprimit organismes, com el Diplocat,

s’han bloquejat partides pressupostàries o
s’han endarrerit pagaments. La intervenció
econòmica de la Generalitat, que va arrencar
un mes abans tot i que posteriorment s’ha
situat sota el paraigües del 155, s’ha traduït
en un control absolut de totes les operacions
i en un augment de la burocràcia i la lentitud
per realitzar qualsevol pagament, que ha de
rebre el vistiplau del Ministeri d’Hisenda.
Per tot plegat, treballadors públics, agrupats
a l’associació ServidorsCAT, han denunciat
que lluny de les afirmacions del delegat del
govern espanyol, Enric Millo, la Generalitat
no funciona precisament amb normalitat sota
el 155. I que hi ha un profund malestar.
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El debat crític amb el
turisme arriba al Consorci
La promoció de la marca Barcelona està en
mans del Consorci de Turisme, entitat públic
privada fundada el 1993 sota sospita de gestió
irregular durant la direcció de Jordi William
Carnes. Les entitats veïnals assenyalen l’ens com
a màxim responsable de la massificació turística
i qüestionen que s’hi dediquin recursos publics
Laura Aznar
El Consorci de Turisme de Barcelona va ser creat per l’Ajuntament,
la Cambra de Comerç i la Fundació
Barcelona Promoció només un any
després dels Jocs Olímpics, iniciativa del llavors alcalde Pasqual Maragall. Es dedica a promoure i fomentar el turisme i el comerç a la
ciutat, i està regulat per un Consell
General i un Comitè Executiu. L’alcaldessa Ada Colau és la presidenta
del Consell, del qual també formen
part el màxim representant de la
Cambra, Miquel Valls; el regidor
d’Ocupació, Empresa i Turisme,
Agustí Colom, i el president del
Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos. D’altra banda l’empresari
hoteler, Joan Gaspart, presideix el
Comitè, i Colom i Clos n’ostenten
la vicepresidència.
L’exdiputat socialista Jordi
William Carnes era el director
general de Turisme de Barcelona
des de 2014, però fa uns mesos va
anunciar la seva dimissió, només
uns dies abans que es fes pública una auditoria encarregada pel
govern municipal, que destapava
despeses no justificades en viat-
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L’auditoria va revelar
irregularitats i despeses
no justificades en
viatges, allotjaments
i dietes del Consorci
ges, allotjaments i dietes durant
la seva gestió. Concretament, dels
548.000 euros que va gastar l’òrgan en viatges de personal l’any
2016, n’hi ha 83.000 sense justificació, autorització prèvia o sense
la còpia del tipus de canvi en el
moment de fer la transferència,
quan els viatges es realitzaven a
països que no fan servir l’euro. Algunes de les irregularitats que detectava l’informe estaven directament relacionades amb la targeta
Visa que William Carnes feia servir
per a les despeses derivades de
la seva activitat, tot i que també
n’hi havia algunes vinculades a altres treballadors del consorci.
Tal com va desgranar el diari El
Periódico, entre els conceptes que
l’auditoria destacava com a no justificats s’hi trobaven, per exemple,
“una estança per a 4 persones a
Dubai (7.980 euros), un vol a Nova
York (2,795 euros), un sopar de Nadal per a 250 comensals (14.949
euros) o vuit menús més un projector al restaurant Windsor de Barcelona (460 euros)”. Al respecte,
els responsables de l’auditoria notificaven incidències del tipus “No
hi ha autorització signada”, “No

consta justificació de la despesa”
o “Seria necessari tenir còpia del
tipus de canvi en el moment de fer
la transferència”.
El fins ara director general de
Turisme de Barcelona va prendre possessió del càrrec fa quatre
anys, però ja havia estat vicepresident del consorci com a regidor
de promoció econòmica entre 2007
i 2011. Tot i així, William Carnes
s’havia donat a conèixer temps
enrere per la seva trajectòria en
diverses administracions gestionades pel PSC. Del 2003 al 2006,
va ser Director General de Desenvolupament Rural. Durant un breu
període de temps va ser conseller
d’Agricultura del govern tripartit i
després, va saltar a l’Ajuntament
de Barcelona, on va exercir de
primer tinent d’alcalde. També
va presidir Mercabarna i la societat municipal 22@. A les eleccions
municipals de 2011 va ser reelegit
i va passar a l’oposició amb el grup
socialista fins al 2013, quan va deixar el Consistori per fer el salt a
l’empresa privada.

Ball de xifres
Com a director general de Turisme de Barcelona, la retribució
de William Carnes era de 149.996
euros bruts anuals amb un màxim
de 30.000 euros de retribució variable. Tot i així, el seu salari era
inferior al del seu predecessor,
Pere Duran, que va dirigir el consorci des de l’any 2.000 i que cobrava 180.000 euros bruts anuals,
amb 20.000 euros com a màxim de
retribucions variables.
William Carnes va anunciar la
seva dimissió l’1 de febrer per carta, però no va detallar els motius
que el van portar a prendre aquesta decisió. Malgrat que aquestes
irregularitats han situat Turisme
de Barcelona sota els focus mediàtics, la Favb, l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible i diverses plataformes veïnals ja havien
denunciat opacitat dins la gestió
de l’ens, i el fet que una part dels
ingressos provinguin de les arques
públiques. Al Consorci hi està representat el sector públic i el sector privat, que té un pes superior.
Concretament l’Ajuntament té

arxiu

Els suposats beneficis socials de l’activitat turística intensiva són questionats per molts veïns i veïnes
una representació del 45%, mentre
que el 55% restant se’l reparteixen
entre la Cambra de Comerç (45%)
i la Fundació Barcelona Promoció
(10%), la qual va ser impulsada per
la mateixa Cambra.
Tot i que la representació que
ostenten el sector públic i el privat no és molt diferent, sí que ho
són les quantitats de diners que hi
aporten els tres actors: en el pressupost del 2018, que està previst
que sigui de 54,5 milions d’euros, el Consistori hi invertirà 5,7

l

Es qüestiona que l’ens
es financi en part amb
diners públics o que
utilitzi recursos de la
taxa turística

privat. De totes maneres, els majors ingressos del Consorci (48,4
milions d’euros en total) es deriven de la seva pròpia activitat,
és a dir de la venda de serveis i
productes als turistes.

Una veritable agència pública
Des del món veïnal critiquen que
un ens que es dedica a la promoció
turística de la ciutat, i en el qual
hi ha reflectits interessos econòmics, es financi també amb recursos públics. Es per això que des
de la Favb plantegen que aquesta
activitat hauria d’estar en mans de
l’Ajuntament, com a única garantia que qualsevol actuació perseguís el bé comú i no beneficis privats.
Les plataformes veïnals o l’ABTS,
per la seva banda, qüestionen la
mateixa existència del Consorci, el
qual consideren que hauria de ser
substituït per una agència pública

que es dediqués a la gestió i la contenció d’aquesta activitat.
Els veïns tampoc no veuen amb
bons ulls que l’ens utilitzi els diners de la taxa turística per promocionar la ciutat. Tanmateix, fent
aquest ús de l’impost d’estades a
establiments turístics, el Consorci
no comet cap irregularitat. Al contrari: segons la normativa vigent,
una part dels ingressos derivats
de la taxa han de servir per promocionar les ciutats. L’any passat
però, l’Ajuntament ja va anunciar
que destinaria un màxim de 4,5
milions d’euros a Turisme de Barcelona perquè fes promoció. La
resta, apuntaven fonts municipals,
s’empraria per pal·liar els efectes
del turisme sobre els barris i per
“millorar les condicions dels veïns i
dels seus espais”, explicava el regidor Agustí Colom en una entrevista
al mitjà digital Crític.

milions, dels quals 4,5 provenen
directament de la recaptació de
l’impost sobre estades turístiques.
La Cambra de Comerç, per la seva
banda, hi aportarà només 15.000
euros i la Fundació Barcelona promoció, no hi aportarà res.
A la dotació pública se li sumen també els 380.000 euros de
la Diputació, mentre que a la part
privada també hi consten les quotes de les mil empreses associades al Consorci, que representen
una quantitat aproximada de 2,3
milions d’euros. Amb tot, les inversions dels ens públics superen
en gairebé 4 milions les del sector

Vigilància veïnal
Malgrat les denúncies que acusen el Consorci de ser poc
transparent, al seu web hi ha publicades les dades econòmiques,
informació institucional i l’estructura organitzativa de l’ens. Val
a dir, però, que aquesta va ser una de les principals exigències que
l’ABTS va plantejar al Consell de Turisme i Ciutat, un fòrum de
debat creat per l’Ajuntament, on tenen representació associacions,
entitats de districte, grups municipals, representants tècnics
del Consistori i experts en la matèria. Els veïns, però, segueixen
insistint que el Consorci ha de retre comptes de la seva activitat
i donar informació sobre els criteris que la motiven.

Posa el teu anunci a CARRER: 93 412 76 00

Opinió
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En record de l’activista
Lluís Brau

La veu del

CARRER

Dimarts 10 d’abril de 2018, el Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, amb els vots dels grups Popular, Ciutadans,
Demòcrata, Socialista i la CUP, va cometre un acte il·lícit i
va acordar denegar la celebració de dues consultes populars,
incomplint l’Article 74.3 del Reglament de les Normes de
Participació. Tot un insult dels nostres representants, no només
a les entitats promotores de les dues consultes, entre les quals la
Favb s’hi compta, sinó al treball d’anys i anys de molta gent que
es deixa la pell a la nostra ciutat per dotar la nostra democràcia
d’un sentit més profund i realment participat. Una utilització
indigna de la institució, que va convertir el Plenari en un òrgan
dubtosament representatiu de la gent que li va atorgar en el seu
dia la confiança del vot.
Estrenàvem el nou Reglament, aprovat l’octubre de 2017 per tots
els grups municipals, amb la implicació prèvia i intensa del teixit
associatiu de la ciutat. Una de les principals novetats és que inclou
la possibilitat d’elaboració d’iniciatives ciutadanes -mitjançant la
recollida de milers de signatures- i la celebració d’una multiconsulta
anual. L’única causa que la pot impedir la dicta l’article 74.3: “El
Consell Municipal només pot denegar la seva realització [...] si no
s’adequa a l’ordenament jurídic”. El compliment d’aquest punt
és consubstancial al sentit de les Iniciatives Ciutadanes, perquè
garanteix que amb la recollida de les pertinents signatures, la
ciutadania té el dret a la celebració de la consulta.
Els grups, rebut prèviament l’informe jurídic, sabedors
que el Reglament els ho impedia, van incórrer en flagrant
incompliment. Estem esperant l’informe de la Comissió
d’Empara, de la Síndica de Greuges i del Síndic de Catalunya
i impugnarem l’acord. Dimarts no tan sols hi va haver un
menyspreu a les quasi 40.000 persones que han signat la petició
de les dues consultes, sinó que es deixa en un carreró sense
sortida el futur de la Normativa de Participació, en privar de
garanties l’esforç de la ciutadania.
Un cop més, la por a la democràcia s’ha imposat per sobre del
respecte a les pròpies normes. Una de les consultes, la referida a
la gestió de l’aigua, afecta uns interessos massa poderosos. Som
conscients que ha generat molt nerviosisme en determinats grups de
poder. Però nosaltres seguim lluitant per la democràcia, pels drets de
participació i per la defensa de l’interès públic. No ens rendirem.

El ninot de
El Roto

El Plenari conculca
el dret a la participació
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La manifestació del 15 d’abril baixant per l’avinguda Paral·lel

dani codina

Els carrers de Barcelona
s’omplen per la llibertat dels presos
redacció carrer

Centenars de milers de persones es van mobilitzar
el passat 15 d’abril demanant la llibertat dels presos
polítics en una manifestació que va ocupar la plaça
d’Espanya i l’avinguda Paral·lel, convocada per la
plataforma Espai de Democràcia i Convivència i encapçalada per una pancarta que deia “Pels drets i
llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a

casa”. El 15 d’abril es complien 6 mesos de l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents
d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, i
del de fins a set diputats del Parlament de Catalunya
que els van seguir. Una part important de la ciutadania, i no només la que es declara independentista,
veu les gravíssimes acusacions de rebel·lió i la privació preventiva de llibertat com una greu injustícia.
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LA CAMBRA FOSCA
La rebequeria de Pallarols

Carrer, premi
Montserrat Roig
L’Ajuntament ha rebatejat i donat un nou aire al fins ara Premi
del Consell Municipal de Benestar
Social als Mitjans de Comunicació
que, després de 25 anys, passa a
anomenar-se Premi Montserrat
Roig al periodisme i comunicació
social de Barcelona. Trobem un encert aquest canvi de nom, que vol
retre homenatge a una periodista
combativa que va tenir un interès
especial en explicar la situació de
la ciutadania més desafavorida,
amb una sensibilitat especial cap a
les dones. Recordem una fotografia
seva feta per Pilar Aymerich amb
una pancarta que deia de manera
provocadora “Jo també soc adúltera”, en el context d’una manifestació de finals dels anys 70 en
suport a Maria Ángeles Muñoz, condemnada per una llei franquista
que perseguia les dones que volien
separar-se dels marits. Tota una
icona de la lluita feminista.
Carrer també ha fet 25 anys, i
el jurat ha considerat que la seva
trajectòria era mereixedora del
seu premi especial. Estem molt
contents amb aquest reconeixement i el volem compartir amb
tots els col·laboradors, amics i
amigues i lectors de la revista.
Ha estat un luxe haver fet aquest
camí tan ben acompanyats.

La Favb va denunciar un
conjunt de restauradors per
no retirar les terrasses de la
via pública quan es tanquen
a la nit els establiments, un
incompliment de la normativa
que el reglament qualifica
“d’infracció greu”. La denúncia
es concretava ens tres espais:
l’avinguda de Gaudí, el passeig
de Sant Joan i la rambla de
Caputxins i Santa Mònica. El
director general del Gremi
de Restauradors, l’ínclit
Roger Pallarols, va declarar
a Betevé que la Favb s’havia
extralimitat i que la seva
iniciativa era una “intimidació
intolerable”. Ignora que en
democràcia qualsevol persona
o entitat té dret a exigir que
l’Administració compleixi el

seu deure. També ha exigit
a l’Ajuntament que expliqui
la subvenció que concedeix a
la Favb i en què se la gasta.
L’informem, però ja ho sap,
que les subvencions són de
consulta pública i que per
llei s’ha de justificar fins a
l’últim cèntim. El mosqueig
de Pallarols és tan gros que
va acabar dient que “la Favb
fa temps que no representa
els veïns”. Li hem de recordar
que la Favb té més de cent
associacions federades,
la major part de les quals
exigeixen que l’espai públic
sigui per a tothom i no només
per als negocis. L’empresari
també diu que molts
barcelonins donen suport a les
terrasses i que moltes famílies

Agbar es renta la cara
Aigües de Barcelona acaba de
publicar deu llibrets titulats
Memòries del districte (un
per cadascun dels districtes
de la ciutat). Diu que vol
“donar veu” als veïns dels
barris i que “la història de
la ciutat s’escriu mitjançant
les memòries dels seus
ciutadans”. A la introducció,
el director general, Ignasi
Escudero, explica que la
societat que regenta “és part
d’una història compromesa
amb els barcelonins”. La
història que s’explica als
llibres, però, silencia que amb
l’arribada del franquisme se
li va “cedir” a dit a l’empresa el servei públic de l’aigua, sense
transparència ni un contracte que ho avalés. Una història que
eludeix la important “guerra de l’aigua”, en la qual milers de
veïns i veïnes van deixar de pagar uns rebuts abusius, mentre
l’empresa tallava el servei públic als vaguistes. Una història
que no explica que cada vegada som més els ciutadans que
reivindiquem la gestió pública de l’aigua.
Agbar ha posat en marxa una guerra per terra, mar i aire
contra la consulta ciutadana que demana poder pronunciar-se
sobre la municipalització del servei de l’aigua, i tot s’hi val.
En aquests llibrets, que són un exemple del rentat de cara
descarat que ha posat en marxa Agbar, hi ha participat molta
gent de bona fe que no tenia ni idea de qui els editava, i que
ara està molt emprenyada. Tant, que molts n’han boicotejat
la distribució entre les entitats i barris de la ciutat.

viuen d’aquesta activitat. Calla
que molts treballadors del
gremi tenen contractes brossa
-si els tenen-, interminables
horaris laborals i, en molts
casos, salaris de misèria. Calla
que les taxes municipals per
ocupar l’espai públic a les
zones turístiques són ridícules
si les comparem amb altres
ciutats europees i que tot
i així els preus a Barcelona
són abusius per als visitants i

prohibitius per als habitants.
Pallerols és el portaveu d’una
entitat representativa dels
interessos d’un totpoderós
sector econòmic que acaba
de firmar un acord amb
l’Ajuntament injust per a la
ciutat i el seu veïnat. La Favb,
per la seva banda, continuarà
fent la seva feina, que és
defensar un espai públic per a
tothom. Terrasses sí, però no
de qualsevol manera!

Periodisme d’encàrrec
El 14 de març el diari El País
titulava a la portada de l’edició
de Catalunya: “Barcelona
dispara les subvencions a
entitats pròximes a Colau”.
Una de les tres entitats que es
posaven com a exemple era
la Favb, de la qual l’actual
alcaldessa havia format part
com a vocal de la junta. La
“notícia” deia que la Federació
havia rebut un augment d’un
6,6% en la subvenció. La xifra
era correcta, però se silenciava
que en l’anterior mandat

l’alcalde Xavier Trias l’havia
rebaixat en un 17%. Donar
una informació contrastada
ajuda al fet que els lectors
estiguin millor informats. ¿Tan
difícil era trucar a la Favb,
com El País fa cada vegada
que necessita informació, per
contrastar la xifra i ampliar
dades? Al dia següent, La
Vanguardia va córrer a copiar
la primícia. Fa mal aquest
periodisme mal treballat o,
el que segurament és pitjor,
fet per encàrrec.

Regala un llibre!
Seguim amb l’autobombo. Si esteu pensant en regalar un llibre o
buscant una lectura per a aquesta
primavera, us recordem que ja es
troba a les llibreries (i al local de
la Favb), el llibre 25 anys de Barcelona a Carrer. Una publicació que
com el seu títol indica, és més que
una antologia dels continguts de la
revista de la Favb entre els anys
1991 i 2016. És també un recorregut amè i acurat per la història recent de la nostra ciutat, tenint en
compte la realitat dels barris, els
seus habitants i les seves lluites,
que no sempre era la mateixa que
la que reflectien les notícies de la
premsa convencional. Una manera
diferent d’apropar-se a les més
de dues dècades que van des dels
Jocs Olímpics del 92 a la bombolla
del lloguer actual.

EN POSITIU
Si ens fan fora de casa,
que tothom ho sàpiga!
És imprescindible que els
desnonaments invisibles
per la finalització de 44.000
contractes de lloguer que hi
haurà aquest any surtin a la
llum pública. Mudances de
Protesta permet visibilitzar
aquesta situació dramàtica.

Es tracta de convertir les
mudances obligades en una
expressió d’indignació veïnal
de manera vistosa i sorollosa,
amb cartells i pancartes
contra l’especulació. És
una manera de fer confluir
el malestar dels afectats,

el suport de la gent
solidària i la necessitat de
la mobilització per acabar
amb aquest drama social.
La Cooperativa Alencop
posa la infraestructura de
la mudança quan el suport
mutu de la gent del barri no
sigui suficient.
Suport econòmic al projecte:
goteo.cc/mudancesprotesta
Per fer una mudança:
mudancesprotesta@gmail.com
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Islamofòbia a peu de carrer

A

principi de 2017, la Comunitat Islàmica de Nou Barris va anunciar que havia
llogat un local al carrer
Japó del barri de Prosperitat per
tal d’obrir-hi el seu centre de culte.
Alguns veïns van apressar-se a manifestar la seva oposició. Van aparèixer pancartes en diversos balcons
del carrer i van fer circular una petició per recollir signatures i impedir
així l’obertura de l’oratori. A l’abril,
van organitzar una manifestació i
van iniciar unes cassolades que han
sonat, cada vespre, fins al mes de desembre. El grup opositor no ha estat
mai gaire nombrós, però ha comptat
i segueix comptant amb el suport
de diverses formacions d’extrema
dreta. Plataforma per Catalunya i
Democràcia Nacional han fet seves
les reivindicacions d’aquests veïns, i
destacats dirigents els han acompanyat en les mobilitzacions.
Malgrat la presència activa
d’aquests grups, seria reductor atribuir les motivacions d’alguns veïns
simplement a una ideologia d’extrema dreta. Tal i com ha passat en altres indrets de Catalunya quan s’han
obert centres de culte islàmic, les reaccions d’oposició van acompanyades
per l’expressió de múltiples pors: al
canvi social, a la degradació urbana
o a la pèrdua de valor cadastral.
Un imaginari que es mobilitza a
partir de les representacions negatives que s’associen a la presència de
col·lectius minoritzats i estigmatitzats. També per una desconfiança
cap a unes institucions que només
donen respostes als “altres”, encara
que l’obertura d’un centre de culte
està protegida per la Constitució,
l’Estatut, una llei orgànica i la llei
catalana de centres de culte. Aquestes raons, que també s’han manifestat en aquesta ocasió, no exclouen
ni excusen que en el debat sobre la
mesquita del carrer Japó s’han vehiculat discursos i actes clarament
islamòfobs.

dani codina

Manifestació pels carrers de Prosperitat contra l’obertura d’una mesquita, ara fa un any

per revifar les protestes d’oposició a
l’oratori que s’havien apagat durant
les vacances. També recentment, ja
amb la mesquita oberta, amb l’aparició de creus i altres símbols cristians en les expressions de rebuig
a la mesquita. Això demostra que
la islamofòbia, tot i ser un fenomen
global, també té les seves especificitats locals pròpies de cada context
nacional i temporal.
Però més enllà de les mobilitzacions contràries a la mesquita, cal
remarcar l’acció duta a terme pel
teixit associatiu del districte en suport a la comunitat islàmica. Ja des
de l’inici de les primeres mostres
de rebuig a l’oratori, un grup d’entitats va començar a treballar amb
l’objectiu declarat d’evitar que les
expressions de racisme tinguessin
repercussions al barri. Un espai de

seguiment que, sota l’impuls de la
Xarxa 9 Barris Acull, ha aglutinat
entitats molt diverses.
Aquesta coordinació associativa
ha dut a terme diferents actes, entre
els quals cal destacar una massiva
manifestació que va recórrer el barri
el 12 de maig de 2017. Però també
ha estat a l’origen d’un seguit d’accions que han servit per pressionar
les administracions en la defensa de

l

A Nou Barris s’ha expressat una part
important d’un imaginari global que es
mobilitza a partir de representacions
negatives que s’associen a la presència
de col·lectius minoritaris i estigmatitzats

la llibertat de culte. Tant el plenari
del Districte com una comissió de
l’Ajuntament han aprovat declaracions institucionals en aquest sentit.
És cert que l’Ajuntament, a
través principalment de l’Oficina
d’Afers Religiosos (OAR), ha fet costat a la comunitat islàmica, però el
teixit associatiu ha denunciat en reiterades ocasions la passivitat d’altres estaments de l’administració.
Això ha estat especialment patent
amb la inacció dels cossos policials,
que han permès durant gairebé un
any la celebració diària de sorolloses
protestes contra la mesquita en les
que es proferien crits i càntics islamòfobs. També amb l’aparició reiterada de pintades amenaçadores a la
porta del mateix oratori. No ha estat
fins fa molt poc, el mes de març de
2018, que la Fiscalia contra delictes
d’odi ha presentat una querella contra 7 militants d’extrema dreta en
relació amb les protestes contra la
mesquita. Malgrat això, el teixit associatiu ha pogut comprovar que les
forces de seguretat han seguit amb
una actitud passiva que contrasta
amb les reaccions que susciten altres mobilitzacions.
El paper del teixit associatiu
El conflicte al carrer Japó ha servit
per constatar que la islamofòbia pot
adquirir formes molt concretes, posant en joc un dret com la llibertat
de culte. Però també ha visualitzat
que el teixit associatiu pot i ha de fer
costat a aquells grups susceptibles
de patir discriminacions i altres formes d’exclusió de l’espai públic. Les
entitats de Prosperitat i Nou Barris
han contribuït així a garantir el dret
a la ciutat dels seus veïns musulmans, mobilitzant la memòria i l’experiència adquirides en lluites passades. La mesquita ja està oberta, i
això és una clara victòria. Ara, però,
cal evitar que les actituds racistes i
d’extrema dreta persisteixin.

Situar-se davant “els altres”
En aquest sentit, no podem ignorar
que els processos globals s’articulen
i prenen forma a les ciutats. L’anàlisi del que ha passat a la Prosperitat no pot menystenir la construcció
discursiva que, a nivell europeu i
occidental, situa l’islam i els musulmans com “els altres”. Aquests discursos, molt ancorats en la nostra
societat, se sustenten en un seguit
de representacions històriques. En
el cas català i espanyol, amb la popularització del patrònim “moro” en
la seva accepció pejorativa. Una dimensió que es va veure amplificada
amb l’experiència colonial del segle
XIX i primera meitat del XX, on el
conflicte violent amb la població del
nord del Marroc va atiar un seguit
d’imatges que es corresponien, a
més, amb els discursos orientalistes
en boga a tot Europa. Els “moros”
estaven presentats com intrínsecament violents, endarrerits, misògins
i salvatges. Idees que, encara avui,
ressonen en l’opinió pública, avivades, segurament, per una actualitat
internacional que presenta gairebé
sempre la relació entre Europa i els
països dits musulmans d’una manera conflictiva.
Al carrer Japó s’ha expressat
una part important de l’imaginari
produït per aquests processos. Això
ha estat especialment visible en
diverses ocasions. Per exemple, el
17 d’agost, quan els atemptats de
la Rambla i Cambrils van ser utilitzats per alguns veïns del carrer

aV vila de gràcia
gràcia cap on vas

Quina ràbia ens ha fet que en Lluís ens hagi deixat. Es perd a la nit
del temps la seva participació en el
moviment veïnal de la Vila. Des dels
orígens de l’Associació Sector plaça
Lesseps, encara que aleshores estava més posat en altres guerres. Perquè estar aturat, no en va estar mai.
Més aviat, si alguna cosa el caracteritzava és que estava amb diferents
afers alhora.
En Lluís va ser l’autor d’un contestat Pla Especial de Reforma Interior de Gràcia, més conegut com
el PERI. Abans que els processos
participatius estiguessin a l’ordre
del dia, per iniciativa pròpia el va
fer. Des de la Plataforma “Una altra plaça Lesseps és possible” un
dels membres de la comissió el va
titllar d’orxatero, com volent dir
que aigualia la lluita. Vaja cagada.
Si una altra cosa tenia en Lluís és
que era tossut de mena. Prou que
ho sabien a l’Ajuntament. La fama
de no transigir se l’havia ben merescuda. Defensor aferrissat de la
bicicleta, quan va sorgir la reivindicació de la pacificació del trànsit
de la Ronda General Mitre i Travessera de Dalt, es va posar “com
una moto” quan l’Ajuntament va

Lluís, sempre Brau

arxiu

l

La participació de Lluís
Brau en el moviment
veïnal de la Vila de Gràcia
es perd a la nit del temps

refusar que el traçat del carril bici
passés per la nova urbanització.
En Lluís va estar des de l’origen
de “Gràcia, cap on vas”. En el procés de reivindicació del Pa d’Usos.
En l’oposició a l’hotel al Deutsche
Bank. En el debat sobre l’Abaceria.
Sempre anava bé tenir-lo al costat.
En tantes i tantes mogudes va estar
que el trobarem a faltar. Lluís, sempre Brau. Fins al final.
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Il·lustració

Fa 100 anys que Rubió i Tudurí,
discípul del mestre jardiner Forestier,
va rebre l’encàrreg d’integrar el verd
al desenvolupament urbà de la ciutat.
En l’actualitat, encara estem lluny
d’assolir el verd per habitant que ells
consideraven acceptable

Manel Puyal

Portada

dani codina

Ciutat verda, ciutat saludable
Cristina Palomar

els fums que la Plataforma per la Qualitat de l’Aire ha posat en marxa aquest
2018 en 10 instituts per conscienciar els
joves sobre els perills de la contaminació
sobre la salut.
Barcelona és una de les cinc ciutats
més contaminades d’Europa. Segons dades de l’Ajuntament, hi ha gairebé sis
mil cotxes per quilòmetre quadrat. La
xifra significa el doble que Madrid i més
del triple que Londres. Si hi afegim les
motos, la xifra supera els nou mil vehicles per quilòmetre quadrat. Els estudiants de l’institut Joan Brossa ho tenen
molt clar: volen més arbres i que l’aire
sigui més pur, i això passa per eliminar
pràcticament els cotxes, apostar per la
bicicleta com a transport i multiplicar
els espais verds a tots els barris. En
aquest context, l’aposta per una Barcelona més saludable passa per connectar
parcs i jardins amb el teixit urbà i per
renaturalitzar la ciutat amb propostes
imaginatives que distribueixin equitativament la infraestructura verda per no
crear greuges comparatius.
És el concepte de moda quan es planteja fer ciutats més sostenibles. Les solucions basades en natura (SbN) parteixen

vista d’ocell, el color predominant a Barcelona és el gris ciment. El seu disseny típic de
ciutat mediterrània encaixonada entre el
mar i la muntanya, amb barris que s’enfilen desordenats per les faldes de la serralada de Collserola i Montjuïc, una trama
urbana molt densa, un volum de cotxes
que supera la mitjana europea i molts
carrers convertits en autovies que actuen més com a frontera entre barris que
com a nexe d’unió, ho confirma. La falta
de grans zones verdes al centre i part de
la perifèria industrial és un fet i la possibilitat de fer-ne de noves en un espai tan
poblat on el poc sòl disponible és majoritàriament privat i es dedica a l’especulació immobiliària és un greu problema que
només es pot resoldre amb imaginació i
molta inversió pública.

A

Aposta insuficient pel verd
Els beneficis de viure en una ciutat verda són molts i coneguts. Els espais verds
milloren la salut i la qualitat de vida dels
barris, proporcionen espais d’oci, descans
i activitat física a l’aire lliure, regulen la
temperatura ambiental i disminueixen

l

L’aposta per una ciutat
més saludable passa per
connectar parcs i jardins amb
el teixit urbà i redistribuir la
infraestructura verda

l

No només la protecció
del verd, sinó també el seu
increment, haurien de ser
dues prioritats de qualsevol
govern municipal
la contaminació atmosfèrica i acústica,
generen activitat econòmica en l’entorn,
produeixen aliments i matèria orgànica, i
faciliten la interacció dels ciutadans amb
la natura. Per això, la protecció del verd
actual i el seu increment haurien de ser
dues de les prioritats dels governs municipals. Que ara l’únic parc nou previst a
curt termini a Barcelona sigui la Canòpia
Urbana de les Glòries és una bona notícia
per als barris més pròxims, però és del tot

El color predominant de Barcelona és el gris ciment
insuficient si imaginem el futur equipament com un pulmó per nodrir d’oxigen
els districtes de l’Eixample i Sant Martí.
Si ens col·loquem a peu de carrer,
el projecte Barri Espai de Convivència
(BEC) de la Favb realitzat durant l’any
2017 al districte de Gràcia recull la preocupació dels joves per la falta de verd.
Un dels barris més densament poblats

joan linux

de Barcelona i amb menys infraestructura ecològica, el de la Vila de Gràcia, situa precisament la manca de zones verdes entre els principals problemes. Més
dades. Els estudiants de l’Institut Joan
Brossa d’Horta-Guinardó imaginen una
ciutat amb moltes bicicletes i verd, molt
verd. És la conclusió d’una de les sessions del projecte Enlaira’t. Deixa enrere

El premi a la ciutat verda europea que no va ser
La Comissió Europea atorga anualment des del 2010 el
Premi Europeu de la Capital Verda en un intent de promoure
unes ciutats més saludables i premiar l’esforç fet a nivell
institucional per millorar el medi ambient. Encara que
sorprengui, Barcelona va quedar com una de les ciutats
finalistes l’any 2012, però el premi se’l va endur finalment
Vitòria. I amb tot el dret. La capital alabesa té una gran
proporció de zones verdes públiques, cosa que a la pràctica
significa que el veïnat viu a menys de 300 metres d’un espai
verd obert.
Quan es parla de ciutats verdes gairebé ningú inclou
Barcelona a la llista. Preguntats per les seves preferències
per viure a Chicago, Friburg o Rotterdam, els estudiants
de l’Institut Joan Brossa van triar les dues últimes perquè
hi ha pocs cotxes, molts jardins i molts espais verds per
caminar integrats en la trama urbana. D’acord amb l’Índex
d’Economia Verda Global, les cinc ciutats més ecològiques
del planeta són Copenhaguen, Estocolm, Vancouver, Oslo
i Singapur. La capital de Dinamarca vol que els seus veïns

visquin a menys de 15 minuts d’un espai natural mentre
que la ciutat canadenca té el primer parc urbà nacional del
món, l’Ekoparken, situat al bell mig del centre. Oslo està
construint 60 quilòmetres de carrils bici i Singapur té el jardí
vertical més gran del món, The Tree House.
En el cas de Barcelona, una de les prioritats per intentar
escalar posicions en aquest rànquing de ciutats saludables és
augmentar la superfície de verd, sobretot en els districtes
amb més carències: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Sant
Andreu. L’altra és planificar els espais verds urbans com
una estructura multifuncional i totalment accessible a la
població, cosa que qüestiona apostes d’anteriors governs
de tancar o restringir via pagament els accessos a jardins
o parcs monumentals. I per sobre de tot, ha de figurar el
compromís polític que tota la infraestructura verda de la
ciutat es gestioni de forma pública i que el ciutadà participi
activament en tots els àmbits de decisió, començant per
l’Institut de Parcs i Jardins, perquè serà l’única forma de
garantir la defensa d’aquest patrimoni de la ciutat.

de la premissa que els ecosistemes són
bàsics per al benestar humà. Per això, els
seus partidaris defensen la connectivitat
ecològica i social, la multifuncionalitat
dels espais verds i la implicació ciutadana, així com la participació de tots els
agents afectats -o beneficiats en aquest
cas- en els projectes. En el cas de Barcelona, en tenim alguns exemples de SbN
però són pocs: el corredor verd del passeig de Sant Joan -inacabat perquè forma part del corredor Ciutadella-Collserola-, els horts urbans del Pla Buits i el Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i
el Paisatge de Collserola.
Impuls de la infraestructura verda
El govern municipal va presentar fa uns
mesos el seu programa d’impuls de la infraestructura verda urbana. La mesura
té com a objectiu augmentar fins al 2030
el verd en 1m2 per habitant, és a dir, generar 160 noves hectàrees millorant les
actuals infraestructures, creant-ne de noves i implicant la ciutadania en la protecció dels espais. Tot això, després d’haver
mapejat la infraestructura verda formada
pels espais públics (parcs, jardins, cementiris, centres esportius, centres cívics, escoles...) i la cobertura vegetal, ja que l’últim mapa ecològic de la ciutat és del 2004.
Per canviar del gris ciment a totes les
tonalitats del verd es volen recuperar interiors d’illa, enjardinar provisionalment
solars buits, estendre el model de Superilles, enverdir murs, mitgeres, cobertes,
patis d’edificis i terrats com el del Museu
Blau. Quan s’hi acabin les obres al 2019,
diuen que aquest museu tindrà la coberta
verda més gran de la ciutat.
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Jardins urbans, fragments de natura
Jordi Díaz Callejo
Enginyer Tècnic Agrícola

er als habitants de les ciutats
els parcs, espais verds i jardins
urbans ofereixen principalment
dos beneficis immediats, el gaudi d’un espai relaxant i un vessant d’ús recreatiu.
Els antecedents i les motivacions per
a la creació de jardins i parcs públics a
les nostres ciutats tenen el seu origen en
els corrents revolucionaris nascuts amb
l’esperit de la Revolució Francesa, el naixement dels estats liberals i la necessitat
d’una resposta als problemes higiènics
que es van generar especialment a partir
de la segona meitat del segle XIX a les
ciutat industrials europees. La densitat
que anaven adquirint les ciutats com a
resultat de la revolució industrial va forçar la necessitat de generar espais oberts
i amb ells l’aparició dels primers jardins
urbans públics.
A la nova inquietud per la salut pública i el benestar dels habitants es va afegir la pressió de la burgesia, que desitjava espais ben equipats per al seu esbarjo
i exhibició, i possiblement la necessitat
d’esbargiment de les classes populars,
que veien com els espais urbans perifèrics eren colonitzats pel creixement de
la ciutat que ocupava els seus llocs tradicionals de recreació. L’aparició d’un
temps i un espai per al lleure a l’abast
d’una cada cop més extensa majoria generava una cultura del temps lliure que
duia associada una manera diferent de
relacionar-se amb la “natura” i l’establiment d’uns criteris en la planificació de
la ciutat i l’espai públic fins llavors impensables. Fins aquell moment els jardins havien estat paradisos privats construïts per la reialesa, l’aristocràcia i per
la gran burgesia per a ús exclusivament
particular. El jardí públic es va obrir per
al conjunt de ciutadans i es va imposar
en la manera de fer ciutat.
Sobre aquesta base higienista i d’ús
recreatiu, apareixerà el concepte de parc
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Els primers jardins públics
van néixer al segle XIX per
donar resposta als creixents
problemes higiènics de les
ciutats industrials europees
públic com l’espai verd sobre el qual s’aniran afegint noves funcions i una gran
diversitat d’usos i atributs fins a l’actualitat, en què els parcs s’han convertit
en equipaments de gran transcendència,
amb importants implicacions en la vida
social. En la seva dimensió urbana, metropolitana o regional es contemplen com
un element imprescindible i necessari en
qualsevol planificació del territori.
No hi ha dubte sobre la influència i els
beneficis que aporten els parcs urbans a
la ciutadania. Per a molts urbanites els
parcs són l’únic referent de la natura.

Parcs o zones
enjardinades?

Alguns dels parcs urbans de les nostres
ciutats han perdut en gran mesura
l’amalgama entre natura, tècnica i art,
aquesta essència que ens aproxima i
recorda la natura perduda, per adquirir
un únic rol d’espai verd funcional. La
necessitat d’equipaments esportius,
jocs infantils, àrees d’oci per a les
mascotes, àrees de pícnic i altres
equipaments tan bàsics està convertint
en simples “zones enjardinades” els
parcs que haurien de conservar-se
com escenaris de la història, llocs on
redescobrir el paper simbòlic de la
natura i la recuperació del paradís
perdut. Però, pot ser això no depèn
només del lloc... ¿deu ser que també
nosaltres estem perdent el contacte
vital amb la natura?
social, la pràctica esportiva, i el benestar
emocional i psicològic. Però aquesta visió
actual del jardí públic com un substitutiu
de la natura en el medi urbà, en la qual
l’argument principal és la “naturalització” urbana per aconseguir uns beneficis

“ecològics” i mediambientalment saludables, no ens queda petita? No es tracta
d’una visió reduccionista del que representen els jardins?
Els parcs són també altres coses. Són
subjectes de significat cultural que acompleixen funcions artístiques i de civilització. Els parcs són custodis de la nostra
història cultural, artística i emocional i,
tenen una lògica interna que permet que
els seus elements siguin portadors de significats concrets.
Alguns mites culturals introdueixen
el concepte de Paradís, un espai descrit
sempre com un paratge meravellós en el
que creixen arbres carregats de fruites
de tota mena i flors amb les aromes més
exòtiques, on la llum i les ombres juguen
pel delit de la vista i el plaer del cos. Potser per això, l’home no ha abandonat mai
el desig de plasmar en un tros de terra
un escenari idíl·lic de bellesa i pau. Tots
els jardins creats arreu del món són el
reflex del desig de recuperar la imatge
d’aquesta idíl·lica felicitat, un mirall del
món celestial.
Retorn al paradís perdut
Històricament s’ha relacionat el jardí
amb el plaer, amb la bona vida, segurament perquè el jardí acompleix la idea
de contacte o retorn a la natura, amb la

Beneficis naturals i socials
D’entre els beneficis dels parcs urbans,
ja hem parlat de la millora de la qualitat
de vida i de la salut, que va ser un dels
principals motors de la seva concepció,
però la presència de vegetació contribueix també a la millora de la qualitat de
l’aire i d’altres variables ambientals, com
la millora del control tèrmic, la regulació
del cicle hidrològic, l’atenuació de la contaminació acústica i l’afavoriment de la
biodiversitat en facilitar el refugi de fauna i la seva diversitat.
Per altra banda, hi ha tot un seguit
de valors relacionats amb la seva funció
social que no són menys importants que
els valors naturals, ambientals i paisatgístics. Els parcs són espais de lleure i
punt de trobada on es facilita la cohesió
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Jardins de Mossèn Costa i Llobera, a Montjuïc

La temptació al jardí de l’Eden, del pintor flamenc Pieter Bruegel

creença que l’aproximació a la natura ens
posa en relació amb allò diví. Els jardins
són espais de bellesa, vergers que ens
acosten al plaer psicològic, al gaudi de
la natura i a la meditació contemplativa.
Un lloc espai-temps on es poden adquirir consciències i experiències transcendents que no tenen res a veure amb les
utilitats que se’ls sol atribuir. En un parc
s’entrelliguen, dialoguen la “força vital”
de la natura -amb els seus cicles de vida
i mort- i la capacitat de l’ésser humà de
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Els parcs, a banda de
substituir la natura, són
subjectes de significat
cultural, amb funcions
artístiques i de civilització
crear harmonia i bellesa més enllà de la
mateixa naturalesa. Per això se sol parlar d’una “mística del jardí”.
Si l’objectiu primitiu és la recerca del
plaer i la felicitat a través dels sentits,
encara que sigui de manera temporal, ¿és
aquest impuls el que al llarg de tota la
història de la humanitat ens ha incitat a
crear jardins?
No oblidem que els jardins i parcs
són creacions culturals, construccions
complexes, plenes d’artificis que exigeixen variades competències relacionades amb l’art i la tècnica. Cada pam
de la superfície d’un parc, cada arbre,
cada arbust, a l’igual que cada parterre o cada corba d’un camí, està posada
amb una intenció i amb un propòsit.
Són fruit de la voluntat humana, d’una
decisió racional per intervenir sobre la
natura i amb el seu tàcit consentiment.
No existeix jardí sense tècnica però
tampoc existeix jardí sense que la natura hi aporti els seus recursos: la vida
dels éssers vius que el componen, el
temps que el transforma i la certesa de
la seva mort. En un parc l’aprofitament
d’aquestes forces es modela mitjançant
les competències tècniques i artístiques
per fusionar natura i creativitat humana. No hi ha res que ens pugui acostar
més a la natura i a la divinitat que treballar plegats amb ella, sota la seva
aprovació, sense violentar-la.
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ignasi r. renom

Diagonal Mar no acaba de funcionar com a parc de barri, i com a parc de ciutat no ha pal·liat la necessitat d’aconseguir un espai verd prou ampli

Un monument vestit de parc
Meritxell M. Pauné

ostmodern, internacional i sobretot de disseny. El parc de Diagonal Mar és la viva imatge de l’urbanisme socialista barceloní al tombant
de segle. El presideix una enorme làmina
d’aigua, té arbres vinguts de tot el món,
formigó a ‘tutti plen’, ceràmica contemporània amb ecos modernistes i una vistosa
xarxa de canonades ondulants que fa de
‘leitmotiv’ i transporta aigua freàtica per
al reg. Tot i disposar de més de 340.000
m2 -el doble que la Ciutadella-, la seva
organització exageradament diàfana
magnifica la sensació de falta de vida. És
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Les entitats veïnals
van criticar primer el
planejament urbanístic
(sense pisos públics) i ara,
la falta de manteniment
la ‘plaça dura’ dels parcs. L’espai arbrat
és minoritari, així que la vida animal es
concentra vora el llac i són sobretot aus:
ànecs, gavines i un bon nombre d’ocells
que s’aturen en el seu camí migratori.
Entre la fauna humana que el freqüenta hi ha oficinistes fent el ‘tàper’ quan fa
bon dia, turistes i congressistes allotjats
al Fòrum, ciclistes, algun ornitòleg -com
el bloguer Ricardo Ramos-, passejadors
de gossos sense corretja i famílies ‘hipsters’ en cap de setmana.
No es pot negar, però, que és un parc
estètic i original. Construït entre 1999 i
2002, sota l’alcaldia de Joan Clos, és obra
del millor tàndem d’arquitectes que ha
donat Barcelona en democràcia, Enric
Miralles i Benedetta Tagliabue. Tot està
estudiat al detall: els bancs ondulats i

incòmodes de formigó es diuen “lungomare” i es van encarregar a Escofet, les
jardineres suspeses a l’aire són del prestigiós ceramista Antoni Cumella, l’arbre
majoritari entre les 51 espècies internacionals elegides és l’acàcia rosa austral i
l’àrea de joc infantil consisteix en quatre
tobogans asimètrics als vessants del turó
batejat com a “muntanya màgica”. La
pròpia web de Turisme de Barcelona en
fa una descripció eloqüent quan assenyala que “és de visita obligada perquè parla
de la nova Barcelona i perquè, anar-hi, és
una experiència poc comparable amb la
visita d’altres parcs urbans”. El conjunt
s’inspiraria, diu la llegenda urbana, en
uns tolls d’aigua on bevien les gavines
i que van sorprendre Miralles el primer
cop que va veure els terrenys.
A remolc del Fòrum 2004
Perquè aquest parc no sorgeix del no-res,
malgrat que no ho expliqui enlloc. Ocupa
l’espai de l’antiga metal·lúrgica Macosa
i forma part de la segona transformació
del litoral barceloní a remolc del Fòrum
de les Cultures 2004. D’aquesta fàbrica
-coneguda popularment con Can Gironanomés en queda un vestigi, fora del parc:
la torre de les aigües del Besòs. La resta
de ‘veïns’ del parc són el centre comercial, la caríssima avinguda d’alt standing
Garcia Fària, un centre de convencions i
els blocs obrers del final de la Diagonal,
que de fet tenen jardinets a sota de casa.
A més, la parcel·la del parc és “d’usos
mixtos”, és a dir, parcialment edificada.
Conté vuit (!) torres al perímetre, un hotel i dos complexos residencials privats
amb piscina i pistes d’esports, tot plegat
creuat pel passeig del Taulat.
El moviment veïnal ha alçat la veu diverses vegades, primer pel planejament
urbanístic i actualment per la falta de
manteniment. “Vam ser molt crítics amb
la urbanització d’aquests terrenys, sense

pisos públics, amb edificis residencials
gens integrats al barri... I a sobre s’ha
anat degradant molt”, relata Joan Maria
Soler, de l’AV Poblenou. “El llac fa pena
de tan brut, la passarel·la de fusta està
en molt mal estat, al parc hi ha rates i
brutícia...”, enumera Juanita Perellón,
fins fa pocs dies presidenta de l’AV Diagonal Mar. “Hem reclamat molts cops a
l’Ajuntament que col·loqui una tanca per
evitar que els gossos es banyin al llac i
que arregli el pipican, que està molt deixat”, assenyala. “És una llàstima com el
tenen, perquè és maco i està bé per passejar-hi i prendre el sol”, conclou.
Vicenç Casals, professor del Departament de Geografia Humana de la UB i
un gran expert en el verd urbà, adverteix
a l’entrevista amb la periodista Maria
Favà (pàgina 25 d’aquest dossier) que
Parcs i Jardins ha estat un aparell de
propaganda de l’Ajuntament. “Tu vas a

un jardí tradicional i l’aigua es pot tocar,
i vas a Diagonal Mar i hi ha molta aigua
però no es pot tocar: és un parc que sembla dissenyat per a advocats, per anar a
menjar el bocata”, diu. “Miralles estava
molt influït per Gaudí, però Gaudí de jardineria no en sabia res, en sabia molt de
fer plantes de pedra, ja ho deia Rubió i
Tudurí”, afegeix.
Com a parc de barri no acaba de funcionar i com a parc de ciutat no ha pal·
liat la necessitat d’aconseguir un espai
verd prou ampli i ben comunicat per esdevenir el Hyde Park de Barcelona. La
densa Ciutadella, amb la meitat d’espai
(174.200 m2) que Diagonal Mar, segueix
sent l’estrella dels parcs de la ciutat malgrat una preocupant sobrecàrrega que la
fa emmalaltir d’èxit, com de fet li passa a
tot Ciutat Vella. Barcelona necessita centrifugar públic i usos fora del centre i no
troba la fórmula màgica.
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De ‘lloc’ Glòries a parc central
Miquel Domingo i Clota
Arquitecte

es de l’aprovació de l’Eixample
de Barcelona l’any 1860, l’entorn de Glòries ha sigut un espai
imprecís, i la majoria de les intervencions realitzades en les últimes dècades
s’han caracteritzat per la seva parcialitat i provisionalitat, sense gaudir d’una
visió de conjunt.
El seu paper dins de l’estructura urbana s’ha plasmat en diversos usos: des
d’una zona verda amb reduïdes ínfules
de protagonisme fins a ser el nus de trànsit més important de la ciutat, passant
pel nou emplaçament del mercat de Bellcaire (els Encants). Sempre ha sigut un
lloc on no es tenia clar què fer ni quina
funció havia de complir per a la ciutat i
els barris veïns.
La “culpa” d’aquesta situació no ha
sigut només dels polítics, que jugaven
segons els seus interessos i no els de la
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Durant dècades es va
intervenir a la zona amb la
confiança que quan arribés
“l’hora de Glòries”, ja se
suprimiria el que fes nosa
ciutadania, ni tampoc dels tècnics, incapaços de projectar la solució idònia.
Com hem vist, la pròpia història, la situació, les complexitats en la construcció
de l’Eixample i una sèrie d’intervencions
-que es van realitzar amb la confiança
que, quan arribés “l’hora de Glòries”, ja
se suprimiria el que fes nosa- s’han de sumar a les causes del desastre. Fem una
mica de memòria.
El projecte triat per fer créixer Barcelona va ser la proposta elaborada per
l’enginyer de Camins i Canals Ildefons
Cerdà. Deixarem per a una altra ocasió
l’anàlisi dels motius pels quals finalment
fos aquest el projecte desenvolupat, i no
el guanyador del concurs convocat per
l’Ajuntament de la ciutat (no perquè no
interessi o no tingui importància, sinó
perquè necessita una anàlisi que no podem desenvolupar en aquest article).
La proposta de Cerdà contemplava
una xarxa de tres grans avingudes que
tenien la seva intersecció en un punt que
obligava a reservar espai per facilitar-ne

cristina palomar

La ciutadania ja no es conforma amb qualsevol intervenció a Glòries
La foto que reproduïm
correspon a l’any 1962,
en què s’inaugurà un
bocí de la futura rotonda
que havia d’ordenar el
trànsit de l’esperada
plaça de les Glòries. La
quantitat de barcelonins
passejant-s’hi, fent fotos
i comprovant que ara les
obres van “en serio” és
el millor document per
valorar l’interès que el
lloc ha tingut durant tant
de temps per a tothom
l’encreuament. S’intuïa que aquest lloc
tindria un destacable protagonisme a la
futura ciutat i, de fet, ràpidament es va
interpretar que acabaria sent la plaça
de Catalunya II, és a dir, el futur centre
de Barcelona.
Paral·lelament a aquestes previsions
urbanístiques també s’estava construint
la innovadora xarxa del ferrocarril, un
sistema de transport que causaria un
canvi enorme, quantitatiu i qualitatiu,

La Favb busca professionals
per assessorar els barris
en matèria urbanística
Sovint quan les associacions veïnals afronten problemàtiques
urbanístiques necessiten assessorament tècnic i professional per
interpretar el planejament urbanístic o altres qüestions complexes
derivades dels processos de transformació urbana. Conscients
d’aquesta necessitat, la Favb té signat un conveni amb l’Ajuntament
que proporciona una partida econòmica per poder contractar als
especialistes adequats. Aquests professionals són escollits per
les mateixes AV afectades. Donat que aquestes no sempre tenen
a disposició als professionals indicats per fer-ho, la Favb obre
una convocatòria per nodrir una llista de tècnics (urbanistes,
arquitectes, advocats...) disposats a donar aquest suport
professional. A mesura que es vagin plantejant les necessitats la
Favb escollirà de manera argumentada les persones adients sota
criteris d’adequació a les necessitats concretes, vàlua professional
i empatia amb el moviment veïnal.
Si esteu interessats a formar part d’aquesta llista, ens heu
d’enviar el currículum al correu favb@favb.cat,sota el títol
“assessorament urbà”.

sobre el territori, ja que el temps del
transport es reduiria de forma inimaginable. Una xarxa que tenia molts avantatges però també fortes incidències, com
les vies, noves fronteres difícils de creuar
al llarg de tot el recorregut que obligaven
a determinar els llocs on posar els nous
passos a nivell.
Aquest futur espai que denominarem
“Glòries” ja estava ocupat, en part, per la
via de la línia de Barcelona a Girona i la
frontera francesa. Sense haver-se iniciat
les obres d’urbanització ja se superposava una altra línia fèrria de Barcelona a
Lleida amb perspectives de seguir fins a
Madrid. La solució donada va ser aprofitar el traçat de l’avinguda Meridiana, ja
projectada, per fer compatibles les futures circulacions.
Aquestes no van ser les úniques
anormalitats del desenvolupament de
Glòries. El creixement de la ciutat no va
ser tan ràpid com es pensava i l’espai
buit entre Barcelona i Gràcia va ocupar
finalment les màximes expectatives per
ser el lloc on s’iniciés el creixement de
la ciutat.
El nou parc de Glòries
Ara que el Parc de Glòries sembla que
serà una realitat, podem dir que s’acaba
una època per iniciar-ne una de nova.
El projecte guanyador del nou parc
contempla algunes demandes importants
dels veïns, sobretot les que fan referència
a la forma de tractar les diferents vies
urbanes: el soterrament de la Gran Via
al seu pas per la zona i que a dintre del
parc, en el que serà el perllongament de
les avingudes de la Meridiana i Diagonal,
es permeti tan sols la circulació de bicicletes i vianants.
La solució adoptada per a la realització del parc és força encertada, en
considerar la necessitat de crear àrees

amb usos diferents i que necessitaran
materialitzacions concretes, tant en el
mobiliari urbà com en les configuracions verdes.
Es pot dir que el projecte cerca una
considerable personalització del lloc
respecte a la realitat perimetral. Amb
aquesta realització que preveu aconseguir diferents espais curosament projectats per passejar, descansar i deixar
passar el temps ociosament, s’iniciarà
una nova època en la història del “lloc
Glories”, que ara sí que serà plenament
el Parc de les Glòries, aconseguit amb
un llarg inventari de reunions veïnals,
protestes, articles reivindicatius i molts
actes veïnals.
Sembla que no cal insistir que aquest
espai ha sigut sempre reivindicat per la
ciutadania, des de l’eliminació de les
vies ferroviàries i les barreres, fins a la
lluita per aconseguir un procés urbanitzador que l’integrés a la ciutat. De
fet, que s’hagin aclarit prioritats i necessitats és també el resultat de les re-
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Encara que el projecte del
nou parc contempla alguna
de les demandes importants
del veïnat, queden moltes
preguntes sense resposta
ivindicacions fetes i del moment en què
s’efectuen. Ja no ens conformem amb
qualsevol intervenció.
Les últimes notícies facilitades per
l’Ajuntament confirmen que l’any 2021
tot ha d’estar funcionant. Esperem que
sigui així i que després de tant parlar de
Glòries, els que som una mica grans encara hi arribem a temps.
Finalment, m’agradaria deixar anar
algunes preguntes: ¿El nou parc farà
la funció d’espai de connexió, o per les
seves dimensions produirà un efecte frontera en algunes hores i segons
quins dies de la setmana? ¿Serà transitable durant totes les hores, o a partir
de les 7 de la tarda, a l’hivern, s’haurà
de transitar pel seu perímetre? ¿Esta
previst tot el pressupost per a la seva
realització? ¿Per a la seva conservació
i manteniment, també tindrem pressupost? ¿Tots els ciutadans serem conscients que som nosaltres els responsables
del seu bon funcionament, tant a nivell
material com social?
Bona salut, Glòries!!!
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rals i dificulta la connectivitat amb altres
parcs, una situació que s’hauria de limitar i, en la mesura del possible, revertir”,
assenyala Moner.
El lleure al parc

La serra pateix diverses pressions urbanístiques que en limiten el potencial oxigenador

alberto sanagustín

Collserola no és un parc urbà
v. canet

ntre les capitals europees Barcelona compta amb un dels espais
naturals encaixat dins d’una
àrea metropolitana de major dimensió.
Es tracta de la serra de Collserola, convertida en Parc Natural formalment en
2010, que fa de pulmó verd per als seus
habitants. Vuit anys després, però, la
seua protecció encara no està garantida plenament, ja que no compta amb
un Pla Especial de Protecció del Medi
Natural i el Paisatge (PEPNat) com reivindiquen veïns, ecologistes i entitats
socials des de la Plataforma Cívica en
Defensa de Collserola.
“La protecció actual és insuficient. A
dins del parc ja no es construeix perquè

E
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Sense un Pla Especial,
la declaració de Parc Natural
no garanteix la protecció de
la serra, segons les entitats
ecologistes i veïnals
no es pot, però sí que necessitem un altre tipus d’instruments per garantir la
preservació de Collserola”, indica Esther Argelich, membre de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona
(Favb). “A més de paraules calen mesures, accions i pressupostos i personal
suficient, amb un organisme que centralitzi la gestió -que pot ser l’actual
Consorci- i en el qual les administracions han de tenir el mateix paper que
al Parc Natural del Montseny”, afegeix
Josep Moner, membre de la plataforma.
“La primera redacció del PepNat concebia Collserola com a parc central de
Barcelona, i és un del problemes dels
darrers anys, perquè els nostres polítics
han vist la serra com l’equivalent del
Central Park a Nova York i, per tant,
com un espai urbà més”, afirma Moner.
Pressió urbanística
La possible construcció de 400 cases a
Molins de Rei al llit de la riera i de pisos
de luxe amb sis plantes al costat dels límits del parc natural en el municipi d’Es-

plugues, indica que encara no s’apliquen
les mesures suficients per preservar la
serra. Des de la Plataforma s’explica que
fins ara no hi ha hagut una política decidida: “Durant anys s’han desenvolupat
mesures per acontentar tothom: s’han fet
els ulls grossos amb noves urbanitzacions, se n’han legalitzat algunes altres,
s’han permès activitats d’oci i esbarjo
al parc sense limitació i s’han anat desplegant algunes estratègies de protecció
que s’han demostrat del tot insuficients”,
indica Moner. Tampoc no s’han atrevit a
enderrocar algunes de les urbanitzacions
il·legals que té el parc, tot i que a molts
dels seus habitants se’ls ha donat temps
suficient per marxar. Ni a conscienciar
els veïns dels barris de muntanya que no
poden tenir els mateixos serveis que una
zona urbana perquè són al mig d’un parc
natural, per la qual cosa determinades
connexions s’han de fer de forma diferent

per minimitzar l’impacte ambiental. “Es
va proposar que el conducte que transportava el gas seguís la carretera, però
els veïns volien que fos per dins, cosa que
implicava desforestar, i això no és possible quan un espai està dins de la Xarxa
Natura 2000”, afirma Moner.
La pressió urbanística no només
l’exerceix l’habitatge sinó també les infraestructures: les ja existents, com
carreteres, el túnel de Vallvidrera o la
via del tren que travessen el parc. I les
noves, com la pretensió de fer-hi passar
una línia de Molta Alta Tensió. També
s’hi sumen els equipaments, com el projecte d’un centre sociosanitari a la mateixa serra que “implicaria urbanitzar la
zona: asfaltar els accessos, incrementar
la presència de cotxes i també de persones o fer aparcaments”, explica Argelich.
“La pressió urbanística provoca la fragmentació del parc, aïlla els espais natu-

La presència humana, si no es regula,
també pot suposar un risc per al parc.
Segons un informe del RACC, només el
Passeig de les Aigües ja rep fins a 2,3
milions de visitants durant un any, una
afluència que ha provocat conflictes de
convivència entre vianants i ciclistes.
“Hi ha denúncies sobre grups massa
grans fent running nocturn o ciclistes
que no compleixen amb la normativa.
Els guardes forestals no tenen competència i els ajuntaments no volen assumir-ho i assenyalen que és competència
del consorci”, afirma Moner, però aquesta inacció pot tenir conseqüències molt
negatives per al parc. “La ciutadania ha
entès Collserola com un lloc d’esbarjo i,
clar que ho és, però hem de ser conscients que està en un espai natural que
s’ha de conservar i per tant caldrà posar
limitacions. És el que esperem del PEPNat”, afirma Argelich.
El canvi polític a l’Ajuntament de
Barcelona pot fer de palanca de canvi.
“Tenim certa esperança amb una nova
redacció del pla de protecció” -assegura Moner- “però estem pendents de
com evoluciona”. Una interpretació que
comparteix Argelich: “L’actual govern
de Barcelona té, si més no, la Plataforma com a interlocutor, i n’assumeix el
discurs. Els anteriors equips de govern
hi veien només un tema urbanístic i en
massa ocasions han fet passar per sobre els interessos dels propietaris a la
protecció. Collserola és l’espai verd més
gran de l’àrea metropolitana i té el paper d’oxigenador. Si no el protegim adequadament, perdrem en valors naturals
i en qualitat de vida”.

La protecció actual
La serra de Collserola va ser declarada
Parc Natural fa vuit anys. Està inclosa
a la Xarxa europea d’espais naturals
protegits “Natura 2000” des del 2006 i
al Pla d’Espais d’Interès Naturals. Des
de 1987 el Pla especial d’ordenació i
de preservació del medi natural del
Parc de Collserola (PEPCO) defineix
les zones per la seua naturalitat,
singularitat i ús, i classifica els
elements construïts i la xarxa viària en
funció de la tipologia i els usos. De les
més de 8.000 hectàrees del parc, poc
més de 7.500 són sòl no urbanitzable.

Convivència entre el bosc i l’agricultura
En el marc del “pla de transició
agroecològica” que desenvolupa el
Consorci del parc, des del col·lectiu de
Can Masdeu -una masia ocupada l’any
2002 a Collserola amb un solvent projecte
comunitari- s’està treballant per presentar
una roposta que vol ubicar a l’abandonat
hospital de Sant Llàtzer un espai
d’experimentació i recerca agroecològica.
Segons l’Arnau Montserrat, una de les
persones implicades, “el projecte pretén
recuperar per a usos agraris sòl urbà,
reforçant a l’imaginari ciutadà l’important
paper del sector primari en la gestió del
territori”. “Contra la creença popular
que la natura és només bosc, en realitat
està configurada per allò que els ecòlegs
anomenen “mosaic agroforestal”, en el
qual conviuen bosc i agricultura -sempre
que siga respectuosa amb el medi- i
que dóna lloc a hàbitats molt més rics”,
assenyala Josep Moner, de la Plataforma
Cívica en Defensa de Collserola. El
projecte vertebraria la producció agrària
del parc, que es troba en retrocés i que
l’any 2016 ocupava només l’1,6% enfront
del 21% que havia arribat a suposar en els
anys 50 del segle passat.

Masia de Can Masdeu i hospital de Sant Llàtzer

can masdeu
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més, però es pot fer d’altres maneres. Fa
temps que el parc està degradat, ha estat
molt temps mal cuidat, en concret la zona
forestal. Cada vegada han baixat més els
efectius de Parcs i Jardins, no només al
Park Güell sinó a tota la ciutat”. Sobre
la massificació de la zona, considera que
“afecta sobretot les línies d’autobús -el 24
i 92-, que van plenes de turistes i no s’aturen a les parades. Al Carmel també hi ha
pisos turístics, no massa, però suposo que
anirà a més. No és tant que hi hagi més
pisos turístics, sinó que augmenti el preu
del lloguer i de compra dels pisos i que
hi hagi gentrificació”. I, per un altre costat, critica com es promociona la ciutat:

l

Als anys 90, Antoni Falcón
va aprovar un pla de
“jardins museu” al qual es
van oposar entitats veïnals,
mediambientals i sindicats

dani codina

Les associacions veïnals argumenten que la zona monumental del Park Güell es pot protegir sense posar una taxa

Parcs (públics) amb peatge
Marc Villoro

es de fa uns anys l’accés al Park
Güell i al Laberint d’Horta va
deixar de ser gratuït, almenys en
una part d’aquests espais públics, ja que
l’octubre de 2013 es van fixar els preus
per accedir a l’Eix Monumental del Parc
Güell i, uns anys abans, les tarifes d’entrada al jardí museu del Laberint d’Horta. Són dos parcs d’un gran valor històric
i artístic, però molt diferents si es té en
compte la repercussió que tenen en el
dia a dia de la vida a la ciutat. El Park
Güell és més cèntric, un referent de l’arquitectura d’Antoni Gaudí i, per tant, un
dels llocs de Barcelona més visitats diàriament per milers de persones vingudes
d’arreu del món, mentre que el Laberint
d’Horta és un parc situat als afores de la
ciutat, a la part més alta del barri d’Horta i a tocar de la serra de Collserola, i
menys conegut pel conjunt de la població.

D

Controlar respectant el lliure accés
Ester Argelich, que va ser vocal de medi
ambient de la Favb, explica que “el Parc
del Laberint no és molt visitat, més al
cap de setmana, però no té gaire pressió
turística. El Park Güell en té molta, qui
va a Barcelona ha de visitar-lo, i nosaltres defensàvem un control de la visita
massiva de turistes. Controlar sí, però
sense cobrar i que pogués ser d’accés lliure per als veïns”. Quan es va plantejar

la proposta de pagar per accedir al Park
Güell, la Favb, conjuntament amb les associacions veïnals properes al parc, es va
mostrar contrària i així ho va expressar
en diversos comunicats públics. Per a Argelich, “no ha suposat tanta millora el fet
de posar tarifes de pagament. Barcelona
és una ciutat molt compacta i la pressió
turística és important no sols als parcs,
sinó a tota la ciutat. La pressió turística

l

Les associacions veïnals de
l’entorn del parc Güell i del
Laberint defensen que el seu
caràcter públic implica que
han d’estar oberts a tothom
s’hauria de controlar, però sembla que
ningú ho vol fer. És molt difícil aturar
aquesta massificació mentre la ciutat
visqui del turisme”.
Els veïns dels barris que envolten el
Park Güell tenen accés lliure a l’Eix Monumental, però han de conviure diàriament amb els efectes de tenir un centre
d’atenció turística com aquest. Cesca
Sancho és presidenta de l’Associació de
Veïns Parc Güell-la Salut-Sanllehy i comenta que “hi ha massificació, hem demanat la pacificació de la zona fa molt
de temps al districte de Gràcia. Tothom

que ve a Barcelona ve a veure el parc i
els turistes hi deixen diners. No estem en
contra del turisme, però aquesta massificació és excessiva i incideix en el nostre
dia a dia”. Segons Sancho, “la zona boscosa del parc s’ha deteriorat. Abans, fa deu
anys, se sentien caderneres i rossinyols
i ara no. Tenim els transports saturats
i els busos 24 i 92 van plens. Els autocars van per la carretera del Carmel i hi
ha un aparcament que a l’estiu està ple.
Els taxis van pels carrers Larrard i Olot,
que són estrets, i haurien de desencotxar abans. I un altre aspecte és que hem
perdut el comerç de barri, i només en un
parell d’anys. Abans hi havia farmàcies,
carnisseries... i ara no queda res”. Per
tot plegat, Cesca Sancho assegura que
“els veïns hem perdut totalment el parc,
abans era el parc dels nanos, era un espai
social dels veïns”.
Pau Castelló és de l’AV Carmel i creu
que el Park Güell és “un espai públic
que hauria de ser gratuït per a tothom.
Creiem que establir un pagament no és
la mesura que s’hauria d’haver aplicat i
que la zona monumental s’ha de protegir

“Hem de deixar de dir que és el súmmum
i començar a tenir més cura de la gent de
Barcelona. Volem un turisme sostenible
i que la urbanització es faci a favor de la
gent que viu a la ciutat i no del turisme”.
El juliol de 2012 es va crear la Plataforma Defensem el Park Güell. Rodrigo
Arroyo n’és membre fundador i reivindica el parc com “un espai públic i gratuït
en tots els conceptes. Ha d’estar obert a
tothom”. Fa vuit anys que està gairebé
cada dia al parc i afirma que “els veïns
no hi entren, només el típic que passeja
el gos. La zona monumental representa
un 7% de l’espai, està plena de gent, no
hi ha lavabos ni fonts... Abans la gent
entrava i sortia, tancant-lo han creat un
problema”.
El jardí més antic de la ciutat
El Parc del Laberint d’Horta inclou el jardí més antic conservat a la ciutat i aplega
elements neoclàssics i romàntics. S’ubica
als terrenys d’una finca propietat d’Antoni Desvalls, marquès de Llupià i Alfarràs, que el 1791 va començar les obres
d’enjardinament. La finca va pertànyer
a la família Desvalls fins al 1967, quan
passa a ser de l’Ajuntament. Quatre anys
més tard, s’inaugura com a parc públic.
El 1994 es va fer una restauració en profunditat i el parc va esdevenir un jardí
museu. Els veïns hi tenen accés lliure
mostrant el DNI. Enric Alifa és president
de l’AV Font del Gos, un barri que està
just a tocar del parc: “Estem al costat mateix, el parc quasi forma part del barri,
però no hi tenim gaire relació. Aquí no hi
ha massa turisme, els dies de cada dia hi
ha poc moviment. No hi ha massificació,
no té res a veure amb el Park Güell. Crec
que aquest parc no és prou conegut”.

Jardins-museu: abans, passi per caixa
L’any 1994 l’Ajuntament de Barcelona va instaurar una taxa d’entrada de 250
pessetes al parc de Laberint. Les associacions veïnals i el comitè d’empresa de
Parcs i Jardins van presentar al·legacions alertant, entre altres arguments, que
aquesta iniciativa suposava un perillós precedent. Efectivament, dos anys més
tard el director de Parcs i Jardins Antoni Falcón es va treure del barret un pla de
Jardins-Museu amb l’objectiu de “protegir” aquests espais del col·lapse i el va
estrenar al parc Güell, que es va convertir en el segon parc públic de Barcelona
amb peatge. A finals del 1996 es va aprovar inicialment la nova ordenança de zones
naturals i espais verds, que assumia la possibilitat de fer pagar per accedir a vuit
“jardins-museu”: el Palau de Pedralbes, l’Umbracle i l’Hivernacle, els Jardins de
Mossèn Costa i Llobera, Joan Maragall, Mossèn Cinto Verdaguer, Aclimatació, el
roserar del parc de Cervantes i el Viver Municipal Tres Pins. La Favb el comitè
d’empresa de Parcs van tornar a presentar al·legacions, i veïns dels barris de
l’entorn i treballadors de Parcs van realitzar diverses concentracions de protesta
a l’entrada del parc del Laberint. Per diverses raons, l’ampliació de mesures
recaptadores es va frenar. redacció

Cartell unitari reclamant el lliure accés als parcs públics
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Parcs i Jardins, tensión laboral no resuelta
Luis Caldeiro

dani codina

ue en el lejano año de 2005 cuando Inma Mayol -por aquel entonces tercera teniente de Alcalde
por Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA)
y presidenta del Institut Parcs i Jardins de Barcelona- destapó la caja de los
truenos al decidir la conversión de este
organismo autónomo en Entidad Pública
Empresarial Local (EPEL). La diferencia
era sustancial: aunque la titularidad seguía siendo municipal -es decir, públicala EPEL permitía a sus gestores disponer
de una amplia autonomía para externalizar (ceder la ejecución de un servicio a
una empresa subcontratada) o simplemente para contratar obras y servicios
(compra de material, vehículos, etc.) Algo
que los sindicatos vieron como el principio de la privatización del organismo.
Un temor no del todo infundado: Correos
(hoy sociedad anómina, aunque sea estatal) había seguido el mismo camino. Pero
Mayol, además, introdujo otro cambio
significativo, que sería materia de controversia en el futuro: la cooperación en
materia social que hasta entonces mantenía Parques y Jardines con cooperativas de padres de discapacitados -y que
permitía a este colectivo desarrollar un
trabajo en la empresa- fue sustituida por
un concurso público puro y duro, abierto
a todo el mundo, incluidas las grandes
compañías. Un procedimiento en el cual
estas cooperativas -en inferioridad de
condiciones para competir- llevaban las
de perder.
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Nacho Moratinos,
Susana Rofín
y Silvia Fitó,
del Comité de
Empresa de
Parcs i Jardins,
con Pepe
Ruiz, antiguo
presidente
del Comité.
Abajo, acción
reivindicativa
en la sede del
Institut, en el año
2010

izquierda alternativa es que se levantan
tantas expectativas, se espera tanto de
ella, que luego la realidad resulta decepcionante. Y de momento, aunque el
gobierno de Ada Colau ha servido para
obtener algunos avances (la calificación
de Parques y Jardines como “Servicio
Esencial”, que garantiza el cumplimiento
de la Tasa de Reposición, es decir, que se
cubran jubilaciones y bajas naturales), se
ha revelado incapaz de alcanzar la ratio
que establece el Convenio, es decir, de
enjugar un déficit de personal crónico.
“Cuando Barcelona En Comú comenzó
su mandato había 920 trabajadores en
Parques y Jardines. Y ahora, a un año de
concluirlo, sigue habiendo 920” -señala

Empieza el baile
Las consecuencias de ambas decisiones
no se hicieron esperar: Con la EPEL la
subcontratación o externalización experimentó un aumento exponencial, algo
que suele comportar pérdida de carga
de trabajo (y, por tanto, un paso hacia
la privatización); empeoramiento de las
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados; deterioro del servicio (pues las empresas privadas tienden
a primar la rentabilidad por encima de
la calidad); y encarecimiento del mismo
(pues los errores cometidos por las privadas los ha de subsanar luego Parques y
Jardines). En 2005 las externalizaciones
supusieron 5.521.977 de euros; en 2011,
la cifra había trepado a 13.883.615 y el
pasado año ascendieron a nada menos
que 18.469.068,72 euros. En cuanto al colectivo de discapacitados, grandes empresas como Urbacet, Can Cet, Barnaverd o
grupo SIFU desplazaron a las antiguas
cooperativas de padres, incapaces de
competir con ellas en concurso público.
Esto se tradujo en un empeoramiento de
las condiciones laborales de estos trabajadores. “Estas empresas emplean a discapacitados que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, un sueldo inferior al
del resto de la plantilla”, denuncia Silvia
Fitó (CCOO), presidenta del Comité de

l
comité parcs i jardins

Empresa. “Aparte de contar con menos
recursos: tienen menos formación -por no
decir ninguna- y este año han tenido problemas para conseguir ropa de abrigo”.
Los sindicatos piden la integración pura
y simple de este colectivo en la plantilla,
en igualdad de condiciones, y la remunicipalización de las zonas verdes que tienen asignadas. Una reivindicación a la
que el Ayuntamiento responde con un argumento recurrente: “Nos dicen que hay
una posibilidad, pero que lo están estudiando. De momento no hay nada sobre
la mesa, más que el compromiso de considerarlo”, afirma Nacho Moratinos (UGT),

representante del Comité de Empresa en
el Consejo de Administración.
La plantilla, con déficit crónico
Excluyendo la sierra de Collserola, Barcelona cuenta con 1.128 hectáreas de
zona verde. Según la ratio establecida
por el Convenio Colectivo del período
2011-2015, cada hectárea debe ser atendida por 1,2 trabajadores. Pues bien, según este baremo, la plantilla actual de
Parques y Jardines debería ascender a
1.353 empleados. Pero la realidad es que
es de sólo 920 trabajadores (es decir, 433
menos). Una de las desventajas de ser

¿Quién manda en el Institut?
Silvia Fitó pide “valentía” al Ayuntamiento para cumplir
los compromisos que adquirió, y que pasan por solucionar
las grandes asignaturas pendientes de la empresa:
Integración del colectivo de discapacitados, aumento
real de la plantilla y remunicipalización de servicios
externalizados. Pero denuncia que la actual “cúpula
técnica” del organismo (Jordi Campillo, gerente del
área de Mantenimiento, Servicios y Ecología Urbana; y
Jordi Ribas, gerente adjunto) está “torpedeando” los
compromisos adquiridos en su día por la “cúpula política”
del Ayuntamiento (Janet Sanz, presidenta, y Frederic
Ximeno, comisionado de Ecología). La duda es: ¿este
“boicot” de los “cúpula técnica” –a la que los sindicalistas
no dudan en calificar de “poder fáctico”, de verdadero

“cortijo” dentro de la empresa- es consentido por el
propio gobierno municipal –bien sea por propio interés
o por cobardía-? ¿O realmente los técnicos mandan más
que los representantes elegidos democráticamente? “Es
que no te puedo contestar” -confiesa el representante de
UGT- “dependiendo de cómo haya ido una reunión, te digo
que nos han metido un gol o te digo pobrecitos, que hacen
lo que pueden”. La presidenta del Comité, por su parte,
no pierde la esperanza: “Pienso que nos están tomando el
pelo, pero veo brotes verdes, aunque son pocos”. Y Susana
Rofín (CGT), secretaria del Comité y representante de la
CUP en el Consejo de Administración, afirma que estamos
ante “un pulso continuo entre técnicos y políticos”.
Finalmente, Pepe Ruiz lo tiene claro: “Nos toman el pelo”.

Las asignaturas pendientes
son la absorción del colectivo
de discapacitados, el
aumento real de la plantilla
y la recuperación de servicios
Pepe Ruiz, prejubilado y antiguo presidente del Comité de Empresa. “Lo que
han hecho ha sido parar la sangría que
representan las jubilaciones -unos cien
trabajadores menos cada año- mediante
otro avance, que es el llamado contrato
de relevo, al final del cual el trabajador
que cubre la jubilación queda en situación de interino, a la espera de una oferta
pública de empleo”. “Pero esto” -denuncia- “sólo consigue mantener las cosas
tal como están, en modo alguno aumenta
la plantilla. Lo único que aumenta es la
eventualidad”. De hecho, cuando Colau
llegó a la alcaldía, de los 920 trabajadores que tenía Parques y Jardines, 122
eran eventuales. En la actualidad, éstos
últimos ascienden a 189. Y las últimas
oposiciones (celebradas en octubre de
2017) ofertaron sólo 24 plazas, de las que
22 correspondieron a personal interino o
relevista que consolidó un puesto en el
que ya trabajaba. Un aumento de plantilla real, por tanto, de sólo dos plazas.
Para este año, el Ayuntamiento ofertará
55 plazas de Auxiliares de Jardinería y 9
de técnicos agrícolas. Teniendo en cuenta
que ambas oposiciones tan sólo cubren la
Tasa de Reposición (la de 2017 cubrió la
tasa de 2015; y la de este año, las de 2016
y 2017). ¿Es posible remunicipalizar servicios externalizados, tal como piden los
sindicatos? “Ahí está el quid de la cuestión. Es la pescadilla que se muerde la
cola”, sentencia Moratinos.
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Cien años del servicio
de parques urbanos de Barcelona
Vicente Casals Costa
Geógrafo

acia 1900, Barcelona apenas
disponía de espacios verdes. Extraordinariamente densificada
la ciudad antigua, habían ido desapareciendo los espacios libres de los que había
disfrutado la ciudad unos siglos atrás,
devorados por el crecimiento urbano.
Mientras, en el Eixample, las generosas
previsiones de espacios destinados a jardines y parques contempladas en el proyecto de Ildefons Cerdà sufrían idéntico
destino que en la ciudad antigua.
Realmente, Barcelona sólo disponía
de un espacio de dimensiones de cierta
envergadura, el parque de la Ciutadella,
producto, por otra parte, de una anomalía histórica y urbanística. Cedida la antigua fortificación por los militares a la
ciudad durante el Sexenio Revolucionario para que se destinara a parque público, su creación no se había previsto en
ningún plan urbanístico, tampoco en el
de Cerdà. El parque de la Ciutadella era,
entonces, el parque de Barcelona, como
popularmente se le conocía.

H

1. Barcelona se
viste de capital

Las labores de mantenimiento del parque y del arbolado de las calles estaba
a cargo de un servicio municipal llamado de Arbolado y Jardines, cuyo director
fue, hasta su fallecimiento en 1916, Jaume Coll Ros. Era un servicio de no mucha entidad para una ciudad en la que
el verde urbano representaba apenas 0,5
m2 por habitante.
Pero estaban cambiando algunas cosas. Desde finales del siglo XIX, Barcelona se había ido anexionado buena parte de los municipios del llano, y el resto
los incorporará en años sucesivos. Este
crecimiento de la urbe precisaba de la
introducción de algún orden en su crecimiento, es decir, planificación urbana.
A lo que se sumaban diversos factores
de orden político, en especial el empeño
del emergente catalanismo conservador,
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La anexión de los municipios
requirió de una planificación
urbanística; era la primera
vez que se pensaba en un
sistema de parques
representado por la Lliga, de dotar a Barcelona de elementos de capitalidad.
En 1903 el Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso internacional
para la elaboración del Plan de Reforma y
Enlaces de los pueblos agregados, del que
resultó ganador el proyecto presentado
por el urbanista francés León Jaussely.
En el plan, que fue aprobado en 1907 por
el consistorio barcelonés, se confería gran
importancia a los jardines, avenidasjardín y sistema de parques, noción esta
última que se esbozaba por primera vez
en Barcelona, y quizás en España. En la
propuesta de Jaussely relativa al sistema de parques para la ciudad se dejaba
claramente traslucir la influencia de la
experiencia norteamericana.
El plan no prosperó, al parecer por el
enorme coste que representaba y seguramente también por la oposición de los
propietarios del suelo que estaban construyendo el Eixample diseñado por Cerdà, al que el plan de Jaussely introducía

Croquis del sistema de parques de Barcelona ideado por Rubió i Tudurí
radicales modificaciones. El Plan de Enlaces fue archivado en las dependencias
municipales a la espera de una coyuntura más favorable para su aplicación.
Eso sucedió una década más tarde. En
el contexto de la gran guerra europea,
España -y de forma especial Cataluñavio premiado su papel neutral con un
notable auge económico, lo que permitió
formar algunos proyectos ambiciosos, de
los que aquí nos interesan dos.
Plan Romeu-Porcel
El primero fue la reformulación de la propuesta de Jaussely, a iniciativa de la Lliga, por parte de una comisión municipal
formada por los arquitectos Vega, Busquets, Bofill y Lasarte, este último ingeniero. El nuevo plan, conocido como plan
Romeu-Porcel por quienes fueron sus
redactores, fue aprobado en octubre de
1917. En el acuerdo municipal de aprobación se señalaba como uno de sus aspectos más relevantes: “Segunda, aprobar el
emplazamiento de los espacios libres destinados a parques y jardines, pero subordinando su extensión y forma a las necesidades del momento de su implantación,
formulando el correspondiente proyecto
parcial para cada uno de estos espacios
libres”, y concluía con una toma en consideración de la propuesta del concejal Burrull, de que “en el término de un año, a
contar desde la aprobación definitiva del
plano de enlaces, que se expuso a información pública, se proceda al replanteo
de todos los espacios libres destinados a
plazas, parques o jardines, dando cuenta
en el mismo término, a quien corresponda, del plano que se levante”.
El segundo proyecto consistió en la
propuesta de celebración en Barcelona
de una exposición relacionada con la electricidad. La idea partió del concejal del

arxiu

partido radical Joan Pich y Pon, que la
formuló en 1913, a la que se sumó la Lliga, que destacó a su principal dirigente,
Francesc Cambó, como uno de los comisarios de la misma.
Cambó cambió la modesta idea inicial
por un proyecto muy ambicioso de alcance
mundial que a la postre se conocería con
el nombre de Exposición Internacional de

l

Forestier, conservador de
los parques parisinos, fue
el elegido para convertir
Montjuïc en el gran parque
urbano de la ciudad
Industrias Eléctricas y General Española.
La idea de Cambó era aprovechar la exposición para impulsar profundas transformaciones en la ciudad, cuyo urbanismo
consideraba abandonado desde hacia un
cuarto de siglo, y dotar de elementos de
capitalidad a la muy industrial Barcelona.
Para ello revistió importancia el marco escogido para su desarrollo, la montaña de Montjuïc, que debía convertirse en
un gran parque urbano. Al mismo tiempo, pensaba en la construcción en diversos puntos de la ciudad de otros parques
de concepción y estilos variados. Para
ello recurrió a Jean Claude Nicolas Forestier, conservador de los parques parisinos, un ingeniero de eaux et forêts que
ya tenía un amplio reconocimiento en el
campo del urbanismo.
Forestier presentó su primer informe
en 1915 en el que esbozaba los trabajos a
realizar. Como ayudante, inicialmente sin
sueldo, contó con la colaboración del recién
titulado arquitecto Nicolau Maria Rubió y

El parque de la Ciutadella no estaba previs
Tudurí, hijo del director técnico de la Exposición, el ingeniero militar en situación
de supernumerario Mariano Rubió.
Tanto el papel del sistema de parques
en la nueva versión del Plan de Enlaces,
como la importancia de la jardinería en
relación con la Exposición de Industrias
Eléctricas hacía necesaria una modernización del servicio de Arbolado y Jardines municipal. Además, desde el fallecimiento de Jaume Coll en 1916 este
servicio tenía una dirección interina en
la persona de Antonio de Falguera, jefe
pasa a la página 23 2
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Jardines de
Laribal en
Montjuïc,
ideados por
el maestro
Forestier y su
discípulo Rubió
i Tudurí
(en la foto)

por Forestier. Esta escuela no se creará
hasta 1933, de la que Rubió fue su
primer director y todavía existe en la
actualidad.
Para Rubió el sistema de parques
para la Barcelona de 1917 debía quedar
constituido por un conjunto de lo
que denomina “cinturas”, es decir,
perímetros, con la siguiente composición,
en su versión inicial: Primera cintura:
Ciutadella, Glòries Catalanes ampliadas,
Park Güell, Putxet, Turó (propiedad

l

Tudurí estableció las bases
del sistema de parques de
la ciudad, con un modelo
de distribución socialmente
equitativo del verde urbano

2. Las “cinturas” de Rubió i Tudurí
El 6 de diciembre de 1917 el
Ayuntamiento da el visto bueno al fallo
del tribunal evaluador de la oposición,
favorable a Nicolau M. Rubió. En el
resultado intervino, de forma quizás
decisiva, Forestier, que intercedió por
escrito ante la Comisión de Fomento a
favor de su hasta entonces ayudante y,
a partir de principios de 1918, nuevo
director de Arbolado y Jardines de la
ciudad. Al siguiente año, por acuerdo
del consistorio de 14 de mayo de
1919, pasa a llamarse Dirección de
Parques públicos y Arbolado “por razón
del interés creciente de los servicios
que tiene a su cargo la Dirección de
Arbolado y Jardines por las recientes
y futuras adquisiciones de terrenos
para Parques”. En efecto, durante este

periodo se sigue una política decidida,
aunque limitada por las disponibilidades
presupuestarias, de adquisición de
terrenos con destino a parques, en el
marco global de su integración en el
desarrollo urbano de la ciudad.
¿En qué consistía este marco global,
este sistema de parques urbanos para
Barcelona? Rubió la describió con
detalle en la extensa memoria que
presentó como mérito a la Comisión de
Fomento con motivo de la oposición
antes referida. Titulada Estudio de

los problemas municipales de paseos,
jardines y parques públicos, la memoria
fue elaborada bajo la directa tutela de
Forestier, de lo que existe constancia
documental. No solo define el contenido
del sistema de parques de la ciudad,
sino que también elabora un modelo
de distribución socialmente equitativo
del verde urbano y una metodología
apropiada para todo ello. Además,
esboza las líneas maestras del modelo
de organización del servicio municipal
y de los viveros de plantas. Igualmente,
plantea la necesidad de la creación de
una escuela de formación de jardineros,
según el modelo parisino impulsado

3. La etapa negra de Porcioles
Cuando Rubió accedió a la Dirección de Parques Públicos zonas y espacios verdes, jardinería, arbolado, viveros de
la ratio de verde por habitante no llegaba a 1 m2. Cuando plantas y escuela de capacitación jardinera”. La Barcelona
lo dejó se situaba cerca de los 2,5 m2, en lo que ciertamen- de ferias y congresos del ideario urbano porciolista precite tuvieron un peso decisivo los parques de la montaña de saba, entre otras cosas, de un organismo estetizante de la
Montjuïc, pero también los otros parques del interior de ciudad que, además, de alguna manera garantizara suelo
de reserva -las zonas verdes previstas en la planificación
la ciudad y los de la parte baja de la sierra de Collserola.
En 1940 se hizo cargo de la Dirección de Parques el urbanística- para el desbocado y especulativo desarrollo
arquitecto Luis Riudor, relacionado con el servicio desde urbano del periodo.
A mediados de 1968 se hizo cargo del nuevo Servicio de
1930. Hay buenas razones para pensar que Riudor intentó
dar continuidad al programa de Rubió, pero la situación Parques barcelonés otro arquitecto, Joaquin M. Casamor,
de la ciudad en la postguerra presentaba enormes dificul- que desde 1955 estaba vinculado al servicio. Una de sus
tades para abordar la tarea. Desde luego Riudor conocía primeras medidas consistió en segregar de la dirección la
bien la memoria escrita en 1917 por Rubió, que conservó parte administrativa, introduciendo la figura del gerente,
en su biblioteca particular hasta su fallecimiento en 1989. bicefalia que se mantuvo hasta la década de 1980. Quizás
la experiencia de su antecesor con
En 1957 fue nombrado alcalde de
los conflictos especulativos le llevó a
Barcelona José María de Porcioles,
adoptar esta medida que, de alguna
cargo en el que se mantuvo hasta
manera, le garantizó su permanen1973. Porciolismo es el neologismo El alcalde franquista
cia en el Servicio de Parques hasta
que suele utilizarse para caracteriremodeló
el
servicio
de
su jubilación en 1986.
zar lo que quizás sea la etapa más
En un libro en el que Luis Riudor
negra del urbanismo barcelonés del parques para adaptarlo
consta como colaborador destacado
siglo XX, prácticamente sinónimo
al desbocado y especulativo
-la Guia dels espais verds de Barcelode especulación descontrolada.
Hay razones para pensar que las desarrollo urbano del periodo na. Aproximació històrica, de 1984se enjuicia de manera muy crítica
relaciones entre el nuevo alcalde y
este periodo. Parques y Jardines, se
Riudor no fueron buenas, en relación -no sé si de manera exclusiva- a la forma de entender señala, ha orientado su labor hacia la mera conservación
el papel de los espacios verdes en la ciudad y de su gestión de los espacios existentes y a la creación de nuevos de poca
por parte de Porcioles. Seguramente fueron estas tensio- extensión, mientras que el tipo de tratamiento que se hacía
nes las que le condujeron a dejar la dirección de Parques a de los mismos conducía a la reducción del espacio utilizafinales de 1967, aunque también se ha sugerido que pudo ble, todo ello con “dubtós resultat”.
Algunas cifras confirman este diagnóstico. Si cuando
ser cesado a causa de su oposición a la manera como el
Ayuntamiento había adjudicado a una empresa privada la Rubió dejó la dirección de Parques, en 1937, la ratio de
verde urbano era de casi 2,5 m2 por habitante, en 1968
construcción de un parque de la ciudad.
Hay que tener en cuenta que el servicio de Parques no llegaba a los 2 m2 y en 1980 era aproximadamente
había sido profundamente remodelado a raíz del nombra- la misma que en 1937. Esta evolución se explica por el
miento como alcalde de Porcioles. De hecho, una de sus prácticamente nulo incremento de la superficie de verde
medidas iniciales afectó directa y profundamente a los entre 1940 y 1960, momento en el que dio comienzo una
parques. En efecto, el 30 de agosto de 1957 el Ayunta- tendencia al alza, que se intensificó hacia 1970 y se hizo
miento acordó constituir el Servicio Municipal de Parques exponencial a partir de 1980, después de la constitución
y Jardines como órgano especial, con un Consejo de Ad- de los ayuntamientos democráticos.
ministración al frente, encargado de “asumir por gestión
directa [...] los servicios de parques urbanos y forestales,
continúa en la página 24 2
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sto en ningún plan urbanístico

dani codina

2 viene de la página 22
de la Sección de edificios y ornatos de
Urbanización y Obras, y era preciso cubrir la plaza de forma permanente. El
Ayuntamiento, a través de la poderosa
Comisión de Fomento, decidió, el 19 de
abril de 1917, convocar un concurso para
cubrir la plaza de director de Arbolado
y Jardines. En las bases del concurso se
considera un mérito tener algún titulo
relacionado con el contenido de la plaza
opositada y se consideraba incompatible
con tener alguna clase de intereses económicos en el sector.

Gil), Turó Park, Hospital Clínic, Parques
de Montjuïc; Segunda cintura: Besòs,
Ciudad Jardín (propiedad Sivatte),
Laberint, Vista Rica, Tibidabo, Budallera,
Pedralbes, Llobregat; Tercera cintura:
Reservas más allá del Vallès.
No sólo elaboró la lista. En 1917 trazó a
mano alzada un croquis titulado Esquema
del sistema de parques de Barcelona,
en 1920 realizó un mapa detallado de
Barcelona del referido sistema, con
indicación del estado de la propiedad
de los parques. Y en 1926 trazó un
nuevo esquema del sistema, en círculos
concéntricos, que es el más conocido.
Este fue, en grandes líneas, el
programa de la jardinería barcelonesa
hasta 1937, en que Rubió partió al exilio,
aparentemente voluntario y quizás
con finalidades políticas que la familia
siempre ha desmentido. Regresó en
1945 y no volvió a ocupar ningún cargo
en la administración, dedicándose a la
actividad profesional privada.
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4. La ciudad asume el verde
(con la tentación de privatizarlo)
2 viene de la página 23
vicente casals costa

La nueva situación política que se
inicia a partir de 1979 con el acceso
socialista a la alcaldía tuvo profundas
consecuencias para el Servicio de
Parques. Hasta aquel momento las
labores de mantenimiento de los parques
de la ciudad se hacían a través de un
sistema de contratas con empresas
externas que, sobre todo en el último
periodo, habían dado lugar a corruptelas
generalizadas, aunque cabe señalar que
la entrada de empresas privadas en la
jardinería pública ya se inició durante
el periodo de Rubió al frente de la
dirección de parques públicos.
El nuevo ayuntamiento decidió
cambiar todo esto, y acordó asumir el
mantenimiento directo con sus propios
recursos, lo que implicó la absorción de
buena parte del personal de las empresas
que hasta el momento se encargaban
del mismo y abrir una amplia oferta
pública de empleo, que configuró un
nuevo Servicio de Parques, con una
plantilla muy numerosa, que permitió
al ayuntamiento asumir de forma eficaz
el adecentamiento de las zonas verdes,
antiguas y nuevas, sobre todo en la
periferia, de acuerdo con la política
de dignificación de los barrios que
caracterizó este periodo.
Pero esta nueva orientación tuvo otras
consecuencias. La primera, la pérdida
por parte del Servicio de Parques de
la capacidad de proyectar los nuevos
parques de la ciudad, que fue asumida
por parte del servicio de Proyectos

Urbanos, dirigido entre 1981 y 1987 por
José Acebillo. Esto afectó sobre todo al
papel de Casamor, que en gran medida
se quedaba sin funciones específicas,
mientras que reforzaba la posición del
gerente de Parques, Pere Felis, convertido
en auténtico hombre fuerte del Servicio.
La otra consecuencia atañe a la
presencia de un nuevo agente en la
articulación de la política de parques
públicos del periodo, constituido por
los trabajadores del Servicio, con una
plantilla muy numerosa, una presencia
creciente de las organizaciones sindicales
y una actividad muy importante de
los delegados de los trabajadores y
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Si el verde público todavía se
gestiona de forma directa se
debe a los trabajadores, que
convirtieron Sant Jaume en
un espacio de reivindicación
el comité de empresa en aquellas
cuestiones relacionadas con el verde
urbano. De hecho, si el verde público se
gestiona todavía de forma directa, en
gran medida, desde la administración
municipal se debe a la decidida actitud
de los trabajadores que, de forma
intermitente, convirtieron la plaza de
Sant Jaume en espacio de acampada en
defensa de sus reivindicaciones. Como
se quejaría uno de los responsables del
Servicio unos años después, Parques y
Jardines era “un gueto sin domesticar”.

arxiu parcs i jardins

A partir de los 80 la corriente privatizadora toma el Ayuntamiento
A mediados de la década de 1980 se
incorpora un nuevo director al Servicio
de Parques. Profesionalmente era el
de más bajo perfil desde su creación,
carencia que compensaba con una no
disimulada capacidad para servir al
poder establecido en la plaza de Sant
Jaume, es especial al sector de la corte
maragalliana, en lo que se mostrará
sin duda eficaz. Experto en vender -y
comprar- humo, pronto se incorporará a
la corriente privatizadora que presidirá
la administración municipal a partir de
finales de la década de 1980. En lo que
al Servicio de Parques se refiere, ello se
puso de manifiesto en la modificación
del estatuto del Servicio en 1992 y
su constitución en Parcs i Jardins de
Barcelona Institut Municipal, lo que

apenas disimulaba la voluntad de
privatizar la gestión de los parques de
la ciudad. Solamente la dura respuesta
de los trabajadores del Servicio hizo que
el Ayuntamiento echara marcha atrás,
aunque la amenaza continuó latente,
volviendo a emerger -y de manera
nada disimilada- durante el mandato
del alcalde Trias (2011-2015), aunque
afortunadamente sin resultados tampoco
en esta ocasión.
En 1992 se alcanzaron los 5 m2
de verde por habitante, la ratio que
Forestier y Rubió consideraban el mínimo
aceptable allá por 1917. En 2004 se
alcanzaron los 6,6 m2 y en 2016 los 7
m2. Los 10-12 m2 que en las primeras
décadas del siglo XX se consideraban
como óptimos aún quedan lejos.

L’ombra allargada d’Antoni Falcón
Elia Herranz

a història recent del verd de Barcelona no es pot entendre sense el pas del totpoderós Antoni
Falcón Vernis per la direcció de Parcs
i Jardins entre 1985 i 2001, sota les alcaldies de Pasqual Maragall i Joan Clos.
Els 16 anys que van de l’etapa preolímpica a la que va acollir el malaguanyat
Fòrum de les Cultures (o el “Fòrum de
la impostura”, com és recordat per l’imaginari popular) van marcar una manera
d’entendre la gestió del verd a la ciutat
que Falcón va personificar de manera
molt peculiar, fins al punt que el fet d’esmentar-lo fa posar els ulls en blanc sense
excepció als professionals, sindicalistes i
activistes veïnals consultats per Carrer.
No es pot entendre l’acumulació de
poder i influència que van permetre fer i
desfer al seu gust a Falcón durant tants
anys sense l’aval dels dos alcaldes socialistes, que van comprar la idea de fer de
Parcs un dels puntals de la nova “marca
Barcelona” que s’estava gestant. Sota eslògans altisonants com la “jardineria diferenciada” o “ecològica” (conceptes que
no suposaven cap descobriment però dels
que Falcón va saber apropiar-se), es va
voler enlluernar el món mentre es deixava sota mínims -sense personal suficient
i sense una gestió sensible al bé públicun servei bàsic de la ciutat que encara
se’n ressent avui. “L’etapa Falcón” va
ser, també, la del camí cap a la privatització, la guerra oberta amb els sindicats
i un funcionament clientelar que va arraconar “savis” del verd i veus crítiques.
Un trist exemple és el d’Albert Marjanedas, gran coneixedor dels jardins de
la ciutat, que fou “convidat” per l’Ajuntament a allunyar-se’n i no molestar amb
l’encàrrec de redactar una història dels
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arbres singulars que ningú no
es va prendre la molèstia de reclamar-li després de tres anys
de feina. La “màquina” del verd
havia de funcionar i no hi havia
lloc ni temps per a l’excel·lència
professional, que en molts casos
va ser desplaçada per actituds
de despotisme i servilisme conegudes i acceptades per tothom,
molt lligades a la personalitat i
la manera de fer del seu director. “Maltractava els de sota i
era pilota, fins a l’extrem, amb
els de dalt”, diuen els qui el van
tractar. Exemples hilarants són
l’estampa de treballadors de
Parcs enfilats a les palmeres del
passeig dels jardins de Costa i
Llobera per llençar pètals sobre
l’alcalde Maragall. O el viatge
en helicòpter amb Joan Clos per
les vinyes d’Osca -rememorant
les passejades que l’alcalde havia fet de petit amb l’avi- preparant el terreny del que seria el futur “vi
de Barcelona” (rebatejat amb retranca
com vi “Falcón-Clos”), que va suposar la
tala de 500 arbres a la finca de Can Galopa de Collserola i la caiguda en desgràcia
del mateix Falcón.
Todo por la pasta
Anècdotes a part, la gestió del superdirector es va centrar en explotar el caire
comercial de l’empresa pública amb l’externalització de treballs de Parcs (que
van arribar a suposar un 25% del total)
per omplir les arques municipals un cop
esgotades les vaques grasses que van suposar els Jocs Olímpics. El que no s’explicava era que la plantilla de Parcs era
la que feia el manteniment del Zoo, hospitals, universitats, polígons industrials

seva banda, l’empresa va contraatacar
“desactivant” sindicalistes o afavorint
sindicats corporatius. Potser d’aquí ve
que Parcs s’hagi caracteritzat per ser una
de les poques empreses amb una duradora trajectòria d’unitat sindical. El colofó
final va ser quan els sindicats -que a principi dels 90 ja l’havien declarat “persona
non grata”- van demanar el cap de Falcón
a Imma Mayol en una famosa reunió en
què l’interpel·lat estava present.
Per a molts, la clau de la seva perpetuïtat al càrrec va tenir a veure amb
una habilitat especial per rodejar-se de
gent professional, contactes “d’alçada”
-com la casa reial- i polítics que es deixaven ensabonar, a la vegada que gestionava amb mà de ferro les relacions amb

l
o cementiris mentre s’abandonaven els
parcs i jardins de la ciutat i s’ajustaven
fins al límit pressupostos i personal. Enmig del debat sobre quina havia de ser
la funció de Parcs en democràcia (durant
40 anys de dictadura la gestió del verd la
portaven directament empreses amigues
del règim), el mandat de Falcón es va caracteritzar per mirar de fer caixa aprofitant els mitjans humans i la superestructura de la Casa Gran.
Si a això afegim una manifesta incapacitat negociadora, l’enfrontament amb els
sindicats va ser brutal, fins al punt que
li van tombar la primera oferta pública
de personal, fins que no es va firmar un
conveni “decent” amb prerrogatives que
encara continuen en l’actualitat, com el
manteniment dels parcs infantils. Per la

Sense l’aval dels alcaldes
Maragall i Clos, el que va
ser director de Parcs durant
16 anys no hagués acumulat
tant poder i influència
els subordinats. Un terreny pantanós a
mig camí entre interessos públics i privats en el qual va saber nedar amb mestratge sense que mai se’l pogués acusar
de fer res d’il·legal, malgrat actuacions
molt polèmiques com la mateixa “operació Can Galopa” o la destrucció de jardins històrics de Forestier per aplanar
el camí a l’hotel Miramar de Montjuïc,
símbol del sacrifici del bé públic a l’especulació comercial. Unes habilitats que
de ben segur li van servir per fer florir la
consultoria Matèria Verda, de la qual és
president executiu i que dona servei “a
empreses i administracions públiques”.
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“El millor parc de Barcelona és
la Ciutadella i el pitjor, Diagonal Mar”
Vicenç Casals
Geògraf

Aquest és el gran argument
de l’Oriol Bohigas.
I te raó. Però hi ha places dures que poden ser molt dolentes.

maria favà compta

Com la plaça dels Països
Catalans?
En una visita que Alfonso
Guerra va fer a Barcelona, l’alcalde Maragall el va portar de
passeig i en arribar al final de
l’avinguda Josep Tarradellas,
Guerra va preguntar si allò era
una gasolinera. Sigui o no certa
l’anècdota, mai no han sabut què
fer d’aquell espai, i l’argument
que no es podia plantar un jardí
perquè a sota hi ha la volta de
l’estació no cola. No hi pots fer
un bosc, però hi ha d’altres solucions. Ara és un aparcament.

icenç Casals Costa, professor del Departament
de Geografia Humana
de la UB i un gran expert en el
verd urbà, afirma que Parcs i
Jardins ha estat un aparell de
propaganda de l’Ajuntament.
I que durant anys es van fer
“plantacions electorals” amb
molta flor. I posa com exemple
el cas de Can Galopa, la finca
de Collserola que l’alcalde Joan
Clos va voler convertir en una vinya per poder regalar ampolles
de vi made in Barcelona a les
visites il·lustres. Van tirar endavant el projecte saltant-se totes
les lleis hagudes i per haver. El
súmmum és que van començar
les obres sense haver-se concedit
el permís a ells mateixos.

V

Tinc entès que també es van
saltar la normativa de la
Unió Europea.
La UE exigia que si volies
plantar una vinya nova calia
arrencar-ne una altra que fos
equivalent en hectàrees. No es
podien fer moviments de terra
perquè era una zona protegida,
i n’hi van fer. Si es muntaven
bancals, s’havien de fer amb pedra seca i es van fer talussos tipus autopista amb hidrosembra.
Hi havia una zona amb una petita bassa que l’Autònoma feia
servir per a recerca, perquè hi
anaven animalons a beure, i se
la van carregar i les recerques
es van quedar a mitges. S’ho
van saltar absolutament tot.
Però es van fer perdonar una
mica construint una casa
taller per a nois disminuïts.
Allò es va fer bastant temps
després. I dubto que aquells habitatges es fessin d’acord amb
la legalitat urbanística. Allà no
s’hi podia construir.
Per acabar-ho d’arrodonir,
els enòlegs diuen que el vi no
és bo.
No és cap misteri. Tota la
serra de Collserola eren vinyes
abans de la fil·loxera. Després
no es van tornar a plantar perquè tothom sabia que el terreny
no dona per fer un vi de qualitat.
Vostè i d’altres experts
van al·legar contra aquest
projecte. Els hi van fer cas?
Van modificar algunes coses.
L’informe tècnic que van presentar era per fer una instal·
lació de rec per aspersió d’un
parc de Barcelona. És increïble,
però es així. Van tallar camins
tradicionals. Es van carregar
300 xiprers que eren les restes
de l’antic viver. En total es van
talar 1.000 i escaig d’arbres. Per
aquella època hi va haver una
condemna contra un pagès de
Collserola per talar 33 pins.
També va protestar un grup
de treballadors de Parcs
que es deia “Males Herbes”
quan es va projectar el parc

El de l’Escorxador és on el conflicte entre els nens i els gossos
es va solucionar posant els nens
darrere d’unes tanques. No és el
pitjor parc, però no m’atreu gaire i el que menys m’agrada és la
peça del Miró. Una zona dura
no ha de ser necessàriament un
mal parc. Les places renaixentistes són places molt dures.

A més dels esmentats, quins
són els pitjors parcs segons
vostè?
La plaça Sóller i el del Besòs
que hi ha entre la Mina i el riu.

Vicenç Casals al Col·legi de Periodistes, on li vam fer l’entrevista
central del Poblenou de Jean
Nouvel. I tampoc els hi van
fer cas.
És un parc plenament antiurbà. Hi ha altres exemples a Barcelona que segueixen les pautes
de la postmodernitat. És considerar la natura des d’un punt de
vista formal. Per l’efecte estètic.
Això no té res a veure amb la
tradició jardinera. En el Central
Parc de Nova York -i també la
reforma que va fer Haussmann
a Paris- el parc està considerat
un equipament urbà. És un parc
enorme de tipus naturalístic al
centre d’una gran ciutat, però
molt ben integrat.
Però hi entren cotxes.
Això dels cotxes és posterior. Abans, els vianants i els
carruatges estaven segregats.
A diferencia del jardí medieval,
que és un espai tancat, el parc
és un lloc d’oci i per tant obert,
transparent i que s’integra en
la trama urbana. En el parc del
Nouvel, d’integració, res.
I també es carrega el traçat
de l’antiga carretera de
Mataró (ara carrer Pere IV).
És un espai murallat. En alguns punts les muralles arriben
fins a sis metres d’alçada. No té
res a veure amb la tradició. Segons la versió postmoderna el
parc és un espai mineralitzat o
fossilitzat. Un espai on predominen els elements minerals i
la vegetació és purament un element formal.
Els parcs els han de fer els
arquitectes?
Els arquitectes poden fer
parcs. Això em recorda la història de les palmeres. Hi ha una
certa tradició de plantar palmeres a casa nostra que la van
portar els “americanos” perquè
els recordava els paisatges de
Cuba. Aquí, des d’un punt de
vista ambiental, no tocava plan-

tar palmeres. Però per què els
agraden als arquitectes? Perquè
és l’únic arbre que evoca una
columna i després, i això ja té
a veure amb l’ego del col·lectiu,
perquè és l’arbre que menys
tapa les construccions. A Barcelona s’ha arribat a plantejar
treure els plataners que hi ha a
l’illa de la discòrdia del passeig
de Gracia perquè es poguessin
veure millor les façanes!
I què opina del parc
de Diagonal Mar?
Un grup multidisciplinari
americà que estudia els parcs i
fa el rànquing dels millors i dels
pitjors el va col·locar en el primer
lloc dels parcs més dolents. Tornem a la història de la mineralització i la visió formalista dels
arbres i de l’aigua utilitzada des
del punt de vista estètic. Aquí hi
ha una llarga tradició que ve dels
àrabs, i de més enrere i tot, que
van recollir Forestier, Rubió...
i que és la utilització de l’aigua
per crear microclimes. Tu vas a
un jardí tradicional i l’aigua es
pot tocar, i vas a Diagonal Mar
i hi ha molta aigua però no es
pot tocar. Sembla dissenyat per
a advocats. Per anar a menjar el
bocata. Neofuncionalisme amb
mala pota. Espais molt grans,
desorganitzats i sense coherència. És un edifici discontinu. Es
deia en broma que l’arquitecte
Miralles havia de tenir accions
en una fàbrica de canonades,
perquè està ple de canonades.
Miralles estava molt influït per
Gaudí. Però Gaudí de jardineria
no en sabia gens. Sabia molt de
fer plantes de pedra, i això ja ho
deia Rubió i Tudurí.
Un altre parc polèmic va ser
el de l’Escorxador.
Va ser el primer parc de la
democràcia. Allà en Cerdà ja
hi havia dibuixat un parc. Dels
parcs que ell va preveure només
hi ha aquest i el de Sant Martí.

ignasi r. renom

Un entès que
es fa entendre
És un plaer parlar
amb el Vicenç Casals.
Ho sap tot sobre el
verd de Barcelona i no
només coneix la teoria
sinó també la pràctica,
perquè va treballar cinc
anys fent de jardiner a
l’Institut Municipal de
Parcs i Jardins.
I també ha fet de
professor universitari,
però no ho sembla,
perquè no és gens pedant.
Explica les coses perquè
s’entenguin. I aquí es
noten els seus orígens:
va viure de nen en
contacte amb la natura
a Santa Maria de Merles
on va néixer el 1951. A
Barcelona va començar
la carrera de Biologia
però el seu pas per
“l’hotel” de la Model i a
continuació per una mili
dura van truncar aquesta
primera vocació. En
acabar el servei militar
va tornar a la Model
per no voler pagar una
multa de 25.000 pessetes.
Va fer feines diverses i
finalment es va llicenciar
en Geografia i Història.
Ha donat classes a la
Universitat de Girona
i a la de Barcelona des
del 2000 al 2017 que es
va jubilar. Si mireu per
internet veureu com
parlen d’ell els seus
alumnes. I a la redacció
de Carrer opinen
que és un savi.

I el millor?
La Ciutadella. Durant molts
anys se’l va conèixer com “el parc
de Barcelona” perquè no n’hi havia cap altre fins que es va urbanitzar Montjuïc per a l’exposició del 29. I encara ara quan es
parla de zones verdes es parla
de la Ciutadella. El mateix grup
interdisciplinari que diu que Diagonal Mar és el pitjor, creu que
la Ciutadella és el millor parc
de Barcelona, i un dels millors
del món. Per valorar-ho utilitzen una sèrie de criteris que són
l’accessibilitat, l’ús, estètica...
Diuen que és un dels parcs més
utilitzats que han estudiat. Després de més de 150 anys de vida
és encara amb diferència el millor. I mira que ha sigut maltractat i ho continua essent! Però les
persones que han intervingut en
el seu disseny són la flor i nata:
Fontseré, Forestier, Rubió...
[Casals lamenta que s’hagi maltractat la zona que hi ha
davant del Parlament, la plaça
d’Armes, i que s’hagi fet més
transparent, a base d’eliminar
vegetació, l’àrea del voltant de la
Cascada on hi havia racons íntims que es van convertir en perillosos per manca de vigilància].
Tots els alcaldes de la
democràcia s’han omplert
la boca dient que la ràtio de
zona verda per habitant ha
augmentat tant.
El 1900 hi havia mig metre
quadrat de verd per habitant a
Barcelona. Quan el 1917 es crea
la versió moderna de Parcs i Jardins, Rubió, seguint l’ensenyament de Forestier, marca que
el mínim que es pot exigir són
5 metres per habitant i l’òptim,
entre 10 i 12. Del 1929 al 1983 es
fan parcs nous, però com que la
població també creix, la ràtio fins
i tot baixa. Del 1979 al 1985 s’intervé molt en petits parcs dels
barris. El 1985 s’arriba als 3 metres per habitant i al 1992, als 5
metres. I del 92 al i 2004 es passa als 7 metres, i des d’aleshores
que no ha tornat a augmentar.
[Això es com el 3%. Estem
lluny del que és bo.]
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Historia de dos palmeras perdidas
m. eugenia ibáñez

os jardines de Pedralbes han
recuperado las palmeras perdidas. Ha sido necesario algún
que otro empujoncillo para animar a
los plantadores pero los cierto es que el
servicio municipal de Parques y Jardines ha sustituido, por fin, los dos hermosos ejemplares de la especie Phoenix
Canariensis que acabaron víctimas del
picudo rojo. Las nuevas palmeras, de
siete metros de altura, son de una especie originaria del Brasil -Butia Capitata- resistente al citado morrut. No
tienen el porte de las anteriores, no enmarcarán el palacete de Pedralbes con
la prestancia y el dominio de la situa-

L
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En verano los jardines
de Pedralbes pierden su
condición de parque público
para convertirse en la sede de
un elitista festival de música
ción que las anteriores pero el paisaje
del parque ha recuperado una identidad que durante año y medio se extravió entre la música y las competencias
administrativas.
A finales del 2016, Parques y Jardines
taló las dos Phoenix atacadas por la plaga de coleópteros, algo normal si se tiene en cuenta que a lo largo de diez años
Barcelona ha perdido más de mil palmeras por esa causa. Pero los ejemplares
de Pedralbes eran especiales por varios
motivos, porque habían sido declarados
árboles de interés local, porque no hay

Las tres fases de las palmeras de Pedralbes. Arriba, los ejemplares recién
plantados. Abajo, izquierda, las Phoenix; a la derecha, el palacio sin palmeras

fotografía del palacio que no las incluya
y porque, en definitiva, su presencia ha
formado parte durante muchos años de
la historia del palacio y de Barcelona. Lo
anterior permitía suponer que la susti-

tución de las palmeras taladas sería rápida. En enero del 2017, la portavoz de
Parques y Jardines se comprometió a reponerlas “antes del verano” pero sucede
que en junio y julio, y desde hace cinco

años, los jardines de Pedralbes se transforman, se instala frente al palacio un
amplio escenario y gradas, mesas para
un esmerado y rápido resopón y a partir
de cierta hora el recinto pierde su condición de parque público para convertirse
en la sede de un elitista festival nocturno
de música. Y los esbeltos troncos de las
dos palmeras, qué fatalidad, emergían
entre las gradas afectando parcialmente la visión del espectáculo de turno. Así
que, quizá, vaya usted a saber, esa pudo
ser la razón por la que el “antes del verano” se alargara más de la cuenta y el
festival del 2017 se celebrara sin palmeras, con las gradas sin obstáculos visuales para espectadores que habían pagado
entradas que podían oscilar entre los 80
y los 100 euros, probablemente las más
caras de los festivales veraniegos barceloneses, precio que alguien debió considerar que no debía incluir el tronco de
una palmera.
Llegó el otoño y Parques y Jardines recordó a los interesados por las desaparecidas palmeras que su competencia se limitaba a la gestión de la zona ajardinada
y que el recinto, incluido el permiso para
la celebración del festival, corresponde a
la Generalitat. ¿Quién tomó la decisión
de no sustituir los dos ejemplares? No fue
Fuenteovejuna, señor, fueron los “técnicos de ambas administraciones”.
Pasó el otoño, llegó el invierno del
2018 y ya apuntaba la primavera cuando
los jardineros plantaron las brasileñas
Butia Capitata que enmarcan de nuevo
el vetusto palacete.
No sé qué pensarán los espectadores
del Festival de Pedralbes, pero a mí me
gustaban más las Phoenix, eran más sólidas, de tronco más ancho, más contundentes. Cuestión de gustos.

S
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El teixit llibreter ha patit diverses transformacions a la Barcelona
posterior al crack del 2008. Alguns establiments històrics i altres
de creació recent intenten exercir d’espais d’irradiació cultural dins
d’un mapa atomitzat i descentralitzat. Alguns dels professionals ens
recomanen lectures de proximitat per a aquest Sant Jordi i més enllà

Les llibreries, protagonistes
dels altres dies del llibre
Ignasi Franch
Cada Sant Jordi, Barcelona es converteix en la ciutat del llibre. Les
parades ubicades a les rambles potser esdevenen el centre de la Diada, però les cues es multipliquen als
establiments d’arreu de la ciutat,
normalment amb el reclam de les
signatures de multitud d’escriptors.
La resta de l’any, en canvi, amb
el permís del Mercat Dominical de
Sant Antoni i altres esdeveniments
i fires puntuals, són les llibreries les
que ofereixen un servei de proximitat als aficionats a la lectura.
El teixit de les llibreries ha patit alguns canvis durant els darrers
anys. Al conjunt de l’Estat, el sector editorial va perdre prop d’un
terç de facturació entre els anys
2009 i 2013. A banda de la crisi econòmica, el canvi dels hàbits de lectura i el sorgiment de nous dispositius electrònics també van jugar un
paper en la davallada. Tots dos processos van impactar de ple en els
establiments de venda de llibres.
Quan el sector editorial començava a donar senyals de recuperació,
més d’un llibreter va haver d’afrontar l’impacte de la nova bombolla
immobiliària en el cost dels locals,
o el venciment de lloguers de renda antiga. Les històriques llibreries
Catalònia, Canuda o Ona van tancar, encara que les dues últimes
van ressuscitar tres anys després en
nous emplaçaments. Un altre espai
històric, la Llibreria Documenta, es
va haver de traslladar del barri Gòtic a la Dreta de l’Eixample.

L’atomització de les llibreries
En el darrer quinquenni, l’ecosistema de les llibreries barcelonines
s’ha transformat. La situació viscuda l’any 2015 va ser paradigmàtica: després d’una veritable sagnia
de tancaments durant els exercicis

com ara Francesc Ferrer i Guàrdia, Emma Goldman, Joan SalvatPapasseit o George Orwell. És una
cartografia de la subversió a partir
de retalls històrics textuals, fotografies i il·lustracions”, explica la
llibretera i editora Mar Carrera.

De la ciutat que lluita (II)

Acte cultural a la llibreria Contrabandos del Raval
previs (fins a sumar un 30% del total), el número d’establiments va
començar a créixer de nou... mentre la facturació total queia un 6%.
Molts peixos petits aspiraven a la
sostenibilitat des de la modèstia. Ho
feien, però, amb noves obligacions.
Sigui per vocació o per la necessitat
de distingir-se de la econòmicament
totpoderosa (però fiscalment elusiva) Amazon, gran part de les noves
llibreries han assumit una responsabilitat renovada com a centres d’irradiació cultural que ofereixen presentacions, debats, taules rodones,
recitals de poesia o concerts.
No Llegiu i l’Espai Contrabandos, inaugurats l’any 2013, i la
Llibreria Calders, que va obrir les
seves portes l’any següent, en són
exemples paradigmàtics. Els diferents veïnats de la ciutat se’n beneficien, perquè les llibreries estan

emplaçades a llocs diversos: del
Poblenou o el Raval a un Sant Antoni en ple procés de gentrificació.
Des de Gràcia, La Caníbal defensa
un paper similar que, com en el
cas de l’Espai Contrabandos, aposta explícitament per contribuir a

al Poble-sec... Hem convidat els
responsables d’alguns d’aquests
establiments a fer-nos la seva recomanació editorial: una lectura
que tingui a veure amb la ciutat o
amb el barri en què es localitza la
seva llibreria.
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De la ciutat que lluita

Més enllà de la Diada,
són les llibreries les
que ofereixen un servei
de proximitat als
aficionats a la lectura
la transformació social. També es
poden esmentar La Impossible, a
l’Antiga Esquerra de l’Eixample,
el bar-restaurant vegà i llibreria feminista La Raposa, ubicat

Memòria de la Dreta de l’Eixample
Èric del Arco és el relleu de Josep Cots,
històric llibreter de la Llibreria Documenta.
El procés de trasllat i acondiciament d’un nou
local, cofinançat gràcies al micromecenatge,
va suposar també una oportunitat per a Cots:
iniciar una transició controlada de les regnes
del que ha estat el seu negoci durant quaranta
anys. Preguntat per una lectura sobre el barri
on ara se situa l’establiment, del Arco afirma:
“Si hi ha un llibre que jo tingui al cap relacionat
amb la Dreta de l’Eixample és El temps de les
cireres (Edicions 62), de Montserrat Roig. Tracta

ignasi franch

d’una Dreta de l’Eixample perduda i alhora
conservada en les cases que hi ha i els patis que
romanen. Tracta de la figura de la tieta, de la
família, d’allò que queda de fantasmal i que,
en certa manera, encara és viu. Parla del barri
als anys setanta del segle passat, però desprèn
una flaira de sempre”. El llibreter afegeix una
segona recomanació, Tots els camins duen a
Roma (Proa), de Gaziel: “Hi ha molt d’aquest
barri al tombant del segle XIX al XX. És l’època
en què Barcelona creixia i creava aquest entorn
que, posteriorment, Roig retrataria tan bé”.

L’Espai Contrabandos va néixer al
Forat de la Vergonya, però es va
reubicar al Raval l’any 2015. Contrabandos és una llibreria atípica:
ordena els volums per editorials
i només compta amb el fons dels
segells que se sumen al projecte
en qualitat d’associats. A les seves
prestatgeries, l’assaig i el pensament crític tenen un pes molt específic, però també hi ha espai per
a la narrativa, la poesia, el còmic,
les revistes i la literatura infantil
i juvenil. Quina lectura recomanen
per entendre la ciutat i els seus
barris?: La Barcelona Rebelde, guía
de una ciudad silenciada, un volum
colectivíssim (recull textos d’una
seixantena d’autors) publicat per
l’Editorial Octaedro. “És un llibre
que no caduca i que continua generant molt d’interès entre les
nostres lectores. El recorregut històric que fa pels barris i districtes
de la ciutat és d’una immensa vàlua perquè situa revoltes, vagues,
cases ocupades, contestacions de
les classes populars barcelonines...
A cada parada d’un dels barris
barcelonins, es recorren diverses
dècades del segle XX, situant fets
històrics populars i noms propis,

A Sants, La Ciutat Invisible exerceix d’una de les puntes de llança del moviment cooperatiu al
districte. És una llibreria, però
també una editorial i un espai de
formació... i de disseny tèxtil,
perquè també comercialitza roba
amb missatge. Una de les sòcies de La Ciutat, la comunicadora
Irene Jaume, recomana una altra
lectura de memòria de la Barcelona rebel: Ciutat Princesa, de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg).
“Del desallotjament del Cinema
Princesa a l’1 d’octubre del 2017
han passat moltes coses a Barcelona, i Garcés ens ho explica des
d’aquell lloc tan preciós com és
la humilitat, tenyida d’una honestedat i una generositat excepcionals”, afirma Jaume, per a qui el
relat de la filòsofa ens recorda que
“posar el cos, prendre la paraula i
néixer al món són tres parts d’una
mateixa història: la història col·
lectiva de la ciutat que mai no es
rendeix malgrat els intents d’acabar amb ella i la seva memòria,
construïda amb totes i cadascuna
de les nostres històries”.

Història humana d’un barri
Ubicada al Poblenou, No Llegiu és
un altre exemple de llibreria que
aposta per esdevenir espai de cultura i no solament de transacció
comercial. Destaca per una programació d’esdeveniments quasi
tan extensa com el seu local, infreqüentment ampli. Els seus responsables escullen una novetat editorial: El barri de la Plata (L’Avenç).
El crític literari i divulgador Julià
Guillamon va publicar mensualment una sèrie de dotze relats a
la revista L’Avenç. En ells, tractava dels carrers en què va créixer
i les transformacions que ha patit
al llarg de les dècades aquest paisatge humà. El projecte ha acabat
prenent la forma de llibre: “És la
història d’un dels barris mítics del
Poblenou, també conegut com el
barri dels valencians. A mig camí
entre la novel·la i l’assaig, i també
mitjançant la inclusió de fotografies, il·lustra l’esdevenir d’un dels
entorns més històrics de la zona”,
destaquen des de No Llegiu.
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Llibres

Esvàstiques
al Palau

Records de la
Barceloneta obrera

ignasi franch

La història humana
ens ofereix un degoteig
de rareses i paradoxes.
L’oportunitat d’especular
amb l’expansió de la
Barcelona emmurallada
va fer que els edificis
de la Barceloneta
s’elevessin verticalment
i es dividissin
horitzontalment.
L’enriquiment dels
propietaris, a través
de la venda dels petits
habitatges resultants, va
fixar alhora el caràcter
obrer del barri. D’aquest caràcter obrer, i
especialment de les iniciatives cooperatives
que van sorgir, tracta el volum La forja
solidària d’un barri portuari (La Ciutat
Invisible). Els diversos autors del llibre
estructuren de manera diàfana una gran
quantitat d’informació. Les primeres
pàgines ofereixen un context sobre la creació
i història de la Barceloneta. Posteriorment,
s’assaja una mena de relat polític dels seus
moviments socials. Per acabar, arriben les

A Nazis a Barcelona,
els historiadors Mireia
Capdevila i Francesc
Vilanova repassen
la presència del
feixisme als espais i
els discursos públics
de la ciutat en els
anys posteriors al cop
d’estat franquista.
Les visites d’alts
càrrecs alemanys i
italians, com Heinrich
Himmler o Galeazzo
Ciano, eren vistes
com una oportunitat
propagandística:
escenificar
l’emergència d’una
nova Europa
d’ultradreta en
la qual l’Espanya
presumptament
neutral tindria un
encaix plàcid. De
passada, les exhibicions d’esvàstiques a edificis
emblemàtics (del Palau de la Música al Palau del
Parlament) servien per exorcitzar el passat republicà
de l’urbs i normalitzar el feixisme. Capdevila
i Vilanova dediquen una bona part del text a
relatar els moviments institucionals, diplomaticopropagandístics, de la Barcelona franquista i els seus
aliats de facto. Amb tot, procuren oferir una mirada
panoràmica. El paper dels mitjans de comunicació
sobrevola tot el llibre, i centra algunes de les pàgines
finals, on s’explica el paper de diversos humoristes
gràfics i periodistes. Alguns d’aquests últims van
haver de reorientar les seves posicions i anàlisis, com
ho va fer la mateixa dictadura, quan la derrota de
l’Eix va imposar un nou escenari de conciliació amb
els Estats Units, Gran Bretanya i França.

Normalitzar
el feixisme
Nazis a Barcelona.
L’esplendor feixista
de postguerra
(1939-1945)
Mireia Capdevila,
Francesc Vilanova
Ajunt. de Barcelona
-Fundació Pi i
Sunyer -L’Avenç,
2017
230 pàgines
25 euros

Unes memòries
de novel·la
Joan Campmany Gallart va créixer
sota la custòdia d’institucions
entre 1931 i 1945, especialment
de l’Orfenat Ribas. Campmany va
viure la II República, la Guerra
Civil espanyola i la repressió
franquista, amb la II Guerra
Mundial al rerefons. Ho va fer
a diversos espais assistencials
on va conviure amb professors
benintencionats però també amb
instructors violents i predadors
sexuals. Davant l’absència d’un
pare socialment
acomodat però
de personalitat
desconcertant,
el narrador i
protagonista
Catarsi per a una
nova vida
Sol(s). Diari d’un
jove tancat a un
orfenat (1931-1945)
Joan Campany
Gallart
Pol·len Edicions,
2017
280 pàgines
20 euros

teixeix llaços de solidaritat
amb alguns dels seus companys
mentre manté el vincle amb la
seva àvia. En enfrontar-se a la
vida adulta i a la sobirania plena,
Campmany va escriure una barreja
de dietari i llibre de memòries en
què explicava la seva infantesa
i adolescència. Destinat a qui es
convertiria en la seva muller, era
un regal concebut per iniciar una
vida sense secrets ni ocultacions. El
resultat va ser un valuós document
antropològic.
Transcrit i editat
per la filla de l’autor,
el volum es pot
llegir també com
una interessant i
amarga novel·la
d’aprenentatge amb
final esperançador.
Com un relat
d’iniciacions
múltiples (a la
política, la mort
i la mesquinesa
humana), de
solidaritats
i decepcions en temps
i circumstàncies
extremadament
difícils. I.F.

Cròniques del
cooperativisme
La forja solidària
d’un barri portuari
Emma Alari Pahissa,
Santiago Gorostiza
Lang, Marc Dalmau
Tordà (editor)
La Ciutat Invisible,
2017
356 pàgines
24 euros

cròniques d’una dotzena de cooperatives. Els
autors no solament s’ocupen de les entitats
més longeves i més influents, com La
Fraternitat o El Segle XX, sinó que també
rastregen altres iniciatives que van deixar
una petja social (i documental) menor. Les
conjuntures polítiques van impactar en
aquests projectes, i el renaixement d’El
Segle XX durant el franquisme evidencia
que les cooperatives poden buidar-se de
significat. I.F.

Volta a la literatura
d’amor i aventures
La polifacètica creadora Maria
Aurèlia Capmany va escriure un
bon número d’assajos feministes,
però la seva visió del món també
va amarar la seva producció
narrativa. A Quim / Quima es va
inspirar en un clàssic de Virginia
Woolf, Orlando. I no se’n va
amagar, perquè la referència
evident s’explicita al mateix
pròleg del llibre, que pren forma
de carta a l’escriptora britànica.
El protagonista concebut per
Capmany experimenta segles de
la història catalana, començant
per la Barcelona de l’any
1000. Viu batalles, naufragis,
lluites a la cort i a les ciutats
i els imperis en transformació.
L’autora empra una estructura
fragmentària, salta d’episodi en

Història trepidant
d’alliberaments
Quim/Quima
Maria Aurèlia
Capmany
Males Herbes, 2018
306 pàgines, 16 €

episodi de la història, sempre
amb ritme i amb un cert humor.
També parteix de la comprensió
vers aquells que són considerats
els altres: el seu protagonista
comparteix aventures amb un
jove àrab, estima una dona jueva,
s’acosta als indígenes americans
en ple procés colonitzador...
Implícitament, Capmany
reescriu la novel·la d’aventures
i amors. Empra una mirada que
s’allunya de la perspectiva dels
poderosos. En cert moment,
arriba el canvi de sexe: Quim es
desperta com a Quima i pateix
les opressions del masclisme i
la misogínia. La temptació es
desperta ràpidament: tornar a
ser home per tornar a ser més
lliure. I.F.

Llarga vida al PGB!
El Partido de la Gente del Bar (PGB) és el millor
regal que va llegar als anys 80 el dibuixant Carlos
Azagra a tota una generació filla de la classe obrera,
que accedia a la cultura des de les pàgines d’El Jueves
amb aventures com les del punk i l’skin Pedro Pico
i Pico Vena. L’editorial saragossana Cornoque edita
un segon volum del tàndem, amb històries noves i un
acurat recull de les antigues. Una lectura que els fans
d’Azagra (guió i dibuix) i Revuelta (color) devoraran
en recordar estupefactes com es pot encabir en tan
poc espai històries amb un principi
i un final a la vegada que mil
Herois de la
informacions simultànies en forma
classe obrera
de pòsters i pasquins. Fray, cantant
Pedro Pico y Pico
de la mítica banda punk Decibelios
Vena, ¡Dando Caña!
diu al pròleg: “Molts som els que
hem crescut amb ells. El símbol d’un Carlos Azagra /
Encarna Revuelta
temps, un temps etern perquè el
carrer mai no morirà”. Un llibre que, Cornoque, 2017
efectivament, també pot enlluernar
128 pàgines, 12 €
a la generació twitter. REDACCIÓ
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Breus
de barri

El Gato Pérez ho va escriure i cantar: el sabor de barri és un tresor antic i fecund.
Després de dedicar tres capítols a tres gèneres que van regnar a la Barcelona popular
del segle XX -el cuplet, la copla i la cançó mediterrània-, tanquem la sèrie amb alguns
exemples d’iniciatives musicals forjades en els cors dels barris, lluny dels centres de
poder, i que han acabat arrelant i transcendint en l’imaginari barceloní i més enllà

Zona Franca

La Ronda Litoral s’amplia

El ministeri de Foment va proposar
construir un viaducte per ampliar
el nombre de carrils de la Ronda
Litoral. L’Ajuntament hi va
presentar al·legacions. Ara el
govern central i el consistori han
arribat a un acord per ampliar la
ronda entre la Zona Franca i el
barri del Morrot amb una inversió
prevista d’uns 137 milions d’euros.
Finalment, no es construirà el nou
viaducte i la futura via tindrà dos
carrils centrals i dos laterals per
sentit. Ara s’està treballant en el
projecte, però l’Ajuntament ja
va presentar-ne un l’any 2015.
¿Quines diferències hi ha entre
els dos? És un acord que arriba a
corre-cuita i esperem que abans
que s’aprovi el projecte definitiu,
els barris i la ciutat siguin
informats i en puguin dir la seva.

Sabor de barri
jordi martí fabra
El BarnaSants és avui un festival internacional de cançó d’autor que,
de la mà del seu impulsor, Pere
Camps, no para d’establir aliances
amb associacions afins d’Europa
i Amèrica. La darrera edició, per
exemple, es va inaugurar a l’Alguer, a Sardenya. Però el tarannà
contestatari i internacionalista del
festival es mantè intacte, mentre
que el seu origen geogràfic roman
diàfan en el seu nom mateix: va
néixer el 1996, pocs mesos després de la mort d’Ovidi Montllor,
a Sants, més concretament a les
Cotxeres, antigues quadres, després magatzem de tramvies i finalment espai guanyat per a la cultura
gràcies a la lluita veïnal. Avui, el
BarnaSants programa cada any una
pila de concerts (uns quants, al Casinet d’Hostafrancs), però va néixer concebut com un modest cicle
de resistència en un fi de segle en
què els cantautors, portadors de
missatges poètics i socials, feien
més nosa que servei a alguns exprogres apoltronats.

Horta-Guinardó

Torre Garcini, de la ciutat

ana carlota

L’any 2010 -fa 8 anys- el Taller de Músics complia 30 anys, i continua sent un referent musical a Barcelona

Sabor de Gràcia

La Marina

Proves al Metro

Com el BarnaSants, el Tradicionàrius és un altre exemple de música crítica sostinguda i projectada
amb constància i sabor de barri.
En aquest cas, sabor de Gràcia: el
1988, un grup de músics dedicats
a l’arrel tradicional van crear un
festival al centre cívic L’Artesà, a
l’històric edifici que al segle XIX
havia estat la seu d’una activa so-
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Sants, Gràcia, Ciutat
Vella, Nou Barris o Sant
Andreu han vist néixer i
consolidar-se iniciatives
musicals pròpies
cietat obrera de socors mutu. Una
mica més tard, el 1993, aquest mateix grup de músics va assumir la
gestió del centre, que va passar a
dir-se Centre Artesà Tradicionàrius
i ha anat programant activitats vinculades al folk i treballant en xarxa
amb el territori, fins ara.
Però als barris de Barcelona hi
ha de tot. Als terrenys i jardins del
Palau Reial de Pedralbes, cedits
per la família Güell com a residència dels reis Borbons a Barcelona
i oberts a la ciutat gràcies a la II
República, s’hi celebra des de fa
uns quants estius un festival que
ven luxe i exclusivitat, lligat al patrocini de marques amb recursos
i a imatge d’alguns dels festivals
que vessen ‘glamour’ a la Costa
Brava. També a Pedralbes, però
més amunt, a tocar de Collserola, el Jardí dels Tarongers ofereix
una programació gens habitual:
cada divendres, música de cambra
de qualitat. La llavor d’aquest cicle la va posar el mecenes Josep
Bartomeu, que entre 1948 i 1958,
enmig d’un panorama cultural més

Era propietat de la constructora
Núñez i Navarro i es pretenia
acceptar la seva requalificació
com a equipament a canvi de
requalificar una part del Parc de
l’Oreneta per fer-hi habitatges.
El negoci estava dat i beneit.
Tanmateix, la plataforma Salvem
Torre Garcini es va oposar a
l’operació urbanística i ara
l’Ajuntament ha comprat la
finca per 7 milions d’euros per
convertir-la en un equipament
públic. Coincidint amb la Festa
Major del barri s’hi va celebrar
una jornada de portes obertes.

aviat desèrtic, va decidir fer de
la seva casa noucentista una plataforma per al foment dels joves
talents musicals. Després de quedar abandonat, l’edifici es va reobrir el 2014 i el proper 14 de juny
celebrarà el setantè aniversari del
debut de Victòria dels Àngels, la
soprano que va néixer a l’edifici
de la Universitat de Barcelona (el
seu pare n’era el bidell) i que va
triomfar arreu del món.

Capital flamenca
Barcelona ha sigut també capital
flamenca. I en molts barris l’afició
ha propiciat festes i festivals de
categoria, que sovint han fet de
plataforma per descobrir grans artistes que després s’han consagrat
en grans escenaris. A Nou Barris va
néixer l’any 2000 un festival que
duia el nom del districte i que va
ser un model de qualitat i de públic, amb els concerts al pati central de la seu del districte. Amb el
nom de Ciutat Vella va començar a
funcionar un festival auspiciat per
un centre emblemàtic del Raval, el
Taller de Músics. Especialitzat en el
flamenc més transgressor, el festival ha anat evolucionant i actual-

ment ha ampliat el camp d’acció a
tota la ciutat sota el nom de Ciutat
Flamenco. A la Mina, el festival i
concurs de cant flamenc també té
una llarga història: organitzat pel
Centre Cultural Gitano, ha aconseguit a través del cante que es parli
del barri més estigmatitzat de la
ciutat per la seva activitat cultural.

Jazz a Sant Andreu
El cas del jazz a Sant Andreu també és digne d’admiració. Gràcies
a l’empenta del músic Joan Chamorro i a la predisposició inicial
de l’Escola Municipal de Música
de Sant Andreu, s’ha anat fomentant una afició de la qual n’ha
sorgit una Big Band formada per
integrants joveníssims, un festival de jazz que se celebra a finals
de setembre (Jazzing) amb valors
formats al barri que han acabat
convertits en grans músics professionals com Andrea Motis.
Els lligams entre cançons i realitat urbana poden créixer pels
racons més inesperats. També a
Sant Andreu, s’han empescat un
festival als balcons, amb músics
de diversos estils tocant i fent
que els vianants aixequin el cap

per escoltar música. Dels marges
de la ciutat també n’han crescut
cançons emblema, i bona literatura. Per exemple, Javier Pérez
Andújar reivindicant des del Besòs
les cançons del brut Llobregat de
La Banda Trapera del Río. O una
de les darreres grans cròniques
barcelonines, El barri de la Plata
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La cançó d’autor,
el folk, la música de
cambra, el flamenc
o el jazz són disciplines
amb festivals propis
(L’Avenç, 2018), on Julià Guillamón evoca vivències al barri aixecat entre la Rambla del Poblenou
i les vies del tren, en bona part
per valencians, que ha generat
de retruc una cançó en què els
Arrels de Gràcia agermanen per
rumba Les caramelles suburbanes
de Càndida Pérez amb La noche
del Hawaiano, gran èxit inventat
per Peret al caliu dels jukebox del
barri del Portal.

Les proves del Metro per
arribar a la Zona Franca són
constants. L’objectiu és fer-hi les
verificacions tècniques necessàries
perquè aquest mes de juliol es
puguin obrir les estacions de la
Foneria i Foc Cisell de la L-10
Sud. Les obres s’han desencallat
gràcies a la injecció de 40 milions
d’euros. Aquests diners provenen
del conveni que l’exvicepresident
del govern català Oriol Junqueras
i l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, van firmar a finals del
2016 pel qual el consistori es
comprometia a comprar patrimoni
de la Generalitat de Catalunya per
aquest import. Dècades de lluita
ha costat que la Marina del Prat
Vermell estigui ben connectada
amb la resta de la ciutat.
Les Corts

L’Espai Barça tira milles

L’Ajuntament va anunciar que
el ple municipal votarà a l’abril
el pla urbanístic de l’Espai
Barça. Tots els grups municipals
hi votaran a favor excepte la
CUP. S’informa que el pla “s’ha
treballat” amb el FC Barcelona i
el veïnat. Sospitem que no s’ha
arribat a un acord ni amb el
veïnat ni amb les associacions dels
barris pròxims. Carrer donarà veu
als veïns, i analitzarà a fons el
projecte en el pròxim número.
Horta-Guinardó

Plaça Raimon Casellas

Obres a la plaça: es millorarà
l’accessibilitat, es plantaran
arbres i es col·locarà nou mobiliari
urbà. Les obres suposen una
inversió d’1,1 milió d’euros. El
calendari marca com a data de
finalització de la reforma el mes
de juliol. Veurem si es compleixen
els terminis per una vegada.
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
Districte I
Amics de la Rambla

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

Barceloneta

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

Carrer de la Cera

Carrer de la Cera, 11, int.
93 329 48 53

Casc Antic

Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

Coordinadora Casc Antic
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Gòtic

Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Nou de la Rambla i Rodalies
Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
El Cafetí
Sant Rafael, 18

L’Òstia

Cermeño, 7, baixos

Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49
USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de la Zona Franca,
116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

Districte III
Alerta Poble Sec

Triangle de Sants

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

Districte IV
Barri de la Mercè

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com
Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

Badal, Brasil i Bordeta
Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

Barri de la França

Mare de Déu del Remei,
21, 1r
93 325 08 93

Centre Social de Sants

Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
Biblioteca Josep Pons
Constitució, 19 (Bloc 11
de Can Batlló)

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

Hostafrancs

Callao, 9, baixos
93 421 79 19

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Ronda General Mitre

General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

Sant Gervasi de Cassoles

Travessera de les Corts,
94, baixos
93 490 96 54
Trav. de les Corts, 346,
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33

Racó de les Corts

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

Sant Ramon Nonat

Ptge. Jordi Ferran, 19-21
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte VI
Camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05

Coll-Vallcarca

Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

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

Travessera de Dalt

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

Vila de Gràcia

Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.

Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Ciutat Meridiana

Can Papanaps-Vallhonesta

Tres Torres

Xile, avinguda

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9
Canet, 4
93 204 90 58

Les Corts

Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Can Baró

Sarrià

Herois del Bruc, 9

Camp Nou

Districte VII
Baix Guinardó

Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

Sant Gervasi Sud

Zona Universitària

Raval de Ciutat Vella

Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20

Sant Cristòfol-Vivendes
SEAT

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Guineueta

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

Porta

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Carmel

Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Prosperitat

Font d’en Fargues

Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
Casal de Barri
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta

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

Roquetes

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

Torre Baró

Joan Maragall del
Guinardó

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

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

Torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre
Llobeta
Santa Fe, 2, bis

La Clota

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

Congrés Indians

Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
Acàcies, 26

La Sagrera

Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11

Meridiano Cero

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

Gran Via-Perú-Espronceda
Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

La Pau

Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Maresme

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera Centre

Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Paraguay-Perú

Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Parc

Navas

Sant Andreu NordTramuntana

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

Sant Andreu del Palomar

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

Sant Andreu Sud

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

És tira

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Llull, 1-3
93 221 04 87

Poblenou

Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou,
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

Sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

azagra / revuelta

Taula del Raval

Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa
de la Barcelona Vella

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

DIstricte iI
Dreta de l’Eixample

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

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

Fort Pienc

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

Parc de l’Escorxador

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere

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

Sagrada Família

València, 415, local 1
93 459 31 64

Sant Antoni

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

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

La Satalia

Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la SalutSanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Poble Sec

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

Polvorí

Segura, s/n
93 432 36 42

Districte V
Can Caralleu

Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A

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

Mont d’Orsà-Vallvidrera

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

Putxet

Vallcarca

Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com

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

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

Montbau

SESE
Joan Alcover, 6

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Trinitat Nova

Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

Turó de la Peira

Parc de la Vall d’Hebron

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Sant Genís dels Agudells

Passeig de la Peira, 37,
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig,
274

Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

Taxonera

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

Verdum

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

districte VIII
Can Peguera

districte IX
Bon Pastor

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Trinitat Vella

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

districte X
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

Clot-Camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595

El Besòs

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta

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

Vila Olímpica

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93

Diagonal Mar

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de juny

50 anys d’associacionisme a Sant Antoni
Pep Martí
L’associacionisme ha esdevingut
en la nostra història contemporània un baròmetre de les iniciatives
de la societat civil catalana. No és
gens desensenyat considerar que
es pot intuir la història d’un poble
a partir de l’associacionisme que
s’hi ha desenvolupat. Perquè les
organitzacions socials responen a
les necessitats i a les il·lusions de
la població que hi resideix.
L’Associació de Veïns i Veïnes del
Barri de Sant Antoni es va constituir
com a Comissió Gestora l’any 1967,
però no va assolir la legalització
fins el maig de 1968. Es va constituir a l’empar de la parròquia, com
ho varen ser el 48% de les AV constituïdes durant la dictadura.
La creació d’aquesta associació
va seguir una tradició en un barri
acostumat a exercir compromís en

l’àmbit comunitari. Una breu ullada a l’evolució de l’associacionisme del barri així ho demostra.

Les primeres associacions
Segons el registre de la Generalitat, la primera associació que s’hi
va constituir ho feu el mes de març
de l’any 1888 i s’anomenava “l’Enterrament” (cal aclarir que era una
entitat d’esbarjo).
L’any 1893 es constituí la “Societat foment de la barriada de Sant
Antoni” i l’any 1922 es va crear
“l’Associació general de veïns i llogaters”. Ignoro si tenien un funcionament semblant al de l’actual AV,
però sembla innegable l’interès comunitari d’aquestes organitzacions.
L’evolució de la societat no
sempre suposa resolució de problemàtiques; ho demostra la creació
l’any 1905 de la “Societat d’obrers
desnonats i propensos a ser-ho dels

seus respectius domicilis”. En canvi sí que hi ha aficions que varien
en el temps: a començaments del
segle passat existien en el barri fins
a quatre penyes taurines.
Per cloure aquest breu repàs cal
assenyalar que el barri de Sant Antoni ha estat receptor de població
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Com a barri acostumat
a exercir un compromís
en l’àmbit comunitari,
Sant Antoni té una rica
tradició associativa
vinguda d’altres contrades. Ens ho
demostra la creació de les associacions “Nova Unió Castellana” (any
1902); “Associació Escolar Lleidatana” (1904); “Societat Suïssa de

Beneficència” (1906); “Centre Regional Valencià” (1922) i “Centre
Regional Cartagener” (1926).
La Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb),
es va constituir l’any 1972 (és legalitzada el 14 de juliol), per impuls
de les AV de Sagrada Família, Jaume I, Llibreteria i Parc de la Vall
d’Hebron Un cop legalitzada s’hi
incorporen la resta d’AV de carrer existents. Atès que en aquells
moments la Federació no responia
a les necessitats dels barris, en el
mateix any es constitueix la “Coordinadora de Sant Antoni”, conformada per les associacions de veïns
i veïnes dels barris barcelonins de:
Sant Antoni, Sants, el Carmel, Sagrera, Barceloneta, 9 Barris, Sant
Andreu, Horta, Districte V (actual
Raval), Joan Maragall, Turó de la
Peira, Maresme, les Corts i Ildefons
Cerdà (Cornellà), Sant Josep, Torrassa-Coll Blanc i Pubilla Casas de
l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta
Coordinadora es dissol l’any 1976,
en integrar-se plenament a la Favb.
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La Favb
informa

El cor robat

Ni tramvia per la Diagonal,
ni tramvia més públic
unim els tramvies
El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Barcelona, celebrat el
10 d’abril de 2018 ha tornat a evidenciar dues coses: que la majoria
de grups diuen ser favorables a la
interconnexió dels tramvies per
la Diagonal (BEC, PSC, ERC, CUP i
Demòcrates de Catalunya); i que,
lamentablement, només 3 grups hi
han votat a favor (BEC, PSC i Demòcrates de Catalunya). Hi han votat
en contra PDECAT, PP, ERC i CUP.
Per tant han faltat 5 regidors per
aconseguir la majoria necessària
per tirar endavant el aquesta infraestructura. Tenint en compte l’aritmètica municipal i la bel·ligerància
del PDECAT i del PP contra el tramvia, només els regidors d’ERC o Ciutadans podrien haver desencallat la
votació d’avui. En el cas d’ERC el
tramvia figurava al seu programa
electoral, en el cas de Ciutadans,
no. Paradoxalment, avui ERC i CUP
han verbalitzat ser favorables a
connectar les dues xarxes de tramvia per tota la Diagonal al complet,
i no únicament entre Verdaguer
i Glòries, com s’indicava als seus
programes electorals
Avui s’havia de traslladar a l’ATM
(51% Generalitat) un acord oficial
que escollís quina de les 4 alternatives estudiades a l’estudi informatiu escollia el plenari municipal
(1. Tramvia en superfície per Diagonal, 2. Tramvia parcialment en
túnel per la Diagonal, 3. Tramvia
per Provença – Diagonal o 4. Bus

Elèctric). Per fer-ho s’havia proposat un protocol, preacordat entre
Ajuntament i ATM, on es plantejava fer la connexió per la Diagonal
i en superfície i amb una inversió
pública que incrementés la participació pública en l’operador i
captés els increments d’ingressos
abans de la fi del període concessional al 2032. Però ERC s’ha mostrat
totalment inflexible posant com a
pretext el model de gestió, exigint
un conveni de finançament previ a
la sel·lecció del traçat i insinuant
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El plenari no invalida
la nostra tasca, els
nostres arguments ni
el creixent suport
social aconseguit
que s’anaven a invertir 200 M€ per
beneficiar el concessionari privat.
Des de la plataforma Unim Els
Tramvies volem denunciar que
aquest debat sobre el model de
gestió s’està utilitzant com una
excusa. És una gran contradicció
mantenir el veto a la interconnexió dels tramvies i criticar el model
de gestió actual, ja que sense una
interconnexió pública no es poden
canviar les condicions d’una concessió prèvia. La línia 9-10 del metro, i moltes altes infraestructures
i serveis, també tenen una gestió
i finançament público-privats; però

això no ha de passar per sobre de
les necessitats de mobilitat de la
ciutadania.
Recordem també que el 100% dels
autobusos interurbans de la Generalitat són concessions públiques
atortagades a privats, i això no ha
estat cap excusa per impedir la
prestació d’aquest servei de transport. Per evitar confusions, recordem que transport públic vol dir
mobilitat d’ús pública, sense discriminació d’usuaris i amb condicions
de servei i tarifes regulades per
l’Administració, i que pot ser operat directament per l’administració
o via concessió administrativa. Per
tant, els autobusos interurbans, el
bicing i el tramvia, tot i tenir gestió
indirecta, són serveis de transport
públic. En canvi, és transport privat
el que omple la nostra xarxa viària
de cotxes i motos, impedint una
mínima qualitat de l’aire i millors
alternatives de mobilitat.
Des de fa més d’un any, la plataforma Unim els Tramvies ha realitzat
una intensa tasca de conscienciació ciutadana (...). La nostra lluita
no acaba: els problemes de mobilitat continuaran. El plenari no invalida la nostra tasca, els nostres
arguments ni el creixent suport social aconseguit i ens reiterem en el
nostre lema: el bloqueig del tramvia és polític i partidista, no tècnic
ni social. Per desencallar aquest
bloqueig seguirem amb la mà estesa a tots els grups polítics, però
amb un missatge ben clar: Volem el
tramvia per la Diagonal.

Revistes
de barri
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CATHERINA AZÓN

Iru Moner
President de l’associació veïnal
Som Barri de Vallcarca

“Estem lluitant
perquè Vallcarca
continuï sent un
barri-poble de gent
treballadora”
Fa 14 anys que l’Iru, que en té 37 i és lampista de professió, es va
traslladar de Gràcia al barri de Vallcarca, i des de 2016 és president
de l’associació de veïns Som Barri. La mobilització que es va activar
per salvar de la picota els habitatges amenaçats pel planejament
urbanístic i la pressió especulativa, està recollint ara els fruits d’un
treball veïnal intens i imaginatiu. Un dels objectius és que es rehabiliti i mantingui un gruix de cases com a punt de referència del
barri vell i que els seus habitants no hagin de marxar.
L’any 2014 el veïnat de Vallcarca va organitzar les jornades
“El barri que volem”. Amb quin objectiu?
Una part important dels habitatges estaven afectats per plans
urbanístics i l’Ajuntament volia enderrocar-los. Davant l’anunci
d’una convocatòria per parlar de la transformació de Vallcarca,
vam pensar que se’ns podia obrir una oportunitat per repensar el
barri, impedir-ne l’expulsió dels veïns i millorar les nostres condicions de vida. Les jornades van concloure amb un document on els
veïns marcàvem uns criteris que volíem que el projecte guanyador del concurs respectés. Volem continuar sent un “barri-poble”
de gent treballadora.
Vau poder incidir d’alguna manera en el concurs?
Sí, les entitats veïnals, AMPES i diverses associacions culturals vam formar part del jurat. Avui tenim un nou pla urbanístic
aprovat inicialment que pretenem que sigui definitiu aquest any.
També estem negociant amb Núñez y Navarro.
El constructor?
Sí, com que l’empresari construirà la major part dels 600 habitatges nous, vam pensar en anar de cara i intentar negociar. No
se’ns posava al telèfon. Vam trucar una vintena de vegades i, com
que ens donaven allargues, un bon grup de veïnes i veïns vam
decidir presentar-nos a les oficines. En veure que no marxàvem,
finalment van decidir parlar amb els representants veïnals.
Els veïns, cara a cara amb l’empresa especuladora?
També hi va assistir el districte. Ho teníem clar: la rehabilitació del barri comportaria la puja del preu dels habitatges: els
veïns, per tant, també havíem d’obtenir-ne algun benefici. Era
important concretar el plec de condicions dels nous habitatges,
com ara que una part important fossin de lloguer a preu regulat i
que tinguessin una mitjana d’entre 70 i 90 m2.
Per què aquesta mida límit?
Per garantir que els pisos siguin accessibles als veïns que porten tota la vida al barri, molts són molt grans i alguns tenen els
habitatges afectats. També exigim que per poder accedir als habitatges de preu taxat no es puguin cobrar més de 3.000 euros al
mes per unitat familiar.
Vau arribar a un acord?
Núñez ens ha ofert 100 habitatges, un 20% dels quals es construiran al carrer Farigola, a un preu intermedi entre el de mercat i
el de protecció oficial. Però l’oferta ens desperta molts dubtes, li falta concreció. A l’abril tenim una nova reunió, a veure si avancem.

Coses del Farró

El Butlletí

Esquerra Eixample

Ens arriba el número 8 de la publicació que edita l’Associació de
Veïns i la Comissió de Festes del
barri del Farró. Tota una revista
de 40 pàgines feta amb molta cura
i una portada preciosa que reprodueix un quadre de Ramon Casas
dedicat a la bella Júlia, veïna del
barri. Un dels reportatges recorda
com va afectar al barri i l’entorn
de Sant Gervasi la nevada de l’any
1962 i un ampli dossier explica la
història de Ràdio Joventut, decana
de la comunicació local. La publicació acaba amb una amplíssima
agenda d’activitats il·lustrada
amb nombroses fotografies.

Les primeres pàgines del número
42 de la revista de l’AV de Congrés-Indians estan dedicades a un
recull de fotografies-denúncia per
cridar l’atenció sobre l’inadequat
manteniment de diferents espais
públics, recordant que el veïnat és
responsable de fer-hi un bon ús.
A les pàgines centrals, una petita
història del barri es complementa
amb una galeria de fotos que es
pot consultar a la web de l’associació: www.avvcongresindians.com.
Un altre article fa una valoració
de la posada en marxa de la línia
d’autobus 191, que millora la connexió als equipaments sanitaris.

El número 91 de la revista de l’AV
de l’Esquerra de l’Eixample dedica
la portada a un tema important de
debat a molts barris de la ciutat:
l’ordenació de les terrasses. Des
del moviment veïnal s’aposta
per uns establiments que siguin
respectuosos amb l’espai públic.
La revista també valora la jornada
reivindicativa del passat 8 de març
com a “històrica” per a la ciutat
i el moviment feminista. Un altre
reportatge explica el procés participatiu sobre el futur dels usos de
l’antiga presó Model. La vocalia de
la gent gran està en peu de guerra
per la defensa de les pensions.

Quins altres temes teniu sobre la taula?
Posar en marxa el casal de barri a Can Carol. Les obres han
començat i queda pendent la demanda que la gestió sigui a càrrec
del barri. Altres equipaments que esperem són un espai cultural a
l’edifici de l’antic consolat danès i un altre, de l’estil de Can Batlló,
en l’edifici conegut com la Fusteria. També hi ha el tema de l’Institut Vallcarca: fa molt de temps que s’hi treballa, sobretot des de la
Coordinadora d’Ampes, i estem pendents de com evoluciona.
I el comerç de proximitat?
S’ha de potenciar. La idea que tenim és que l’ús dels baixos
dels edificis sigui mixt, residencial i comercial. En el nostre projecte de barri-poble no entren les grans superfícies ni el seu model
de precarietat laboral.
Vallcarca és un barri viu?
Som 14.000 veïnes i veïnes, amb un teixit social important.
Des del 15-M estem coordinats en l’Assemblea de Vallcarca, tot
i que alguna associació no hi participa: un conflicte generacional
impedeix que les relacions siguin òptimes.
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Mohamed Adnan
Mustafa
Sirio huido de la guerra
jesús martínez
entrevista
marc javierre
fotografia

“Una de las primeras palabras
que he aprendido es papeles”

E

l poeta es un hombre como todos, /
un albañil que construye su muro: /
Un constructor de puertas y
ventanas.
El poeta antipoeta Nicanor Parra
evidenció en su Manifiesto el compromiso
ineludible de su obra con la protesta de la
calle (“poesía de la plaza pública”).
Los antipoemas de Nicanor apartaron
las rimas, las confidencias de las sílabas,
para hacer la revolución de la palabra.
Una solicitud, una subasta y un cruce de
reproches entre una pareja desenamorada
también pertenecen al gremio poético.
La vida de Mohamed Adnan Mustafa
(Hasaka, Siria, 1994) es la antivida. Viste
con una sudadera de Pull & Bear (“An ever
young community”), y sus ojos castaños
de fuego contrastan con el pelo rebelde y
moreno de una cordillera alpina. Inquieto,
se estira y se apoya sobre los codos para
luego levantarse y salir a fumar el tabaco de
liar Virginia Golden, en la cafetería Buenas
Migas, en la plaza Universitat de Barcelona.
Mohamed llegó a Barcelona en diciembre
del 2017. Herido en la guerra que ha partido

Siria de cabo a rabo, lo único que espera es
trabajar de lo que sea, de ceramista o de
albañil, que para él son la misma cosa.
Residente en un piso del barrio de
Can Serra (L’Hospitalet de Llobregat), las
últimas mañanas las ha dedicado a colgar
avisos para encontrar empleo. Se las ha
redactado Ana, su amiga: “Hola, mi nombre
es Mohamed Adnan. Hace poquito que
llegué a L’Hospitalet. Soy sirio y vivo con
dos chicas españolas que me han acogido en
su casa. Me gustaría mucho poder trabajar
y poder colaborar con ellas, así como tener
una ocupación y poder integrarme cada
vez más en sociedad. Lamentablemente,
tengo un brazo medio inutilizado por la
guerra. Pero aun así puedo hacer muchas
cosas. Por favor, si necesitas que te ayude
en la cocina, en la limpieza de tu domicilio,
que pasee a tus mascotas, quite malas
hierbas del jardín o que haga algún recado,
escríbeme un whasapp…”.
Por ahora, solo le ha llamado una señora
con más voluntad que dinero.
“Me gusta mucho Barcelona”, sonreirá
con las brocas de sus dientes en la parcela

Sal i pebre

de su boca negra. A veces, le duele mirar
las cosas, y se sorprende de todo como si
hubiera nacido ayer por la noche: “Nunca
antes había visto una chica con tatuajes”.
Juega al fútbol en el campo municipal
Pubillas Casas.
Se olvida de los problemas.
El mayor de siete hermanos, Mohamed
Adnan pastoreaba las cabras del rebaño de
su padre cuando estalló la guerra. El 11 de
julio del 2011, bajó hasta Jordania, donde
halló amparo en el campo de refugiados
de Zaatari, que se extiende por la rosa del
desierto como una lona de cascabel. Allí se
estableció su familia.
Volvió a entrar en Siria, enrolado
en el Free Army o Ejército Libre Sirio o
Movimiento de Oficiales Libres, la misma
organización que combate contra el
gobierno del presidente sirio Bashar Al
Assad, “ese tipo”.
“Cruzaba una calle en moto y me disparó
el gobierno: aquí, aquí, aquí y aquí”, relata
Mohamed sin acritud ni enojo y sin arrugar
la nariz. Las cuatro balas de Kalashnikov le
inutilizaron el brazo derecho, y la mano no

L’acudit

No callarem
Entre l’11 i el 15 d’abril les dependències de l’antiga presó Model
van acollir la Setmana per la Llibertat d’Expressió, organitzada
pel col·lectiu No Callarem, una plataforma d’ateneus populars,
associacions culturals i entitats de defensa dels drets humans. El
món cultural català no s’ha volgut quedar de braços plegats davant
injustícies com les condemnes que impliquen anys de presó per a
rapers com Valtonyc o Pablo Hasel pel contingut de les lletres de les
seves cançons. El resultat ha sigut uns dies d’intensa activitat on
s’han succeït per tota la ciutat concerts, exposicions, performances
i debats i xerrades sobre les formes de censura, la prohibició
d’expressions artístiques, les multes a revistes humorístiques o el
segrest de llibres. En resum, la persecució de la cultura que estem
patint per part del Govern i l’aparell judicial a cop de codi penal
i llei mordassa. La recaptació d’aquestes activitats es destinarà a
una caixa de resistència, ja que la iniciativa vol perdurar com una
plataforma estable de denúncia de la censura a la crítica política. Si
no canvien molt les coses, no callarem per molt de temps.

Zeta

puede hacer pinza para agarrar los objetos.
Una bala se le quedó dentro.
Le dispararon el 18 de enero del 2014,
cuando ya llevaba nueve meses peleando.
Al cabo de un mes salió del coma. Los
cascos blancos, una suerte de defensa
civil nutrida de voluntarios, le evacuaron
a Jordania. Cuando le iban a operar
en un hospital de Amán, su convoy fue
interceptado por militares y devuelto a
Siria, de la que volvió a salir en marzo
del 2016. Esta vez siguió el camino de la
diáspora que ya conocemos por los medios
de comunicación: Turquía (Esmirna), Grecia
(Samos), Alemania (Düsseldorf), España
(Barcelona), adonde llegó hace dos meses y
donde espera regularizar su situación.
En este tramo de la conversación emerge
una palabra con riesgo, una palabra que es
en sí una montaña, con su precipicio, su
cresta y sus rocas: papeles.
Una de las primeras palabras que ha
aprendido del castellano es papeles.
La narración de Mohamed, imposible de
contrastar, está trufada de idas y venidas,
de salidas y entradas por una frontera
porosa, permeable, de arena.
Ana, su compañera, ha de dibujar un
diagrama con flechas y fechas para entender
su vida, la antivida.
Él coge el platito de su taza con café
solo y una gota de leche. Lo coloca a un
lado, a un palmo del platito.
Entre la taza y el plato sitúa su mano, la
mano inútil.
Dice: “Entre uno y otro solo hay diez
minutos. Echabas a correr y estabas al otro
lado”.
Así es como ha cruzado las fronteras, así
es como las concibe, como una carrera.
El poeta antipoeta Nicanor Parra le
habría dedicado un poema.
La guerra debería ser una antiguerra.
De Soliloquio del individuo: “Crucé las
fronteras/ y permanecí fijo en una especie
de nicho”.

ricardo hermida / sr. Plástiko

