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ANToNi ViVEs
Tercer tinent d’alcalde (CiU)

És el tercer regidor millor pagat de l’Ajuntament, amb un salari 

actual de 129.719 euros, que inclou dietes de l’AMB, el Port de 

Barcelona, ATM, la Fira, Localred, Tersa i TMB. En total, forma 

part de 49 organismes. Va treballar tres anys de secretari general al 

Govern de la Generalitat i porta al consistori des del 2007. Declara 

ser propietari del 50% d’un pis i un pàrquing a Barcelona i de dos 

FRW[HV��XQ�1LVVDQ�3DWKÀQGHU�L�XQ�0LFUD��(FRQRPLVWD�GH�SURIHVVLy��
KD�LQYHUWLW�HQ�GLIHUHQWV�SURGXFWHV�ÀQDQFHUV��FRP�REOLJDFLRQV�������
i les famoses preferents (11.000). Té 57.000 euros en dos plans de 

pensions, el 50% de 57.000 euros en valors a Bankinter i Caixa 

Bank i el mateix percentatge en dos dipòsits bancaris que sumen 

15.000 euros. També declara unes col·laboracions en forma d’articles 

al diari “Ara” que li reporten prop de 8.000 euros l’any.

XAViER TRiAs ViDAl
DE llobATERA
Alcalde (CiU)

/D�GHFODUDFLy�SDWULPRQLDO�GH�
l’alcalde és una de les més 

extenses. Fins i tot hi inclou un 

quadre del pintor Pere Pruna, 

��ÀJXUHV�FDWDODQHV, valorat 

en més de 18.000 euros. Trias 

declara ser propietari d’un 

apartament, plaça de pàrquing 

i traster a Naut d’Aran; del 

50% d’una casa a Es Mercadal 

(Menorca), on estiueja, i de dos 

locals a Barcelona dels quals 

ostenta només un 8,33% de 

OD�WLWXODULWDW��$�OD�GHFODUDFLy�
surt un Audi de la gama 

més alta que té un preu de 

mercat superior als 75.000 

euros, bons per valor de més 

de 22.000 euros, accions i/o 

participacions al BBVA, BSCH, 

d’Immobiliària Vilmont, 

3URKLVSD�L�&RUSRUDFLyQ�0pGLFD�
L�XQ�WtWRO�KRQRUtÀF�DO�&OXE�GH�
Tennis Barcelona i el Club de 

Golf El Prat. També declara 

dipòsits bancaris en set 

entitats diferents que sumen 

gairebé 130.000 euros. Tot i ser 

PHWJH�GH�SURIHVVLy��7ULDV�YLX�
de la política des del 1981. El 

seu sou de 143.708 euros bruts 

anuals dobla el del president 

del Govern espanyol, Mariano 

5DMR\���������HXURV���$UWXU�
Mas cobra 144.030 euros, però 

l’any passat va renunciar a una 

paga. L’alcalde complementa 

el salari base de 111.104 euros 

DPE��������HXURV�HQ�FRQFHSWH�
de dietes dels dos principals 

organismes que presideix, 

l’AMB i el Consorci de la Zona 

Franca.

Ciutadans 

com la resta?

AlbERT ollés

La llegenda atribueix a Francis-
co Franco una frase lapidària 
que, presumptament, deia als 
seus ministres quan discutien. 
“Hagan como yo y no se metan 
en política”. Durant 40 anys de 
dictadura i repressió la política 
va estar prohibida a Espanya. 
Potser per això, el retorn de la 
democràcia va comportar una 
dèria polititzadora de la vida 
pública que, unida a un model 
d’Estat centrat en el ‘café para 
todos’, ha derivat en un siste-
ma institucional massa parti-
dista i nepòtic (planter ideal 
per a la corrupció) i una ad-
ministració gegantina, farcida 
de duplicitats i excessivament 
costosa per a les butxaques de 
la majoria dels contribuents.

En un article publicat al di-
ari El País l’any passat, l’eco-
nomista César Molinas acusava 
els polítics espanyols (i cata-
lans) d’haver-se convertit du-
rant aquests gairebé 40 anys 
de democràcia restaurada en 
una mena de classe social eli-

tista que fa servir el poder que 
li cedeix el poble a les urnes 
per defensar el seu interès 
particular pel damunt de l’in-
terès general. Molinas, que va 
ser director general al Ministeri 
d’Economia, conseller de nom-
broses empreses públiques com 
Renfe i Correos i actualment és 
expert en fons d’inversió i pro-
GXFWHV�ÀQDQFHUV�GH�ULVF��DQDYD�
PpV�HQOOj� L� GHÀQLD� HOV� SROtWLFV�
del país com una “elit extrac-
tiva”, ja que han consolidat un 
sistema de “captura de rendes” 
que els hi permet, sense crear 
nova riquesa, sostreure ren-
des a la resta de la població. 
L’article va ser força criticat 
per posar tots els polítics en el 
mateix sac (també els que s’hi 
dediquen de forma altruista o 
treballen a petits ajuntaments) 
i per defensar el retorn de la 
tecnocràcia que va dirigir Espa-
nya durant la darrera etapa del 
franquisme i que ara s’ha posat 
de moda a Europa per l’hege-
PRQLD�GHO�SRGHU�ÀQDQFHU�VREUH�
el polític. “Desprestigiar la po-
OtWLFD�QRPpV�EHQHÀFLD�D�TXL�QR�

cal estar als governs per gover-
nar”, fou una de les rèpliques 
més repetides contra aquest 
article i el seu autor.

Enmig d’aquest debat, la lec-
tura de les declaracions de béns 
i patrimonis dels 41 regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona 
constata la realitat polièdri-
ca d’un sistema polític que cal 
renovar, regenerar i racionalit-
]DU��SHUz�GHV�GH�O·DÀUPDFLy�PpV�
absoluta del valor de la seva 
prevalència. Aquesta iniciativa 
de presumpta transparència no 
és nova ja que altres organis-
mes com el Govern estatal, les 
Corts, el Parlament i dirigents a 
nivell particular l’han posada en 
pràctica en els darrers temps. 
En tots els casos, els resultats 
no són gaire convincents. Com 
reconeixen els mateixos partits, 
l’única forma de saber si algú 
V·KD� HQULTXLW� DSURÀWDQW� HO� VHX�
pas per la política és compa-
rant el patrimoni declarat quan 
s’estrena el càrrec amb el que 
HV�SUHVHQWD�DO�ÀQDO�GHO�PDQGDW��
Una pràctica que encara no és 
gaire habitual a casa nostra i 
TXH�Wp�XQD�GLÀFXOWDW�DIHJLGD�SHU�
l’existència d’una gran nombre 
de ‘polítics professionals’ que 
encadenen càrrecs i acaben de-
dicant bona part de la seva vida 
a la funció pública tot i no haver 
guanyat cap oposició.

D’altra banda, encara que es 
fes aquest exercici de compara-

ció, hi ha vies legals per amagar 
informació seguint estratègies 
habituals en el món empresa-
rial, com posar propietats a 
nom de la parella o d’altres fa-
miliars. I en un darrer extrem, 
sempre queda l’opció d’obrir 
FRPSWHV�D�SDUDGLVRV�ÀVFDOV��XQD�
pràctica molt de moda.

Pel que fa als salaris, no és 
demagògic que un treballador 
que no arriba a mileurista (n’hi 
ha molts actualment) trobi in-
just que un regidor de la seva 
ciutat guanyi més de 100.000 
euros bruts l’any (aquest és el 
cas de 15 dels membres del con-
sistori, més d’un terç del total). 
Es pot entendre, tot i que sem-
bli grandiloqüent, que l’alcalde 
estigui present, per motius de 
representació institucional, a 
62 organismes públics diferents. 
Però sembla excessiu que els 
tinents d’alcalde participin a 
un nombre semblant d’entitats 
i que gairebé tots els regidors 
complementin els seus sous 
amb dietes per assistir a reu-
nions d’altres institucions, com 
ara la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i el Consell Comarcal 
del Barcelonès (les dietes tenen 
una retenció del 40%).

Davant de tot això, Carrer 
s’ha limitat a reproduir les de-
claracions que ens han semblat 
més representatives, sense fer 
cap valoració sobre la veracitat 

(Q�SOHQD�FULVL�GH�FRQÀDQoD�FDS�DOV�SROtWLFV�L�
VRWD�O·DPHQDoD�G·XQD�UHFHQWUDOLW]DFLy�GH�O·(VWDW�
HVSDQ\RO�DPE�O·DXVWHULWDW�FRP�D�H[FXVD��HOV�
UHJLGRUV�GH�%DUFHORQD�KDQ�YROJXW�IHU�XQ�H[HUFLFL�
GH�WUDQVSDUqQFLD�SXEOLFDQW�HOV�VHXV�LQJUHVVRV�L�
SDWULPRQLV��(O�UHVXOWDW�QR�pV�JDLUH�FRQYLQFHQW

JoRDi PoRTAbEllA
President del grup municipal d’UpB

El líder local d’ERC és el segon polític millor pagat de 

O·$MXQWDPHQW�WRW�L�IRUPDU�SDUW�DFWXDOPHQW�GH�O·RSRVLFLy��&REUD�
129.748 euros, més de 42.000 euros en concepte de dietes. Va 

ser diputat al Parlament dues legislatures i és regidor des del 

1999. Fou tinent d’alcalde vuit anys, formant govern amb el PSC 

i ICV-EUiA. Declara tenir el 50% de la titularitat de dos pisos a 

Barcelona (un d’ells amb una hipoteca de 270.000 euros) i d’un 

apartament a l’Escala. També diu ser propietari d’un Hyundai, 

d’accions a CaixaBank i el Banc Popular valorades en 3.250 euros i 

del 50% de tres dipòsits bancaris que sumen 18.000 euros.

del seu contingut per no comp-
tar amb la informació mínima 
per contrastar-ho. Els regidors 
es van comprometre a adjuntar 
la darrera liquidació d’IRPF, de 
l’impost de patrimoni i del de 
societats, tot i que no hi ha cap 
RUJDQLVPH� RÀFLDO� TXH� JDUDQ-
teixi que ho hagin fet o que la 
informació aportada sigui cer-
WD��*DLUHEp�WRWV�KDQ�PRGLÀFDW�
entre gener i febrer d’enguany 
les primeres declaracions que 
YDQ�SUHVHQWDU�D�ÀQDOV�GHO�������
però en la majoria dels casos 
no diuen què han canviat.

El patrimoni dels regidors

Després de moltes discussions 

i algun retard, l’Ajuntament 

ha complert el compromís de 

publicar els sous i el patrimoni 

dels seus regidors. Malgrat ser 

S~EOLTXHV��OHV�GDGHV�VyQ�GLItFLOV�
de consultar: no es troben al 

ZHE�PXQLFLSDO��&RP�VL�IyVVLP�
al segle XIX, cal demanar 

DXWRULW]DFLy�DPE�XQD�LQVWjQFLD�
al registre municipal i, un cop 

acceptada, concertar dia i hora 

per veure les declaracions a les 

dependències de la Secretaria 

General de l’Ajuntament. 

Només es poden prendre 

notes sota la vigilància d’un 

funcionari que custodia en 

tot moment les 41 carpetes 

amb els papers. Està prohibit 

demanar còpies o fer fotos 

dels documents. Fins ara, 

HOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy�
només s’han fet ressò dels sous 

i les dietes. Ningú no ha fet 

referència al patrimoni. Costa 

d’entendre que els caps de la 

desena de professionals que 

han perdut hores consultant 

les dades hagin considerat que 

DTXHVWD�LQIRUPDFLy�QR�WHQLD�
rellevància. ¿Es continuen fent 

trucades als responsables dels 

diaris, per indicar-los què es pot 

publicar i què no? &DUUHU trenca 

el silenci mediàtic i publica 

el patrimoni dels principals 

regidors, per ordre de sous.

Silenci trencat
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JAumE 
CiuRANA
Cinquè 

tinent 

d’alcalde 

(CiU)

És regidor des de l’any 1994 i 
cobra actualment 123.411 eu-
ros. Declara ser propietari del 
50% de dos pisos i dues places 
de pàrquing a Sant Cugat, on 
viu, d’un apartament a Lles, 
amb una hipoteca de 66.973 
euros, i del 12,5% d’un solar 
forestal a Falset. Té un pla 
de pensions amb 9.457 euros, 
20.000 euros en deute subordi-
nat, 4.800 euros en obligacions 
a La Caixa, un pla de futur amb 
������HXURV� SHU� DOV� VHXV�ÀOOV� L�
120 accions al BBVA. També té 
el 50% de dos dipòsits bancaris 
que sumen 4.000 euros i el 33% 
d’un altre amb 1.422 euros.

sòNiA 
RECAsENs
Segona 

tinent 

d’alcalde 

(CiU)

És la regidora que declara més 
EpQV�LPPREOHV��WRW�L�TXH�DÀUPD�
que la major part els ha rebut 
“en herència paterna”. Amb 
diferents percentatges que 
oscil·len entre el 33%, el 50% 
i el 100% és titular de dos pi-
sos a Barcelona, un a Guissona 
i un altre a Agramunt. També 
té un apartament a Menorca i 
un apartament i un solar a Ca-
daqués. Recasens declara un 
Chevrolet Aptiva, 6.000 euros 
en participacions i/o accions a 
Cad-Àrea i 35.000 euros en tres 
dipòsits bancaris. És regidora 
des del 1999 i actualment co-
bra 117.603 euros anuals. Par-
ticipa a 45 organismes públics 
diferents.

JoAquim 
FoRN
Primer 

tinent 

d’alcalde 

(CiU)

És regidor des de fa 14 anys. 
Durant aquest temps ha ocupat 
càrrecs destacats al grup muni-
cipal de CiU i a la federació bar-
celonina de CDC. Actualment 
és el número dos de l’equip de 
govern i guanya 114.982 euros 
anuals. Només declara ser pro-
pietari del 50% d’un pis hipote-
FDW��VHQVH�HVSHFLÀFDU�OD�TXDQ-
titat), de dos comptes corrents 
que sumen 33.000 euros i dos 
plans de pensions on té diposi-
tats 17.000 euros.

mAiTE 
FANDos
Tinent 

d’alcalde (CiU) 

i regidora de 

Gràcia

Després d’una breu etapa a la 
Generalitat i de dirigir tres anys 
l’Institut Català de la Dona, va 
arribar al consistori barcelo-
ní el 2007. Actualment cobra 
114.915 euros. Declara ser 
propietària del 50% d’una casa 

a Barcelona i d’un pis a Sant 
Sadurní d’Anoia, del que deu 
43.924 euros. Té un Renault 
Laguna i la meitat d’un dipòsit 
bancari amb 11.892 euros.

AlbERTo 
VillAgRAsA
Regidor del 

PP

És regidor des del 2003 i cobra 
112.616 euros anuals. No decla-
ra cap bé immoble, i tot i ser 
propietari d’un Audi A7, 23.000 
euros en accions i/o participa-
cions i 62.000 euros en dipòsits 
bancaris.

ÀNgEls 
EsTEllER
Regidora del 

PP

Va ser diputada al Parlament de 
1999 al 2003 i, des de llavors, 
és regidora. Cobra 112.164 eu-
ros. Declara un pis a Barcelona, 
amb hipoteca, i un apartament 
amb pàrquing a Calafell. També 
té un Volkswagen Golf, 78.000 
euros en drets de crèdit, 17.300 
euros en un pla de pensions i 
76.309 en dipòsits bancaris.

JoAN 
PuigDollERs
Regidor 

de Medi 

Ambient 

i Serveis 

Urbans i del districte de 

Sarrià-Sant Gervasi (CiU)

És el degà de CiU a l’ajunta-
ment, on porta de regidor des 
de 1987. Milita a CDC des de 
1977 i va ser fundador de les 
Joventuts Nacionalistes de 
Catalunya (JNC). Fou direc-
tor general a la Generalitat i 
també ha ocupat càrrecs des-
tacats a la Diputació de Bar-
celona. Actualment té un sou 
de 111.280 euros. Declara ser 
el titular del 50% d’un pis, del 
que deu 33.107 euros, i un 
pàrquing a Barcelona, i del 
33% d’un altre habitatge a la 
mateixa ciutat i d’una “tor-
re” a Aiguafreda. També té un 
Volvo V50, un pla de pensions 

amb 84.148 euros a la Caixa 
i un altre, amb 8.011 euros. 
Completa la declaració amb el 
50% de tres dipòsits bancaris 
que sumen 45.000 euros.

AssumPTA 
EsCARP
Regidora 

del grup 

municipal 

del PSC

Juntament amb Jordi William 
Carnes i Imma Moraleda, és 
una de les veteranes del grup 
socialista i extinent d’alcalde. 
Tot i que va començar de molt 
jove a la política, no es va es-
WUHQDU� FRP� D� UHJLGRUD� ÀQV� DO�
2003 (abans havia estat la cap 
de gabinet de Joan Clos). Actu-
alment guanya 111.169 euros, 
dels quals 37.704 són de die-
tes pel seu càrrec de vicepre-
sidenta de l’AMB. Declara el 

50% de la propietat d’un pis a 
Barcelona (amb una hipoteca 
de 100.000 euros) i d’un altre 
a la Cerdanya. És titular de 
bons patriòtics per un valor de 
40.000 euros i de fons garan-
tits per la mateixa quantitat. 
També té contractats altres 
SURGXFWHV�ÀQDQFHUV��FRP�DFFL-
ons en emergents (8.955) i en 
gestió alternativa (9.805), una 
tècnica vinculada als fons d’in-
versió. Escarp declara un fons 
de pensions amb 32.680 euros 
i el 50% de quatre dipòsits ban-
caris que sumen 57.000 euros.

RiCARD 
gomÀ
President 

del grup 

municipal 

d’ICV-EUiA

És regidor des del 2003 i fou ti-
nent d’alcalde del 2007 al 2011. 
Actualment cobra a l’oposició 
102.971 euros (11.212 en die-
tes). Només declara ser propi-
etari d’un terç d’un pàrquing 
de Barcelona i del 50% de tres 
dipòsits bancaris que sumen 

15.000 euros. Fonts del grup 
DIHJHL[HQ�� FRP� D� MXVWLÀFDFLy�
parcial, que els edils d’Iniciati-
va han de destinar entre el 21% 
i el 27% del seu sou al partit.

gERARD 
ARDANuy
Regidor 

G·(GXFDFLy�L�
de l’Eixample 

(CiU)

Porta sis anys de regidor i ac-
tualment cobra 102.296 euros. 
Declara ser propietari del 50% 
d’un pis a Barcelona del que 
deu 200.000 euros, i d’un altre 
a Castell d’Aro on encara ha 
de pagar 40.000 euros. És titu-
lar de 7.500 euros en accions 
a Renta 4 i de la meitat d’un 
compte corrent de 3.500 euros.

JoAquim 
mEsTRE
Regidor 

d’ICV-EUiA

Va ser regidor de l’Ajuntament 
de Terrassa en el primer man-
dat democràtic (1979-1983). Va 
ser deu anys secretari nacional 
d’organització d’ICV, forma 
part del consistori de Barcelona 
des del 2007 i cobra actualment 
100.632 euros. Declara ser pro-
pietari d’un pis a Barcelona, del 
que deu 57.000 euros, i d’un di-
pòsit bancari de 25.000 euros.

AlbERTo 
FERNáNDEz 
DíAz
President del 

grup del PP

El líder popular es, juntament 
amb l’alcalde, un dels regidors 
amb una trajectòria política 
més àmplia i dilatada. Es va 
estrenar com a candidat a les 
eleccions generals de 1982 i 
fou durant set anys president 
del PP a Catalunya i diputat al 
Parlament. Va viure una prime-
ra etapa com a edil de 1987 a 
1999 i va tornar el 2003. De-
clara haver cobrat el 2012 un 
total de 96.153 euros però no 
inclou el que va ingressar com 
a vicepresident de la Diputació 
de Barcelona, càrrec del qual 

va dimitir fa uns mesos. El seu 
patrimoni, després de tota una 
vida dedicada a la política, in-
clou la titularitat plena d’un 
pis i dos pàrquings a Barcelona, 
pels quals deu 142.625 euros, 
i un altre habitatge, de 115 
metres quadrats i amb aparca-
ment, a la mateixa ciutat, del 
TXH� Wp� HO� ����� *UDQ� DÀFLRQDW�
a les motos, diu ser propieta-
ri de tres d’aquests vehicles, 
un d’ells de la marca Harley 
Davidson. També declara 321 
accions a Endesa, títols per un 
valor de 23.615 euros a l’as-
seguradora Mapfre i 5 partici-
pacions al club del seu cor, el 
RCD Espanyol. Té 90.000 euros 
en un pla de jubilació, 35.000 
euros en un pla de pensions i 
dipòsits bancaris que sumen 
90.000 euros. Fernández Díaz 
no ha marcat cap de les dues 
caselles, sí o no, que pregunten 
als regidors si han fet la decla-
ració de l’impost de patrimoni 
(actualment només el paguen 
les grans fortunes). La resta de 
membres del consistori, amb 
l’excepció de la també popu-
lar Àngels Esteller i del tinent 
d’alcalde Antoni Vives (CiU), 
HVSHFLÀTXHQ� TXH� QR� YDQ� DUUL-
bar al límit que obliga a abonar 
aquest tribut.

JoRDi mARTí
President 

del grup 

municipal 

del PSC

Tot i ser el líder local dels so-
cialistes, Martí guanya menys 
que tres de les regidores del 
seu partit, Assumpta Escarp, 
Imma Moraleda i Sara Jaurri-
eta. Una mena de metàfora 
de la divisió interna que viu 
la federació barcelonina del 
PSC. Guanya 92.600 euros 
(Escarp i Moraleda superen 
els 100.000 euros) i va renun-
ciar a les dietes que li corres-
ponien a l’AMB (2.392 euros). 
La seva declaració patrimoni-
al és molt curta i només in-
clou el 50% de la titularitat 
d’una casa a Maià de Mont-
cal, un Volkswagen Polo de 
segona mà i la meitat d’un di-
pòsit bancari de 3.500 euros. 
D’un perfil més tècnic que 
molts dels seus companys, 
s’ha estrenat com a regidor 
en aquest mandat. A l’ante-
rior va ser el responsable de 
l’àrea de Cultura però sense 
passar per les urnes.

EDuARD 
FREiXEDEs
Regidor de 

Mobilitat i de 

Sant Martí 

(CiU)

Porta deu anys al consisto-
ri barceloní. Cobra un sou de 
90.871 euros. Declara ser titu-
lar del 50% d’un pis i dues pla-
ces de pàrquing a Barcelona, 
tots amb hipoteca. També té 
5.000 euros a l’asseguradora 
Zurich Vida i 2.500 euros en 
dipòsits bancaris.

Coneguda entre els polítics catalans 

FRP�OD�´PHQMDGRUDµ��OD�'LSXWDFLy�GH�
Barcelona complementa, en forma de 

dietes, les retribucions de molts edils. 

Però també es fa servir per pagar 

directament el sou de regidors que 

renuncien al salari del seu ajuntament a 

canvi d’augmentar la nòmina mensual. 

Segons un estudi del diari (O�3DtV, 
aquesta estratègia la fan servir 31 

dels 51 diputats que, tot i combinar la 

seva feina al consistori amb la de l’ens 

SURYLQFLDO��GHFODUHQ�GHGLFDFLy�H[FOXVLYD�D�
OD�'LSXWDFLy��/D�IyUPXOD�pV�WDQ�SURÀWRVD�
TXH�ÀQV�L�WRW�OD�IDQ�VHUYLU����DOFDOGHV��

entre ells el de Badalona, la tercera 

ciutat amb més habitants de Catalunya. 

Es fa difícil creure que el polèmic Xavier 

García Albiol (PP) passi més temps a 

OD�'LSXWDFLy�TXH�D�O·DMXQWDPHQW�TXH�
dirigeix, però això li permet guanyar 

������HXURV�PHQVXDOV�EUXWV�TXH��D�PpV��
V·HVWDOYLD�OD�VHYD�FRUSRUDFLy�PXQLFLSDO��
El socialista Josep Mayoral (Granollers) 

i els convergents Salvador Esteve 

(Martorell) i Marc Castells (Igualada) 

VyQ�DOWUHV�FDVRV�GHVWDFDWV��$�DTXHVWD�
llista s’ha afegit darrerament l’exalcalde 

de Sabadell, Manel Bustos, imputat per 

XQ�FDV�GH�FRUUXSFLy�

La Diputació de Barcelona paga el sou 
de l’alcalde de Badalona i de 30 regidors 

OTrias té cases a 
Menorca i la Vall 
d’Aran, un Audi de luxe 
i un quadre de Pruna

�PAssA A lA PÀgiNA 4
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JoRDi mARTí
Regidor de 

Presidència 

i de Sants-

Montjuïc 

(CiU)

Militant de CDC des del 1979, 
ha ocupat diferents càrrecs di-
rectius al partit. Va ser cap de 
gabinet durant set anys a la 
Generalitat i diputat al Congrés 
dels Diputats del 2000 al 2004. 
S’ha estrenat com a regidor en 
aquest mandat cobrant 89.194 
euros. És propietari d’una casa 
a Sabadell i del 50% d’un pis a 
Sant Cugat. Té un Suzuki, 2.000 
euros en deute públic i 20.000 
euros en dipòsits bancaris.

JoAN 
TRulléN
Regidor del 

PSC

S’ha estrenat com a regidor 
en aquest mandat. Cobra un 
sou de 86.985 euros. Econo-
mista de professió, declara 
ser titular del 50% d’un pis a 
Barcelona i d’un altre a Fon-
tanals de la Cerdanya, del que 
deu 214.461 euros. També té 

un Peugeot, 3.261 euros en 
accions i dipòsits bancaris que 
sumen 8.000 euros.

FRANCiNA 
VilA
Regidora de 

Dona i d’Horta-

*XLQDUGy�
(CiU)

Forma part del consistori bar-
celoní des del 2007. Cobra 
84.000 euros anuals i només 
declara ser propietària d’un pis 
a Agramunt amb una hipoteca 
de 108.200 euros i del 50% d’un 
altre habitatge a Barcelona, 
amb una hipoteca de 186.900 
HXURV��1R�HVSHFLÀFD�VL�KD�SDJDW�
o no l’impost de societats.

iRmA 
RogNoNi
Regidora de 

Família i de 

Nou Barris 

(CiU)

Milita a UDC des de l’any 2010 
i s’ha estrenat com a regido-
ra en aquest mandat cobrant 
81.326 euros. Declara ser la ti-
tular del 50% de dos pisos amb 
hipoteca i un despatx a Barce-
lona. També és propietària de 
la meitat d’un Kia Opirus i de 
tres dipòsits bancaris que su-

men 21.000 euros, a més del 
100% d’un altre amb 13.000 
euros.

mERCè Homs
Regidora de 

Ciutat Vella 

(CiU)

És regidora des del 2007. Ac-
tualment cobra 80.000 euros. 
No declara cap immoble però 
sí diu que és propietària d’una 
moto Scoopy Honda, un Peuge-
ot 307 i un Fiat 500. Té 6.585 
euros en un pla de pensions i 
dos dipòsits bancaris de 2.500 
euros (100% de titularitat) i 
1.000 euros (50%).

JoRDi 
WilliAm 
CARNEs
Regidor del 

PSC

Va ser conseller de la Gene-
ralitat amb Pasqual Maragall i 
tinent d’alcalde de Jordi He-
reu, tot i que on ha treballat 
més temps és a la Diputació 
de Barcelona (1984-2000). Co-
bra un sou de 78.565 euros. És 
propietari d’una casa a Barce-
lona, de la que deu 122.345 

euros, i d’una altra a Òdena, 
per la qual encara ha de pagar 
266.129 euros. Té un Honda 
CVR, un pla de pensions amb 
30.000 euros i quatre dipòsits 
bancaris que sumen prop de 
64.000 euros.

JoAN 
lAPoRTA
Portaveu 

del grup 

municipal 

d’UpB

L’expresident del FC Barce-
lona és l’únic membre del 
consistori que compagina les 
seves funcions públiques amb 
activitats privades. Com a soci 

fundador del despatx d’advo-
cats Laporta & Arbós, decla-
ra una retribució anual bruta 
de 150.000 euros. A això s’ha 
d’afegir el sou de regidor, de 
32.616, 48 euros (com a dipu-
tat del Parlament va cobrar 
41.557,83 euros anuals). El 
patrimoni immobiliari de La-
porta inclou un pis a Barcelona 

amb hipoteca, i un altre amb 
pàrquing a s’Agaró, lliure de 
càrregues, del qual n’és pro-
pietari en un 50%. També té, 
amb el mateix percentatge de 
WLWXODULWDW��XQD�ÀQFD�XUEDQD�D�
Mont-ras. Com a cotxe declara 
un Lexus 615, una berlina de 
luxe que segons les tarifes de 
la web de la marca pot costar 
ÀQV�D��������HXURV��MXQWDPHQW�
amb 33.241 participacions a 
Laporta & Arbós, 1.250 a la 
consultoria esportiva Core 
Store, SL i el 33% de la im-
mobiliària Lastruch Inversions 
i de la intermediària de pro-
GXFWHV� ÀQDQFHUV� )LOLDO� &DWD-
lana de Consum. Malgrat tota 
aquesta activitat empresarial i 
ÀQDQFHUD��QRPpV�GLX�WHQLU�GRV�
dipòsits bancaris que sumen 
12.000 euros.

PilAR DíAz
Regidora del 

PSC

És regidora des d’abril de l’any 
passat i cobra un sou de 32.616 
euros. Declara ser propietària 
d’un pis a Barcelona del que 
deu 100.000 euros, un Chrysler 
Status i dos dipòsits que sumen 
17.000 euros.

El PP amenaça amb intervenir 

l’Ajuntament de Barcelona
AlbERT ollés

Sota les directrius dogmàtiques 
de la FAES de José María Aznar, 
el PP s’ha llençat en aquesta 
legislatura a una mena de res-
tauració del lema franquista 
“España una, grande y libre”, 
aquest cop sense dictadura. 
L’objectiu és que l’administra-
ció de l’Estat torni a ser el cen-
tre omnipotent de tota l’estruc-
tura política i funcionarial del 
país, seguint el model instaurat 
el segle XIX. Amb l’austeritat, 
un cop més, com a excusa i la 
seva majoria absoluta a les Corts 
Generals com a instrument co-
ercitiu, el govern de Mariano Ra-
joy està aprovant tot un seguit 
de contrareformes involutives i 
recentralitzadores en matèria 
HGXFDWLYD��MXGLFLDO��ÀVFDO�L�G·RU-
ganització territorial que ame-
nacen amb esborrar bona part 
dels avenços assolits des del re-
torn de la democràcia.

Retallada de competències

El municipalisme, un dels èxits 
més importants d’aquesta eta-
SD�GHV�GH�OD�ÀORVRÀD�GH�OD�PL-
llora dels serveis als ciutadans 
gràcies a la proximitat, està 
WDPEp�D�OD�FRUGD�ÁXL[D��(O�&RQ-
sell de Ministres va presentar 
el passat 15 de febrer l’avant-
projecte de la llei per a la Ra-
cionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. Una ini-

ciativa que es vol aprovar des-
prés d’aquest estiu i que ha re-
but el rebuig gairebé unànime 
del món municipal (inclosos els 
ajuntaments governats pel PP) 
per la retallada d’autonomia i 
competències que implica.

Segons les fonts consultades, 
el projecte se centra en aug-
mentar el control estatal sobre 
la gestió dels consistoris, homo-
geneïtzar-ne l’organització in-
terna (inclosos els sous dels re-
gidors i els tècnics), els serveis 
que podran donar i el preu dels 
mateixos. Aquest darrer apar-
tat, segons denuncien els partits 
d’esquerra, amaga a més una 
clara intenció privatitzadora, 
que repercutiria en la qualitat i 
la universalitat d’aquestes pres-
tacions. Curiosament, i després 
de presenciar durant la campa-
nya de les darreres eleccions 
generals un virulent duel verbal 

entre el PP i el PSOE per veure 
qui eliminava més diputacions 
provincials per estalviar diners 
i duplicitats, aquestes tornarien 
a guanyar protagonisme i, com 
en el passat, gestionarien sota 
la direcció directa de Madrid 
moltes de les funcions que ara 
corresponen als ajuntaments 
més petits.

En el cas de Barcelona, que 
juntament amb Madrid, gaudeix 
d’un estatus competencial pro-
pi, la Carta Municipal, existeix 
un risc greu de pèrdua d’auto-
nomia que obligaria, segons les 
fonts consultades, a importants 
canvis d’estructura i funciona-
ment intern, tant a nivell po-
lític com tècnic, i posaria en 
perill la descentralització en 
districtes. Tampoc queda cla-
ra la validesa dels consorcis de 
l’ajuntament amb la Generali-
tat per donar serveis en matè-

ries tan sensibles com la salut, 
l’educació i els serveis socials. 
“Està en perill el principi d’au-
tonomia local”, resumeix Joa-
quim Mestre, portaveu del grup 
municipal d’ICV-EUiA. Tot i que 
l’avantprojecte l’ha elaborat el 
Ministeri d’Hisenda seguint cri-
teris “d’estabilitat pressupos-
WjULD�L�VRVWHQLELOLWDW�ÀQDQFHUDµ��
fonts coneixedores del procés 
destaquen el paper de la vice-
presidenta del Govern espanyol, 
Soraya Sáenz de Santamaria, i 
del cos d’advocats de l’Estat, al 
qual ella pertany, en el redactat 
ÀQDO��8Q�IHW�TXH�FRQÀUPDULD�OD�
tesi de la restauració del model 
més centralista. La reforma que 
proposa la llei del paper del se-
cretari i l’interventor general, 
GXHV�ÀJXUHV�MXUtGLTXHV�FODXV�HQ�
qualsevol ajuntament, perquè 
tornin a dependre directament 
de Madrid i siguin una mena de 
comissaris de l’Estat també ani-
ria en la mateixa línia.

Davant de totes aquestes 
amenaces, que han posat en 
peu de guerra la Federación Es-
pañola de Municipios y Provinci-
as (FEMP), dirigida actualment 
pel PP, el consistori barceloní 
va aprovar el passat 11 de març 
una declaració institucional on 
denuncia que s’estigui transme-
tent des del Govern central a 
l’opinió pública la imatge dels 
ajuntaments con uns “malbara-
tadors”, quan el 53% del conjunt 

de la despesa pública correspon, 
precisament, a l’administració 
de l’Estat, per un 33% de les 
comunitats autònomes i només 
un 14% dels consistoris. La de-
claració, de la qual només es va 
desmarcar el PP, tot i que amb 
matisos, rebutja “totalment” 
l’avantprojecte, pel que suposa 
de “vulneració de l’autonomia 
local, de les competències que 
l’Estatut de Catalunya atorga a 
la Generalitat, i “d’intent de re-
centralització del model d’admi-
nistració local català”.

Salvar la Carta Municipal

El Govern de CiU assegura te-
nir blindades les atribucions en 
matèria municipal i està pre-
parant una llei catalana pròpia 
que, tot i rebaixar també els 
sous dels regidors, reduir les 
estructures administratives i 
privatitzar serveis, respectaria 
el règim especial de la ciutat 
de Barcelona. Segons ha pogut 
saber Carrer, els serveis jurídics 
del consistori posen en dubte 
aquesta tesi i consideren que 
l’Executiu espanyol podria im-
posar el seu criteri ja que la llei 
de Base de Règim Local, que re-
gula el funcionament dels ajun-
taments i ara seria reformada 
per la nova norma, és d’abast 
estatal. L’única alternativa, si 
aquesta opció prospera, seria 
presentar un recurs davant el 
Tribunal Constitucional.

RETRIBUCIONS DELS DIRECTIUS I ASSESORS MUNICIPALS DE BCN

Càrrec Retribució anualitzada Places

President Consell de Districte Entre 56.487 i 98.192 € 10
Gerent municipal,
gerents i assimilats Entre 61.000 i 147.700 € 33
Director, directors
de serveis i assimilats Entre 52.601 i 105.000 € 121
Comissionats 68.000 € 4
Assessors president
consell districte 
consellers tècnics districte Entre 34.760 € i 51.950 € (*)
Consellers de districte Entre 17.169 € i 35.290 € 44
Assessors i suport Entre 25.765 € i 76.730 € (*)
���1R�HVWDQ�HVSHFLÀFDWV�WRW�L�TXH�OD�OOLVWD�GH�SHUVRQDO�HYHQWXDO�
que inclou els càrrecs directius, està formada per 258 persones
Font: Web Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat
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OFernández Díaz no diu 
si ha de pagar l’impost 
de patrimoni i Vives va 
invertir en preferents
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7 El veïns de Ciutat 
Vella reclamen el 
Pla d’Usos

9 El 22@ no s’acaba 
d’integrar 
al PoblenourònicaC

El metro passa 
de llarg a la Marina

La retallada de pressupost del departament de Territori ha paralitzat 
per enèsim cop el calendari d’entrada en funcionament de la línia10 del 
metro, una infraestructura que el veïnat d’aquest barri considera vital 
per pal·liar la seva històrica mala connexió amb la resta de la ciutat

EloI lAtoRRE

“Estem construint la nova lí-

nia 9 del metro. De la Zona 

Franca a tota la xarxa de me-

tro en pocs minuts”. Aquest 

anunci complaent es pot llegir 

a l’entrada del Punt d’Infor-

mació Ciutadana instal·lat a 

la plaça de la Marina, al bell 

mig d’aquest barri que molts 

barcelonins anomenen, confu-

sament, la Zona Franca (que 

en realitat és el polígon in-

dustrial i logístic que hi ha a 

l’extrem sud). Algú, amb re-

tolador permanent, ha afegit 

un contrariat “No” a l’inici de 

la frase. I on l’anunci diu “en 

pocs minuts...”, algú altre -o 

SRWVHU� HO� PDWHL[� JUDÀWHU�� KR�

ha ratllat i substituït per un 

irònic: “l’any 2.200.000”.

Aquest punt d’informació 

ha esdevingut el símbol de la 

indignació del veïnat d’aquest 

barri situat a la falda de la 

muntanya de Montjuïc, per la 

llarga història d’ajornaments 

en la construcció del metro. 

L’últim capítol, l’anunci del de-

partament de Territori i Soste-

nibilitat segons el qual l’ajus-

tament pressupostari obliga a 

replantejar sense data tot el 

calendari de les obres de les 

línies 9 i 10. “El metro és ja 

una qüestió de dignitat -apunta 

Esther Pérez, de l’Assemblea 

d’Indignats de la Marina-ZF-, 

després que arribés al Carmel, 

som l’únic barri gran de Barce-

lona sense transport suburbà”.

El darrer canvi de plans de 

Territori se suma al que va fer 

el març de 2012, quan es va 

decidir bolcar tots els esforços 

en el ramal que ha d’enllaçar 

amb l’aeroport del Prat (L-

9) per enllestir-lo el 2014. En 

canvi l’altra branca (L-10), que 

havia de connectar la Marina, 

TXHGDYD�DMRUQDGD�ÀQV�DO�������

“Prioritzant la connexió amb 

l’aeroport es fa una aposta per 

la ciutat negoci per damunt de 

la ciutat dels residents que te-

nen unes necessitats bàsiques 

per cobrir, com l’accés al seu 

lloc de treball o als centres 

DVVLVWHQFLDOVµ�� UHÁH[LRQD� $Q-

tonio Guillén, president de la 

Unió d’Entitats de la Marina. 

El portaveu d’aquesta plata-

forma que intenta aglutinar 

el teixit associatiu del barri, 

entén que “si no hi havia prou 

pressupost, hauria estat més 

lògic retardar els dos ramals, 

però no fer-ne passar un per 

davant”.

La mala maror veïnal aug-

menta pel fet que el túnel ja 

està del tot enllestit. El gener 

passat la tuneladora va comple-

tar l’enllaç amb la línia 9 a l’al-

çada del Gornal, després d’una 

L’arribada del transport subterrani ha 

esdevingut gairebé una llegenda urbana 

en aquest barri perifèric. “Hem descobert 

un document del PSUC del 1975 que 

ja en parla”, detalla Esther Pérez, de 

l’Assemblea de la Marina. Molts veïns 

han crescut amb la musiqueta de fons que 

ben aviat arribaria el metro. L’acumulació 

de retards evidencia que “la sensació de 

barri oblidat no és només el mite històric 

de les novel·les de Paco Candel, sinó que 

és encara una realitat ben present”, creu 

Antonio Guillén, de la Unió d’Entitats 

de la Marina. L’escriptor, crescut al 

desaparegut poblat de Can Tunis, va ser el 

millor retratista, en llibres com Donde la 
ciudad cambia su nombre, de la gestació 

complexa d’aquest racó de Barcelona, 

agrupar a partir de diversos nuclis de 

barraques reconvertits en cases barates 

i grups d’habitatges de treballadors dels 

grans centres industrials.

$L[z�XQLW�D�XQD�WRSRJUDÀD�FRPSOLFDGD��
KD�FRQÀJXUDW�XQ�EDUUL�GH�EDUULV��
atomitzat amb petits nuclis que encara 

avui mantenen força personalitat i vida 

pròpia. A la Marina, de fet, no existeix 

una associació de veïns com a tal, però 

sí que alguns d’aquests sectors històrics, 

com el Polvorí, Can Clos, la Vinya o Sant 

Cristòfol (l’antic polígon d’habitatges de 

la SEAT) tenen la seva pròpia entitat 

veïnal. Els grans complexos fabrils com 

el de la SEAT o la Philips, van forjar 

un barri combatiu, marcat per vagues 

i grans mobilitzacions “que a poc a 

poc s’ha anat endormiscant, a mida 

que l’activitat industrial es va anar 

apaivagant i aquella generació s’ha anat 

fent gran”, apunta Pérez. Les noves 

promocions d’habitatges i un relatiu 

HVWDQFDPHQW�GH�OD�SREODFLy�KDQ�UHGHÀQLW�
el “clàssic barri dormitori, una mica 

apagat”, segons aquesta activista.

Avui, les grans fàbriques ja són història 

i el barri té com a veí el fastuós centre 

de negocis de Fira de Barcelona, encara 

que, segons Guillén, “no hi ha cap 

convivència. Són dos móns a part. Tot 

L�TXH�HQV�SDUOHQ�GHOV�HQRUPHV�EHQHÀFLV�
que deixen certàmens com el Mobile 

World Congress, la Marina no en rep 

FDS�PpV�LPSDFWH�TXH�PpV�GLÀFXOWDWV�SHU�
aparcar els cotxes”. La Unió d’Entitats de 

la Marina reclama un conveni per tal que 

SDUW�GHOV�EHQHÀFLV�GH�OHV�DFWLYLWDWV�GH�OD�
ÀUD�V·LQYHUWHL[LQ�DO�EDUUL�

De la SEAT a la Fira de Barcelona

dANI CodINA

Obres de la línia 9 del metro a la Zona Franca

perforació complicada que es 

va iniciar el 2005 i que ha cal-

gut paralitzar diversos cops per 

esllavissades. Acabar-lo era ne-

cessari encara que la via no doni 

servei de viatgers, perquè els 

combois hauran d’utilitzar-la 

per anar a una futura zona de 

cotxeres. A sobre, les tres para-

des del barri de la Marina estan 

també pràcticament ultimades. 

L’any 2009 el Govern català va 

decidir externalitzar la cons-

trucció de les estacions amb un 

model de concessió a empreses 

privades -en aquest cas, una 

UTE formada per les construc-

tores Dragados, Compsa-Emte i 

Acsa- que després les explota-

ran. Mentre l’obra no entra en 

servei, l’Administració haurà 

d’anar pagant una indemnitza-

ció a la concessionària.

El Districte no informa

A sobre, al barri hi ha cert te-

mor que la implantació de la 

VHJRQD� IDVH� GH� OD� PRGLÀFDFLy�
de la xarxa d’autobusos, pre-

vista per al setembre, afecti el 

trajecte i la freqüència d’algu-

nes línies vitals per al veïnat, 

com la 37 (enllaç amb l’Hospi-

tal Clínic), la 109 (que connec-

ta amb l’estació de Sants) o la 

9 (que du a la plaça de Cata-

lunya). Els veïns es queixen de 

manca d’informació per part 

del districte: “El que sabem ho 

sabem pel que ens comenten 

‘off the record’ alguns conduc-

tors. Fa unes setmanes vam 

aconseguir que vingués un tèc-

nic de transports a una audi-

ència pública, però no en vam 

treure res clar”, explica Esther 

Pérez. L’Assemblea d’Indignats 

de la Marina, nascuda a redós 

del moviment dels indignats, 

convoca reunions obertes als 

veïns tots els dijous a la plaça 

de la Marina, i ha creat un grup 

molt actiu en la reivindica-

ció d’un transport públic més 

digne, que ha dut a terme un 

parell de talls del passeig de 

la Zona Franca o una ocupació 

del bus del barri.

OEls veïns denuncien que 

prioritzant la connexió 

a l’aeroport es posa 

per sobre el negoci als 

interessos ciutadans
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JEsús MARtíNEz

El funcionario X se va rezongando:
- Perdone, pero he de consultar 

el precio de las fotocopias.
A la vuelta, se sienta, contraria-

do, y contesta:
- Me dicen que son 110 euros.
Pasan cinco minutos. La vida 

es eterna en cinco minutos, como 
predijo Víctor Jara en Te recuerdo, 
Amanda.

- Perdone, no, nos hemos equi-
vocado, no son 110 euros. Mi jefe 
me acaba de informar de que ha de 
pagar 384 euros por las fotocopias.

/D�HVFHQD�WUDQVFXUUH�HQ�OD�2À-
cina d’Atenció al Ciutadà del Dis-
tricte de Ciutat Vella, en la plaza 
de Vicenç Martorell de Barcelona. 

El funcionario X es un trabaja-
GRU�SXOFUR�\�FXDOLÀFDGR�TXH�KD�GH�
obedecer a unos cargos públicos 
despistados y contradictorios. Y la 
ciudadana es la activista Gala Pin 
(“sí, se escribe igual que el pin del 
móvil”; Valencia, 1981), miembro 
de la Associació de Veïns de l’Òstia 
(Pescadors, 49), en la Barceloneta.

Como la guerrera Jeny Card, 
que se abrazó a una secuoya du-
rante casi un año, para protestar 
contra la tala indiscriminada, Gala 
se ha erigido como la garantía más 
ÀHO�SDUD�HYLWDU�́ HO�DEXVR�LQVWLWXFLR-
nal y las tomaduras de pelo”: “Pero 
no es sólo mi trabajo, que me roba 
horas de sueño; somos muchos los 
que exigimos democracia real”.

Ingeniosa, vitalista, quijotesca 
y con un sentido del humor que la 
OOHYD�D�GHFRGLÀFDU�HQ�FODYH�KXPDQD�
los artículos de la ordenanza muni-
cipal, Gala se ha embarcado en la 
lucha de la comunidad contra el po-
der. En este caso, el poder adquie-
re forma de puerto de lujo. Desde 
hace dos años, integrada en la Pla-
taforma Defensem el Port Vell de 
Barcelona (defensemportvell.wor-
dpress.com��� ÀVFDOL]D� D� ORV� SROtWL-
cos del Govern de Barcelona (CiU), 
poco transparentes en relación a 
la obra urbanística que pretende 
hacer del paseo marítimo una ma-
croárea vip para yates de lujo.

(O�PDQLÀHVWR� ÀUPDGR� SRU� XQRV�
trescientos vecinos empieza así: 
“La Plataforma Defensem el Port 
Vell ha estat creada aquest mes de 
maig [de 2012] per veïns i veïnes 
de la Barceloneta i altres barris de 
la ciutat de Barcelona per plantar 
cara al nou projecte especulatiu de 
la reforma del Port Vell, ampliació 
i privatització del Moll d’Espanya”.

“A los pocos días de que fuera a 
pedir la copia del proyecto, dispo-
QLEOH�VHJ~Q�HO�%2(�>%ROHWtQ�2ÀFLDO�
del Estado, de fecha 25 de febrero 
del 2012], los medios de comuni-
cación se hicieron eco de mi pro-
testa, lo que provocó que me lla-
maran de l’Ajuntament para darme 
un deuvedé con la información que 
solicitaba y por la que querían que 
\R� SDJDUD� ���� HXURV�� DO� ÀQDO� QR�

tuve que pagar más de diez euros”, 
colige Gala, que vive en Barcelo-
na desde hace diez años, donde se 
ha licenciado en Filosofía y donde 
trabaja como community manager.

Con las hojas en la mano, Gala 
y el resto de representantes de las 
doce entidades sociales que se han 
unido para evitar “la privatización 
del territorio”, presentaron cuatro 
alegaciones al plan, que tacha de 
“aberración”. “¿Cómo no va a ser 
una aberración si el proyecto, que 
lidera Salamanca Group, estudia la 
ubicación de restaurantes con de-
recho de admisión por razones ‘es-

téticas’, además de la valla que im-
pedirá el libre tránsito de personas? 
Nosotros entendemos que se trata 
de checkpoints. Los de Salaman-
ca se gastarán en su Marina -así la 
llaman- 34,5 millones de euros. Se 
privatiza el espacio público merced 
a un limbo legal: se genera lujo, 
pero no bienestar”, denuncia Gala.

En sí, esta operación consiste 
en reurbanizar los muelles Sota 
Muralla, del Dipòsit, de la Barce-
loneta, d’Espanya, del Rellotge 
y de Pescadors, acuerdo al que, 
presumiblemente, han llegado la 

Autoritat Portuària de Barcelona 
(APB) y Salamanca Group, multina-
cional inglesa presidida por Martin 
Bellamy, que, en el 2010, adquirió 
la licencia para gestionar parte de 
los terrenos.

La concejal del Districte de Ciu-
tat Vella, Mercè Homs, y el presi-
dente del Port de Barcelona, Sixte 
Cambra, ambos pertenecientes a 
Convergència i Unió, se muestran 
satisfechos. “Ellos ven la Barcelona 
postcrisis en el frente marítimo”, 
anota Gala, en contacto con la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
para plantear soluciones alterna-
tivas que hagan hueco a equipa-
mientos cívicos.

En la cafetería Horiginal (Fer-
landina, 29), en una mesa con el 
retrato del poeta Federico García 
Lorca y con un vaso decorado con 
los versos de Josep Vicenç Foix 
en Sol i de dol, sobre una libreta 
Miquel Rius de tapa dura, Gala se 
ocupa de dos cosas a la vez: de 
ordenar la información sobre esta 
lucha vecinal y de pelearse por las 
facturas con Aigües de Barcelona, 
mediante continuas llamadas des-
de su Smartphone, que no para de 
alumbrar después de la recepción 
de cada mensaje nuevo. Y en las 
dos cosas pone su interés, trans-
versal. “El que se salva es el que 
piensa”, se lee en La guerra de los 
mundos, de Herbert George Wells.

Mientras la ciberactivista Gala 
Pin actúa, en el Moll del Dipòsit, 
en la dársena del Comerç, hervi-
dero de turistas, una grúa amari-
lla de cinco pisos, de la empresa 
SATO-Asturias, perfora el suelo 

marítimo de la bocana.
Iniciadas en febrero del 2012, 

las obras del puerto de lujo, a car-
go del Grupo OHL, prosiguen a paso 
lento. En breve se extenderán a 
lo largo del Moll de la Barcelone-
ta, que sigue el trayecto del paseo 
de Joan de Borbó. En una zona vi-
deovigilada de acceso restringido 
(“control de acceso de La Marina 
Port Vell, S. A.”), aparcan coches 
de marcas como Aston Martin, Ran-
ge Rover y Mercedes Benz.

En septiembre del 2012, en el 
salón naútico Yacht Show de Móna-
FR��6DODPDQFD�*URXS�SUHVHQWy�RÀ-
cialmente la inversión en Barcelo-
na: una instalación adecuada para 
dar cobijo a “megayates”, como el 
Eclipse, del magnate ruso y presi-
dente del Chelsea Football Club, 
Roman Abramovich.

Según la página www.marina-
portvell.com, el complejo se inau-
JXUDUi�D�ÀQDOHV�GHO�������´*UDFLDV�
a un exhaustivo trabajo de remode-
lación estética y estructural, Marina 
Port Vell resurgirá en otoño del 2013 
con unas instalaciones inigualables 
y con capacidad para grandes yates 
de hasta 180 metros de eslora. Los 
servicios de máxima calidad garan-
tizarán el confort y la seguridad de 
nuestros invitados y sus yates”.

En la salida de camiones de las 
obras, controlada por un agente 
GH� VHJXULGDG� SULYDGD� GH� OD� ÀUPD�
Metrópolis, la constructora ha col-
gado el Código de Buena Vecindad. 
El primer punto (de los ocho que 
consta) dice así: “Haremos un es-
fuerzo especial para comunicar 
a todas las partes interesadas los 
objetivos y el progreso de la obra”.

Para la redacción de este artí-
culo, se ha solicitado la opinión de 
la APB; del estudio de arquitectura 
Scob, involucrado en la idea; de la 
constructora Grupo OHL y de Sa-
ODPDQFD�*URXS��TXH� VH� UHÀHUHQ�D�
la polémica reforma del Port como 
“la futura marina”. Ninguno de 
ellos ha respondido.

El único que se ha dignado con-
testar las preguntas de este repor-
tero es el inmigrante del top manta 
Abdul Deme (Dakar, Senegal, 1980), 
recolector de castañas en Falset 
(Tarragona) y que vende gafas de 
sol por 12 euros delante del restau-
rante Cal Pinxo y del Merendero de 
La Mari, frente al Museu d’Història 
de Catalunya, en el Palau de Mar.

No tiene miedo. Sí da la cara: 
“Esto, sólo para ricos; no bueno”.

Sólo para ricos
Doce entidades 
vecinales se unen en 
la Plataforma Salvem 
el Port Vell para 
enfrentarse al proyecto 
de remodelación del 
actual muelle, que 
tiene el visto bueno del 
Ayuntamiento

Las prioridades municipales
“L’Ajuntament té com a prioritats incentivar l’activitat econòmica 

i garantir la qualitat de vida de les persones que hi viuen: o el 

que és el mateix: Crear llocs de treball i riquesa pel benestar 

dels nostres ciutadans. I aquests objectius són possibles gràcies a 

inversions com les que ens planteja la renovació de la marina del 

Port Vell, unes instal·lacions que des de l’any 92 ja estan dedicades 

a l’amarratge de iots esportius privats i que el seu concessionari ha 

volgut ara remodelar i posar al dia per acollir iots esportius privats, 

més grans. Aquesta inversió fa possible consolidar un clúster nàutic 

al Port de Barcelona. Creiem que el clúster nàutic és un gran 

projecte industrial vinculat al mar que obre noves oportunitats 

de negoci per les empreses del sector nàutic, crea llocs de treball 

a la Barceloneta, genera residents locals, dinamitza els comerços 

i serveis de la zona, fomenta la mixticitat d’usos i atura la pressió 

turística que viu el barri introduint nova activitat econòmica”.

Anna Franco Madrenas. Departament de premsa. Gabinet de 
l’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona

MARC JAvIERRE

ONi la Autoridad 
Portuaria, ni el 
estudio Scob, ni la 
constructora OHL ni 
Salamanca Group  han 
respondido a ‘Carrer’

En 5
paraules

Segon aniversari del 15-M
El diumenge 12 de maig 
milers de persones es van 
manifestar a Barcelona per 
celebrar l’aniversari del 15-M. 
Diferents columnes dels barris 
L�FLXWDWV�YDQ�FRQÁXLU�D�OD�
plaça Catalunya. La pancarta 
d’inici de la manifestació deia 
´$WXUHP�HO�JHQRFLGL�ÀQDQFHU��
juntes podem”. Diferents 
grups van recordar alguns 
temes que volen posar sobre 
la taula, com la celebració 
d’un referèndum sobre les 
retallades de les pensions o 
l’exigència d’una renda bàsica. 
Es van veure moltes samarretes 
de les diferents “marees”, 
però especialment es van fer 
notar les verdes de la PAH. 
Els assistents aplaudien a la 
pancarta “M’agrada el verb 
escrachejar”. La manifestació va 
culminar amb l’ocupació d’una 
casa deshabitada que va ser 
desallotjada dos dies després. 

Immigració a la baixa
La població estrangera 
s’ha estancat a la ciutat de 
Barcelona, amb una tendència 
a la baixa. Les xifres de l’últim 
padró indiquen que l’any 2012 
hi va haver un descens de 
població del 0,8%, que suma 
280.047 persones, un 17,4% de 
la població total.

Judici de l’hotel del Palau
No parlem del saqueig del 
Palau de la Música, sinó de 
l’operació urbanística que 
preveia la construcció, il·legal, 
d’un hotel. S’anuncia que el 
judici començarà el 30 de 
setembre. Fèlix Millet i Jordi 
Montull s’enfronten a penes 
de 10 anys de presó per aquest 
tema. També compareixeran 
com a acusats l’arquitecte 
Carles Díaz, l’extinent 
d’alcalde de Barcelona Ramon 
Garcia Bragado, l’exgerent 
d’Urbanisme Ramon Massaguer 
i l’exdirector jurídic municipal 
Enric Lambies. Per a tots ells es 
demanen 4 anys i 7 mesos de 
presó. La sentència està prevista 
per al mes de novembre.

Discapacitats, 
discriminats
El 70% de les famílies amb 
persones discapacitades en la 
VHYD�OODU�QR�DUULEHQ�D�ÀQDO�GH�
mes. La crisi i les retallades els 
copegen amb més duresa que 
a la resta de la població. Els 
recursos destinats a ajudes per 
al tractament i l’atenció als 
discapacitats suposen entre un 
30 i un 40% dels ingressos que 
reben les famílies. El retard 
en els pagaments i les fortes 
retallades estan afectant, com 
sempre, els més vulnerables. 

Subvencions a mitjans
En plena crisi i amb retallades 
per tot arreu, la Generalitat 
ha augmentat aquest any de 6 
a 9,4 milions les subvencions 
als mitjans de comunicació. 
L’empresa que ha resultat més 
afavorida és el Grup Godó (La 
Vanguardia), que va obtenir 
1,45 milions. Li segueix el grup 
Hermes (editor de El Punt/Avui) 
amb 1,09 milions, i el novíssim 
diari Ara, amb 0,67. El País, que 
edita el suplement setmanal 
“Quadern” en català, havia 
sol·licitat una ajuda, però li ha 
estat denegada.
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vICENt CANEt

“Encara no hem vist cap document 
amb el projecte que ens permeti 
VDEHU�DPE�H[DFWLWXG��OHV�´PRGLÀFD-
cions” que pretenen fer a l’actual 
Pla d’Usos del districte de Ciutat 
Vella de Barcelona, vigent des de 
2010”, indica Teresa Picazo, pre-
sidenta de l’Associació de Veïns 
del Gòtic. Afegeix que “sorprèn la 
manca de rigor en la presentació 
“pública” del pla que va fer la re-
gidora de districte, Mercè Homs, ja 
que dels que hi érem, pocs vam en-
tendre res”. Picazo assenyala que 
ha mancat transparència: “porten 
GLHQW�TXH�KR�PRGLÀTXHQ�GHV�GH�ID�
un any i mai no s’han mostrat re-
ceptius a debatre públicament el 
tema”. Maria Mas, presidenta de 
l’Associació de Veïns del Casc An-
tic, es mostra crítica i denuncia 
que en massa ocasions “els veïns 
V·KDQ� DVVDEHQWDW� GH� OHV� PRGLÀFD-
cions per la premsa”. Amb tot, del 
que ha transcendit, els canvis que 
proposa l’actual govern municipal 
“estan subjectes a interessos ex-
clusius del sector hoteler i en cap 
cas no obeeixen a demandes de les 
entitats veïnals, que ens neguem a 
l’augment d’hotels a Ciutat Vella”, 
indica Picazo.

/HV� PRGLÀFDFLRQV� TXH� V·KDQ�
aprovat ja en comissió de Govern, 
i que es pretén que estiguin opera-
tives a l’agost, acaben amb les res-
triccions per ubicar nous hotels de 
més de 3 estrelles a gran part del 
SHUtPHWUH� GH�&LXWDW� 9HOOD�� L� ÀQV� D�

����HGLÀFLV�FDWDORJDWV�DPE�QLYHOO�%�
en el patrimoni de la ciutat. També 
es podran concedir noves llicències 
per a restaurants i terrasses al car-
rer a Portal de l’Àngel, Raval nord i 
Sant Pere. Des de l’Ajuntament es 
ressalta que tota nova llicència pas-
sarà tots els controls democràtics 
que siguin necessaris. Amb tot, els 
veïns creuen que el del turisme “és 
el conte de la lletera, es pensen que 
ompliran hotels i restaurants com si 
no hi hagués crisi a Europa també”, 
indica Mas en referència a un Pla 
d’Usos que, clarament, vol promou-
re aquest sector a Ciutat Vella. La 
reglamentació local no acontenta 
les entitats veïnals, que carreguen 
FRQWUD� XQD� SODQLÀFDFLy� TXH� LQFUH-
mentarà la densitat d’hotels en un 
districte que concentra la meitat 
dels que té la ciutat i que, segons 
el Pla Estratègic de Turisme de Bar-
celona de 2009, ja estava saturat 
d’aquest tipus d’instal·lacions. Mas 
indica que Ciutat Vella ja no pot 
“assumir més hotels, més turistes, 

més apartaments, més més més... 
Ja és Lloret, això”.

“El caràcter depredador de les 
PRGLÀFDFLRQV��GHO�3OD�G·8VRV�� IDUj�
que augmenti el risc de fer fora ve-
ïns amb renda antiga, que desapa-
UHJXL�GHÀQLWLYDPHQW�HO�PROW�DIHEOLW�
teixit comercial del barri Gòtic a 
causa de la pujada de preus, i do-
narà pas a un comerç dedicat ex-
clusivament al turisme”, assenyala 

Picazo. Els veïns plantegen que el 
turisme ha de tenir un límit, perquè 
si no “el preu que es paga és la des-
trucció del teixit social del barri”. 
En opinió de les entitats veïnals, el 

districte de Ciutat Vella, en especi-
al el Gòtic, té una població de resi-
GHQWV�TXH�FDGD�FRS�pV�PpV�ÁRWDQW�
i menys estable. Decreix el número 
de famílies instal·lades i, per tant, 
el barri va perdent serveis per als 
residents i qualitat de vida. “La pro-
liferació de basars de souvenirs ha 
restat botiga de proximitat, només 
cal passejar-se per les Rambles o el 
carrer Ferran”, diu Mas.

Restriccions als pisos turístics
El nou Pla d’Usos manté les restric-
cions sobre els apartaments turís-
tics, però per a Picazo això es deu 
més “als interessos del sector ho-
teler, que considera que és compe-
tència deslleial” que a les deman-
des dels veïns. La reforma deixa un 
marge de sis anys, a comptar des 
de l’aprovació del pla, per deixar 
HOV�HGLÀFLV�GH�YHwQV�OOLXUHV�G·KDEL-
tatges d’ús turístic i concentrar-los 
en blocs que s’hi dediquin de forma 
exclusiva. Això té “el risc que vagin 
fent fora els veïns de renda antiga i 

IHQW�SUHVVLy�D�OD�UHVWD�TXDQ�O·HGLÀFL�
té pocs veïns, i hagin de marxar”, 
indica la presidenta de l’AV del Gò-
tic. L’opció de la concentració és, 
VHJRQV�0DV��´FRPSOLFDGD�ÀQV�L�WRW�
per als representants de l’entitat 
que els agrupa, Apartur”. La pre-
VLGHQWD�GH�O·$9�GHO�&DVF�$QWLF�DÀU-
ma que ja hi ha casos de ‘mobbing’ 
en aquest sentit, i, afegeix que la 
proliferació d’aquests apartaments 
encareix els lloguers al barri i bui-
da els barris de veïns.

Picazo denuncia clarament els 
problemes que genera al veïnat 
l’existència dels apartaments tu-
rístics: “Ens és igual si (els apar-
taments turístics) són legals com 
il·legals, la incomoditat és la ma-
teixa, ja que s’altera la convivèn-
FLD� TXH� V·HVWDEOHL[� DOV� HGLÀFLV� GH�
veïns” en barris que ja estan satu-
rats de “guiris”. Amb tot, segons 
assenyala Mas, el dels apartaments 
turístics és un fenomen que s’està 
estenent per la ciutat i afecta ja  
algunes zones de l’Eixample.

Via lliure al turisme
Els veïns denuncien 
opacitat en la 
PRGLÀFDFLy�GHO�3OD�
d’Usos de Ciutat Vella 
i acusen l’Ajuntament 
GH�EHQHÀFLDU�HO�lobby 
turístic

IgNAsI R. RENoM

OEl nou pla incrementa 
la densitat d’hotels en 
un districte que el Pla 
de Turisme donava per 
saturat l’any 2009

Pla especial del Port Vell
“CiU pretén revaloritzar urbanísticament 

la capital catalana a partir del front 

marítim amb un port de luxe de mega-

iots, situat al Port Vell”, indica Gala 

Pin, portaveu de l’Associació de Veïns 

de l’Òstia de la Barceloneta. “El projecte 

dinamita la cultura marítima de la 

ciutat, i li barra l’accés al mar amb una 

PDULQD�WDQFDGD�L�SULYDWLW]DGDµ��DÀUPD�
Pin, en un complex que tindrà associat 

una sèrie de serveis d’alt estànding. La 

representant veïnal denuncia que es 

converteix un espai que ara és públic 

i amb una composició de vaixells més 

amigable, en una part més del clúster 

nàutic privat, exclusiu i privatitzat. 

0DULD�0DV�DVVHQ\DOD�TXH�´OD�PRGLÀFDFLy�
del Pla d’Usos va molt lligada a la 

reforma del Port Vell per posar-hi mega-

iots de luxe”. Amb tot, a la reunió que 

va tenir la regidora del districte amb les 

entitats veïnals no es va esmentar ni el 

Pla especial del Port Vell, ni com afecta 

un nou pla a la Barceloneta, ni com es 

determinarà la construcció de nous hotels 

al perímetre sud de Ciutat Vella.

Darrere de la promesa de 

l’Ajuntament barceloní de crear més 

de 400 llocs de treball amb aquesta 

marina per a mega-iots, els veïns 

acusen el consistori de “crear un espai 

de luxe al costat d’un dels barris més 

pobres de la ciutat sense respondre a les 

QHFHVVLWDWV�GHOV�YHwQVµ��DÀUPD�3LQ��(V�
tracta “d’un negoci impulsat pel grup 

Salamanca Investments, que serà qui 

WUDXUj�HOV�EHQHÀFLV��VHQVH�TXH�KL�KDJL�XQ�
plantejament de com generar economia 

als barris” i que “encarirà els serveis, 

els lloguers i els preus en general” i farà 

fora el petit comerç de proximitat “que no 

podrà fer front als nous lloguers”.

Una de les principals crítiques per 

part de les entitats és l’opacitat amb la 

qual s’ha desenvolupat el projecte. De 

la lluita veïnal, Pin valora les millores 

aconseguides en aquest projecte, tot i 

TXH�OHV�FUHX�LQVXÀFLHQWV��SHUz�SHQVD�
que serviran per a propers processos de 

transformació urbanística del barri. Des 

de les entitats de veïns es reclama que cal 

recuperar el Port Vell per als veïns i per 

a la ciutadania “més enllà dels interessos 

dels lobbys”.
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Els nous comptadors 
d’Endesa, sota sospita

DANIEl goMIs

Sembla que les altes instàncies 
polítiques i les companyies elèctri-
ques s’han tornat a aliar per fer-li 
la vida una mica més difícil al so-
fert ciutadà. Seguint les directrius 
marcades per la Comissió Europea, 
el Govern espanyol va dictaminar 
D�ÀQDOV�GHO������TXH�HOV� WUDGLFLR-
nals comptadors de la llum d’àmbit 
domèstic s’havien de substituir en 
la seva totalitat per uns moderns 
equips de telegestió abans del 31 
de desembre del 2018 (a Barcelo-
na, Endesa en portava ja instal·lats 
��������D�ÀQDOV�GHO������L�SUHYHX�
substituir-ne 57.000 més aquest 
any). Des d’aleshores, tant Endesa 
com Iberdrola (l’altra elèctrica que 
opera al nostre país) s’han afanyat 
a “vendre’ns” les virtuts dels nous 
dispositius electrònics que, a més 
de possibilitar la lectura del con-
sum elèctric real a distància, hau-
rien de permetre també saber en 
quines hores es gasta més i facilitar 
el canvi de potència i tarifa. Unes 
promeses tenyides de modernitat 
WHFQROzJLFD��HÀFLqQFLD�HQHUJqWLFD�L�
estalvi econòmic que a l’hora de la 
veritat estan resultant ser un cara-
mel enverinat.

Aquests nous comptadors han 
aixecat ja una considerable pol-
seguera a diversos països on s’han 
instal·lat, com Estats Units i Ale-
manya, on el rebuig social que han 
arribat a generar ha estat tal que 
KD� REOLJDW� ÀQV� L� WRW� OHV� DXWRULWDWV�
a replantejar-se la qüestió, intro-
GXLQW� PRGLÀFDFLRQV� LPSRUWDQWV�
(canvi de l’emissió per radiofre-
T�qQFLD�D� OD�ÀEUD�zSWLFD�� L� REULQW�
la porta perquè els ciutadans que 

ho vulguin puguin recuperar els 
comptadors de tota la vida. A casa 
nostra, la veu d’alarma ha comen-
çat a sonar amb força a la comarca 
del Bages, on un grup de persones 
molt sensibilitzades amb aquesta 
problemàtica s’han començat a 
organitzar i a constituir com as-
sociació (Salut Activa) per alertar 
la ciutadania dels riscos que por-
ten associats els nous comptadors 
i fer una crida a la mobilització. Els 
membres de Salut Activa ja s’han 
posat en contacte amb altres col-
lectius per compartir informació i 
començar a guanyar força, i fruit 
d’aquests contactes ha nascut l’es-
treta col·laboració amb l’associa-
ció barcelonina ENSALUT, entitat 
federada a la Plataforma contra 
la contaminació electromagnètica 
PECEEM i integrada per persones 
que pateixen problemes d’electro-
sensibilitat. Una malaltia creixent 
i directament relacionada amb un 
dels principals punts foscos dels 
anomenats “comptadors intel-
ligents”, el que té a veure amb el 
preocupant impacte per a la salut 
que poden arribar a produir els se-
nyals que aquests emeten.

Aquests senyals són de dos tipus, 
de radiofreqüència (PLC), que circu-
len per la xarxa elèctrica ja existent 
però amb una potència molt més 
gran, i les microones dels concentra-
dors de zona, que reben els primers 
senyals i els emeten a la central de 
la companyia de forma similar a la 
WHFQRORJLD�ZLÀ�� SHUz� DPE�XQD� IUH-
qüència i radiació també molt més 
elevades. Tot i que l’impacte del 
primer tipus d’emissions no està tan 
estudiat com el segon, els entesos 
en la matèria, com és el cas de Jo-

sep Maria Singla, enginyer tècnic es-
pecialitzat en electrònica i membre 
de Salut Activa, apunten que aques-
tes haurien d’estar degudament 
aïllades i supervisades, tal i com 
aconsella la normativa que regula 
els electrodomèstics, però malaura-
dament, a la pràctica resulta que no 

és així. A més, els diversos casos ja 
documentats de persones que han 
començat a patir serioses altera-
cions (persistents mal de caps, he-
morràgies nasals, pertorbacions en 
el son...) coincidint amb la instal-
lació dels nous comptadors, fa mala 
espina. I per acabar-ho d’adobar, 
les emissions per microones (FEM) 

encara són més inquietants, perquè 
s’afegiran al gran nombre d’antenes 
de telecomunicacions ja existents a 
les nostres ciutats, reforçaran totes 
les advertències que assenyalen, 
cada cop amb més evidències, el 
seu gran risc potencial per a la nos-
tra salut.

Usuaris desemparats
A part de les serioses repercussi-
ons per a la salut, la instal·lació 
d’aquests nous dispositius pot com-
portar també altres conseqüències 
que, al capdavall, sembla que dei-
xaran l’usuari una mica més desem-
parat. Per un costat, no es podrà 
tenir accés directe als nivells de 
consum, ja que la informació que 
es registri passarà a estar comple-
tament informatitzada i en mans 
de la companyia. I més enllà del 
que se’ns digui o es faci a distàn-
cia, tampoc no hi haurà forma de 
saber si els aparells estan ben equi-
OLEUDWV�� SRVVLELOLWDW� TXH� ÀQV� DUD� Vt�
que existia amb els controls de me-
trologia. I malament si l’única ga-
UDQWLD�pV�KDYHU�QRV�GH�UHÀDU�GH�OD�
companyia, ja que en aquest sen-
tit, tot i que Endesa assegura que 
el correcte consum energètic dels 
QRXV� FRPSWDGRUV� HVWj� FHUWLÀFDW�
amb independència per l’Institut 
Tecnològic Espanyol (ITE), el cert 
és que ja s’han produït diversos ca-
sos d’usuaris a qui els han comen-
çat a arribar desorbitades factures 
ÀQV�D�XQ�����L������PpV�FDUHV���

Però aquí no s’acaba tot, per-

què a partir d’ara, segons ens 
ha revelat Salut Activa, els nous 
comptadors també mesuraran i 
facturaran a nivell domèstic la cor-
UHQW� UHDFWLYD� �GH�PRWRUV�� ÁXRUHV-
cents i bombetes de baix consum) 
i podran basar-se en els pics pun-
tuals com a indicatiu per tallar-nos 
el servei o demanar-nos que con-
tractem una potència superior amb 
l’argument que el nostre consum 
és massa elevat. Ja no tindrem 
tampoc la llibertat de comprar o 
llogar el comptador que vulguem 
(només serà possible llogar el 
model de la marca Enel, del grup 
d’Endesa) i sembla ser que la in-
compatibilitat entre els sistemes 
que utilitzaran Endesa i Iberdrola 
impedirà el transvasament d’infor-
mació per tal de poder dur a terme 
un bon pla energètic. A més, el nou 
sistema informàtic permetrà a les 
companyies tenir un accés total als 
nostres hàbits de consum, amb la 
corresponent pèrdua de privacitat.

Per molt que les companyies 
s’esforcin en assegurar que els nous 
comptadors no presenten cap pro-
blema, el cert és que la seva instal-
lació s’ha iniciat sense estudis (tal 
i com reconeix Endesa, pel que fa 
D�OD�VDOXW��QL�JDUDQWLHV�VXÀFLHQWV��,�
si a això afegim tota una sèrie de 
riscos associats i els casos d’afec-
tats que ja s’han registrat, s’entén 
SHUIHFWDPHQW�TXH�OD�GHVFRQÀDQoD�L�
la necessitat de mobilització ciuta-
dana davant de la que se’ns ve a 
sobre siguin més que raonables.

Sense fer massa soroll i sota la promesa de 
nombrosos avantatges, Endesa està duent a 
terme una progressiva substitució dels antics 
comptadors de la llum per uns d’electrònics que 
seran controlats a distància. Les veus d’alarma 
davant la indefensió dels usuaris i els riscos per 
a la salut no s’han fet esperar

ANNA CARlotA

Els comptadors electrònics han aixecat polseguera als diversos països on s’hi han instal·lat

Un dels portaveus de Salut Activa, Josep Maria Singla, anima 

els usuaris i ciutadans en general a exercir la desobediència civil 

oposant-se a la instal·lació dels nous comptadors a casa seva. A 

més d’oferir assessorament legal i fer de canal de comunicació amb 

la companyia elèctrica i les institucions, la seva agrupació està 

organitzant xerrades d’informació i conscienciació amb experts 

en la matèria per tot el territori català. Segons ell, “necessitem 

la unió de diferents veus i col·lectius implicats per generar debat 

L�TXH�DTXHVW�YDJL�FUHL[HQW�ÀQV�DFRQVHJXLU�TXH�OHV�DXWRULWDWV�V·KR�
repensin. Altres països ja han demostrat que és possible”.

Contacte Salut Activa: lluitapelsteusdrets2013@gmail.com

Crida a l’acció ciutadana

OPossibles repercussions 
en la salut i més 
opacitat de cara al 
consumidor són dos dels 
temes que preocupen

Posa el teu anunci a

93 412 76 00
carrer@favb.cat

CARRER
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El 22@ no s’acaba 
d’integrar al Poblenou

sAlvADoR ClARós I FERREt

av poblenou

El 22@ es proposava la transfor-
mació urbanística de 200 illes del 
Poblenou, a més d’impulsar l’ac-
tivitat productiva a la ciutat. Pla-
nejament i promoció econòmica 
s’harmonitzaven per revitalitzar 
i recentrar els barris del llevant 
nord de Barcelona. Al marge de 
l’estadi més o menys aconseguit 
d’un procés que ha generat debat i 
polèmica en el decurs del seu des-
envolupament, i que ha ensopegat 
en l’actualitat amb la paràlisi de 
l’activitat econòmica i immobilià-
ria per efecte de la crisi, cal pre-
veure’n l’evolució futura.

Declivi industrial
A començament dels anys 80 del 
segle passat, el barri del Poble-
nou patia un profund procés de 
desindustrialització. El polígon 
de la Zona Franca atreia empre-
ses industrials d’envergadura cap 
a aquell nou emplaçament, com 
l’emblemàtica Motor Ibérica, here-
va de la Ford a l’avinguda Icària. La 
crisi econòmica dels anys 70 havia 
comportat el tancament d’establi-
ments industrials al Poblenou, o la 
seva deslocalització cap a altres 
indrets de Catalunya. Va ser el cas 
d’algunes grans fàbriques com la 
Càtex (Can Felipa), Iberia Radio, 
Hispano Olivetti o Torras Herrería 
y Construcciones (Can Torras dels 
ferros). L’abandó de grans naus 
industrials, temporalment substi-
tuïdes per agències de transport i 
magatzems, va comportar la pro-
gressiva caiguda i envelliment de 
la població, i el conseqüent declivi 
de la vida cultural i associativa, 

que afectà sobretot els nuclis del 
barri de la Plata, certes zones de 
Pere IV, la França Xica... en altres 
temps molt dinàmics.

Amb l’excusa dels Jocs Olím-
pics l’any 1992 s’inicià un procés 
d’integració urbana de les perifè-
ries industrials del Poblenou. La 
vella i obsoleta Icària industrial 
va esdevenir Vila Olímpica, i l’ai-
xecament de la via ferroviària del 
litoral, i la consolidació de la línia 
de costa amb espigons i platges va 

propiciar l’obertura de la ciutat al 
mar i la transformació de la franja 
costanera amb nous usos lúdics i 
turístics. Aquell canvi va continu-
ar en el darrer decenni del passat 
segle amb l’obertura de la Diago-
QDO�L�ÀQDOPHQW�DPE�HO�SOD�SHU�D�OD�
transformació de les àrees indus-
trials del Poblenou, més conegut 
com el 22@.

El pla 22@ (juliol de 2000) va 
assajar, en el nucli central de 
la metròpoli, i en el context de 
l’anomenada “economia del conei-
xement” en boga, un model urbà 
complex, amb barreja d’usos on 
implantar activitat econòmica, fo-
namentalment de caràcter terciari 
avançat, així com equipaments i 
usos docents i residencials. Era una 
oportunitat per rellançar l’econo-
mia productiva de la ciutat en el 

mateix lloc on dos segles abans els 
prats d’indianes situaren Barcelona 
al mapa industrial d’Europa.

El Poblenou era un bon lloc on 
experimentar un ecosistema urbà 
mediterrani i complex, que facili-
tés el trobament entre empresa, 
universitat, sector públic i ciutada-
nia, amb l’esperança de despertar 
sinergies i esperit cooperatiu se-
gons predeien els teòrics de les tec-
nòpolis a l’estil del Silicon Valley.

El miratge de les “punto com” 
(Q� OD� FRQMXQWXUD� GHO� ÀQDO� GH� VH-
gle, la gran revolució de les TIC va 
crear expectatives al voltant de 
negocis nous. La digitalització, la 
globalització telemàtica i les TIC, i 
els nous models de negoci derivats 
d’internet insinuaven l’aparició 
d’una “nova economia”. Es dona-
va prematurament per liquidada 
l’empresa industrial, que seria 
substituïda per negocis de valor 
afegit, amb una quasi exclusiva 
component intangible i de serveis, 
sense manufactures. El pla 22@ de-
rivava cap a una forta terciaritza-
FLy�� L� MXVWLÀFDYD� OD�GHVORFDOLW]DFLy�
massiva d’activitats manufacture-
res i de sectors tradicionals.

En paral·lel, l’especulació ur-
EDQtVWLFD�L�ÀQDQFHUD�TXH�KD�DFRP-
panyat el procés de desindustria-
lització en els darrers 15 anys, no 
deixava veure una crisi dels sectors 
productius catalans que ha anat re-
duint el pes industrial per sota del 
18% del PIB, fet que ha ocasionat 
grans pèrdues d’ocupació i des-
trucció de teixit productiu.

L’impuls que experimentava el 
sector de la construcció en alça 
ajudat per una temerària política 
de crèdit, va emmascarar una cri-
si estructural de la indústria ca-
talana que es venia forjant per la 
manca de competitivitat i d’inno-
vació, amb manca també de grans 
empreses pròpies amb capacitat 
exportadora. A la timidesa de les 
polítiques industrials, cal afegir 
la deserció també d’una burgesia 
industrial catalana i barcelonina, 

en un altre temps dinàmica i em-
prenedora, ara en franca retirada, 
UHIXJLDGD�HQ�HOV�PHUFDWV�ÀQDQFHUV�
especulatius. La globalització dels 
PHUFDWV� ÀQDQFHUV�� L� OD� FHUFD� GH�
resultats a curt termini davant la 
incertesa de les inversions industri-
als en sectors madurs va desviar el 
capital cap a les inversions immo-
ELOLjULHV�L�ÀQDQFHUHV�

El gir cap a la terciarització
Simultàniament al declivi industri-
al, Barcelona ha pràcticament do-
blat en els darrers 10 anys el nom-
bre de places hoteleres a la ciutat 
i s’ha convertit en la principal des-
tinació turística de Catalunya (44% 
dels viatgers totals). L’èxit turístic 
que ha experimentat la ciutat l’ha 
convertit en primera marca en ren-
dibilitat hotelera, amb un índex 

d’ocupació del 72,6%, força per so-
bre de la mitjana catalana. El sec-
tor hoteler ha trobat al Poblenou, i 
especialment en l’àrea amb quali-
ÀFDFLy���#��FRQGLFLRQV�SHU�FUpL[HU��
DSURÀWDQW� O·LQFUHPHQW� GH� GHPDQ-
da. En 10 anys s’han construït a la 
zona de llevant quasi una trentena 
d’establiments amb 10.594 places 
hoteleres. La promoció doncs d’es-
tabliments hotelers ha estat molt 
VLJQLÀFDWLYD�DO���#��L�HVWj�DFWXDQW�
d’alguna forma compensatòria-
ment a la menys reeixida arribada 
d’empreses tecnològiques.

En conclusió, el 22@ ha estat víc-
tima i alhora part d’una indústria ca-
talana en declivi sense capacitat per 
atraure aquells serveis industrials i 
les activitats de recerca i innovació 
que havien de crear el pol tecnològic 
de la Catalunya del segle XXI.

Les inversions en recerca i 
desenvolupament no han arribat 
com estava previst. El campus 
Diagonal-Besòs de la UPC, pilo-
tat pel consorci de l’Institut de 
Recerca d’Energia de Catalunya 
(IREC), està avui encallat, en part 
per l’esfondrament econòmic de 
les universitats, i en part per la 
manca de determinació institucio-
nal i l’erràtica política en relació 
a la indústria i, en particular, a 
l’energia. No obstant, el Poblenou 
ha crescut en empreses. S’hi han 
instal·lat 4.500 empreses i 56.000 
treballadors, segons l’Ajuntament 
de Barcelona. Sumant empreses 
industrials i no industrials, institu-
cions, universitats i hotels, el barri 
s’ha transformat indubtablement.

Reconduccions urbanístiques
En el pla urbanístic la transforma-
ció és evident, però han quedat 
molts deures per fer. La recupe-
ració del patrimoni industrial, en-
gegada sobre el paper del catàleg 
però pendent en l’obra, ha deixat 
un paisatge de ruïna. Igualment, hi 
ha zones on la transformació i la 
rehabilitació, deixada sempre de la 
mà de la iniciativa privada, ha que-
dat a mig fer: el Barri de la Plata 
i Can Trullàs en són exemples, així 
com la zona del Campus Audiovisu-
al, on queda pendent un bon reco-
sit entre activitats, equipament i 
habitatge. El fracàs més clamorós 
és la zona de Pere IV-Besòs, camp 
abonat per a la marginació.

El futur demana una intervenció 
des del planejament i amb mesu-
res de revitalització per aconseguir 
que el teixit urbà del 22@ s’inte-
gri al barri del Poblenou. La in-
tervenció sobre el traçat de Pere 
IV, prevista en el pla d’inversions 
d’aquest mandat, pot represen-
tar una de les respostes als reptes 
descrits, sempre que aquesta in-
tervenció es plantegi per part de 
l’executiu municipal amb el corat-
JH�QHFHVVDUL�SHU�UHFWLÀFDU�OHV�LQVX-
ÀFLqQFLHV� XUEDQtVWLTXHV�� L� WDPEp�
alguns errors, del passat.

OEl pla ha estat víctima 
i a la vegada part d’una 
indústria catalana 
en declivi, incapaç 
d’atreure inversions

OEl futur demana 
una intervenció 
des del planejament 
amb mesures 
de revitalització

Tretze anys des de l’aprovació del pla 22@ 
GHL[HQ�XQD�SHUVSHFWLYD�VXÀFLHQW�SHU�RSLQDU��QR�
tant per fer balanç de l’èxit o del fracàs, sinó 
de la vigència de la proposta urbanística i de 
renovació econòmica

JoRDI tARRés
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la veu del Carrer

Los habitantes de las 
naves del Poblenou 
pedimos vuestra 
solidaridad

El Ayuntamiento de Barcelona, 
presidido por CIU, ha comenzado 
a desalojar las naves industriales 
abandonadas del Poblenou y ba-
rros vecinos. Muchas de ellas están 
ocupadas por personas de diferen-
tes nacionalidades, también espa-
ñoles y ciudadanos de la UE, que 
no tienen otro techo donde vivir.

Ya desalojaron la nave de la 
calle Zamora con una violenta in-
tervención policial, golpeando a 
VXV�RFXSDQWHV��FRQÀVFDQGR�OD�FKD-
tarra y los instrumentos musicales 
que les permitían sobrevivir, dete-
niendo a los sin papeles que poste-
riormente fueron liberados por la 
presión vecinal.

Ahora quieren hacer lo mismo 
con la nave de la calle Pere IV es-
quina Puigcerdà, donde viven 40 
personas y cuyo desalojo se espera 
para estas semanas. También han 
iniciado el proceso judicial contra 
los ocupantes de la gran nave de 
la calle Puigcerdà donde viven más 
de 400 personas.

El Ayuntamiento pone así en 
marcha su “plan contra los asen-
tamientos” instando a los antiguos 
propietarios de las naves que las 
abandonaron hace años a instruir 
procesos judiciales para su desalo-
jo. Sin embargo, no prevé ninguna 
solución para los actuales habitan-
tes. Se nos echa a la calle sin al-
ternativa. Las promesas de realojo 

no se han cumplido hasta ahora o 
se han limitado a pocos días o se-
manas.

Nosotros los y las habitantes de 
las naves no queremos dormir en 
la calle ni mucho menos sufrir la 
presión policial. Somos buenos ve-
cinos del barrio desde hace años, 
hemos limpiado y en la medida de 
nuestras fuerzas adecentando las 
naves donde vivimos, nos ganamos 
nuestro sustento honradamente 
recogiendo chatarra en largas jor-
nadas de trabajo cotidiano.

En una ciudad donde existen 
miles de pisos vacíos por la especu-
lación bancaria y donde proliferan 
los hoteles para ricos, reclama-
mos nuestro derecho a la vivien-
da. Somos expulsados de nuestras 
“casas” de la misma manera que 
miles de familias son desahuciadas 
por el impago de la hipoteca o el 
alquiler.

El primer desalojo se evitó por 
el apoyo de las organizaciones ve-
cinales y solidarias, ahora las admi-
nistraciones vuelven a intentarlo. 
Luchemos de nuevo juntos por una 
vivienda digna para todos y todas.

Els hAbItANts dE lEs 
NAus dEl POblENOu

El Corte Inglés
Trabajaban amontonados horas 

y horas, con salarios de hambre. 
(O�HGLÀFLR�GRQGH�WUDEDMDEDQ�HQ�XQ�
régimen de esclavitud se agrietó 
hace unas semanas y las autori-
dades ordenaron desalojarlo. No 
se hizo. Se derrumbó el caserón 

con sus trabajadores dentro y mu-
rieron más de mil: hombres y mu-
jeres, algunos de pequeña edad. 
Ocurrió en Bangladesh unos días 
antes del primero de mayo. Eran 
trabajadores sin ningún derecho. 
Fue un crimen anunciado.

Su producción se vende en Eu-
ropa a precios muy superiores a 
su coste. El Corte Inglés tenía re-
laciones comerciales con esta fá-
brica, eran sus proveedores, y no 
tardó en hacer pública una nota 
prometiendo ayuda a las víctimas 
del siniestro. Como es natural, no 
pedía castigo para los culpables. 
“Se ayudará a los niños y niñas que 
perdieron a sus padres”. Unas vi-
das a cambio de unas monedas. El 
Corte Inglés añadía que “continua-
rá colaborando en mejorar las con-
diciones laborales de ese país”. La 
mejor colaboración es no comprar 
a empresas que mantienen en el 
siglo XXI la esclavitud. Pero en es-
tos tiempos, lo que cuenta es la 
FLIUD�DQXDO�GH�EHQHÀFLRV�

Hablamos de El Corte Inglés 
pero podría ser Benetton, Mango, 
Zhara… Ya es primavera en El Cor-
te Inglés. Muerte y sangre en Ban-
gladesh.

CARmEN AñAñOs

Un clam social 
contra la pobresa
La recollida de signatures que han d’avalar la ILP a favor 

d’una Renda Garantida de Ciutadania està en marxa 

GHV�GH�PLWMDQ�DEULO��&DO�TXH�DJDÀ�HPEUDQ]LGD�DOV�EDUULV�
i esdevingui un autèntic clam social contra la pobresa. 

Formalment, són necessàries 50.000 signatures perquè 

el projecte sigui debatut al Parlament de Catalunya. En 

realitat, però, hi hem de fer pervenir una autèntica allau de 

ÀUPHV�L��DPE�HOOHV��SDOHVDU�OD�IRUoD�G·XQD�H[LJqQFLD�SRSXODU�
indefugible. Els efectes combinats de la crisi i les polítiques 

d’austeritat estan ensorrant en la pobresa franges senceres 

de la població, amb una especial afectació sobre els 

col·lectius més desprotegits, sobre dones i infants. Prop d’un 

WHUo�GH�OD�FLXWDGDQLD�V·KL�WURED�DERFDGD��FDGD�FRS�PpV�JHQW�
voreja l’exclusió. Vivim una situació d’emergència.

La institució d’una renda ciutadana pretén respondre-

hi des de la solidaritat, el respecte de la dignitat humana 

i la promoció dels drets socials. Però es tracta d’una lluita. 

Des del primer moment, el Govern va emetre un informe 

desfavorable a la ILP, invocant les estretors econòmiques 

de la Generalitat. El debat que es planteja va de prioritats: 

HQJXDQ\��HO�VHUYHL�GHO�GHXWH�ÀQDQFHU�GH�&DWDOXQ\D�V·HQÀODUj�
ÀQV�DOV�������PLOLRQV�G·HXURV��PROW�PpV�GHO�TXH�VXSRVDULD�
la implementació de la renda. I va de justícia tributària: el 

IUDX�ÀVFDO�IUHJD�D�FDVD�QRVWUD�HOV��������PLOLRQV�G·HXURV��
7DQPDWHL[��FRPEDWUH·O�GH�PDQHUD�HÀFDo��DL[t�FRP�EXVFDU�
QRXV�UHFXUVRV�D�WUDYpV�GH�ÀJXUHV�LPSRVLWLYHV�TXH�IDFLQ�
FRQWULEXLU�HOV�TXL�PpV�WHQHQ��VLJQLÀFD�LQFRPRGDU�JHQW�
PROW�SRGHURVD��FRPHQoDQW�SHU�OHV�JUDQV�IDPtOLHV�UHQGLVWHV�
d’aquest país. Per això la pressió del carrer serà decisiva.

L’acció contra la pobresa revesteix, en aquests moments, 

una dimensió nacional democràtica de primera importància. 

El poble de Catalunya és cridat a decidir el seu futur. 

Però, sigui quina sigui la seva opció, cap projecte de 

progrés i llibertat no podrà sostenir-se sobre una societat 

fragmentada, humiliada o aclaparada per la necessitat. Un 

vell aforisme diu que “no hi pot haver dret allí on no regna 

la justícia”. D’això es tracta, doncs: de forjar, des de baix, 

l’equitat i la cohesió social, com a fonaments d’un futur 

digne. El moviment veïnal està en campanya.
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Dones Juristes, 
fora dels PIADs

Com sabeu, Dones Juristes va 
ser responsable de gestionar els 
Punts d’Assessorament Jurídic a 
Dones dins dels PIADs de la ciutat 
de Barcelona.

Aquest servei, adreçat a les do-
nes de la ciutat, havia estat pro-
mogut per Dones Juristes ara fa 10 
anys, i tenia com a objectiu apro-
par el dret a les dones a través 
d’un tracte acurat, especialitzat, 
i sobre tot, feminista.

Al febrer va sortir la licitació 
d’aquest servei com ja es venia 
fent des dels seus inicis, però amb 
un canvi de tarannà evident. Si 
ÀQV� DUD� HV� YDORUDYD� TXH� HO� VHUYHL�
estigués desenvolupat per entitats 
feministes, especialitzades en dret 
i, sobretot en violència masclista. 
Ara només ha importat la experi-
ència en la gestió de serveis pú-
blics, més enllà del seu contingut 
i objectiu.

Estem convençudes que aquest 
nou criteri s’ha vist palès amb les 
valoracions dels projectes presen-
tats, i és una conseqüència de la 
nova línia política del govern de 
torn, totalment allunyat de les 
dones, de les seves mancances i 
necessitats, i més interessat en 
passar a mans privades (empreses) 
el desenvolupament de l’objectiu 
d’aquest servei.

Us volem informar que a partir 
de l’1 de maig, Dones Juristes dei-
xarà de prestar el servei d’asses-
sorament jurídic a dones dins dels 
PIAD, i que passarà a mans de la 
empresa Progess.

Malgrat la tristesa que aquest 
canvi ens produeix, per la pèrdua 
de qualitat del servei que es pro-
duirà en detriment al servei a les 
dones, us volem comunicar que 
continuem treballant, com sem-
pre, amb la mateixa empenta i il-
lusió per la defensa dels dret de les 
dones, a través d’altres activitats 
i, concretament, apropant-les al 
dret des d’espais com Ca la Dona.

Una abraçada (amb sororitat 
feminista)

mERCè ClARAmuNt 
I bIElsA
Presidenta de Dones Juristes

Les cartes enviades a la 

secció de La veu dels lectors 

han de tenir un màxim de 

������FDUDFWHUV��PLJ�IROL���(QV�
reservem el dret d’adaptar-les 

si superen aquesta extensió.

El 1997, la desimputada infanta Cristina i l’imputat Iñaki 
Urdangarín es van casar acotxats per les institucions, que 
van pagar amb pressupostos públics el seguici i altres fastos. 
Urdangarín, això sí, es va haver de posar al dia amb les multes 
i impostos que devia a l’Ajuntament de Barcelona: Carrer i 
altres mitjans ho havien denunciat, i l’Ajuntament va despatxar 
al funcionari que ho va fer públic. Tan altes havien de ser les 
despeses que l’Ajuntament va pagar que, segons s’ha conegut, 
l’alcalde del moment, Joan Clos, va ordenar al departament 
de comunicació que multipliqués l’estimació del número de 
ciutadans que van sortir al carrer a presenciar el casament. La 
Guàrdia Urbana va comptar 210.000 persones on hi havia 70.000. 
D’altres vegades, en treuen.

Més d’un miler de veïns i veïnes 
de Nou Barris es van concentrar 
el passat 9 de maig a la 
plaça Sant Jaume, davant de 
l’Ajuntament de Barcelona. Hi 
ha un “cabreig” generalitzat. El 
veïnat no ha provocat la crisi, 
però l’està pagant molt cara. 
6HUYHLV�VRFLDOV�LQVXÀFLHQWV��
desnonaments, atur galopant, 
beques escolars inaccessibles. 
Tancament d’urgències. 
Amenaça de tancament 
d’escoles. Retallades als 
equipaments socioculturals. Un 
JRYHUQ�GHO�'LVWULFWH�LQHÀFDo��
Escassa presència de la 
regidora al territori. Supressió 
d’ajuts que impedeixen 
realitzar projectes veterans, 
com el “Prospe Beach”, 
la platja de Prosperitat. 
Inversions municipals aturades. 

Equipaments sense data de 
construcció, alguns promesos, 
tots necessaris. Es va “baixar” 
a la plaça Sant Jaume perquè 
el govern del Districte no 
respon. La regidora ven la 
imatge que Nou Barris, el 
seu veïnat, és violent. Va de 
víctima. L’alcalde sap que 
té un problema, però no ho 
pot reconèixer. Ha donat una 
reunió a la campanya “Nou 
Barris Cabrejada, diu prou!”, 
convidant també a la regidora, 
per no desautoritzar-la.
La campanya agrupa un 
centenar d’entitats molt 
diferents entre elles. De 
joves i de grans. Esportives, 
culturals, veïnals, parroquials. 
Que treballen àmbits molt 
diferents i que pensen i actuen 
de formes dispars. Però les 

cirmcustàncies les uneixen 
i, salvant les diferències, es 
reuneixen en assemblees i 
acorden accions de tal manera 
que són acceptades per tots 
els col·lectius. Difícil, però no 
impossible. La unitat els dóna 
una força que per separat no 

tindrien. Davant les agressions 
que estan patint els veïns i 
veïnes, la fórmula és molt 
YjOLGD��0DOJUDW�OHV�GLÀFXOWDWV��
la campanya continuarà. Una 
experiència positiva per a la 
resta de barris o districtes 
“cabrejats”.

Nou Barris, ‘cabrejada’

mANEl sAlA ‘ulls’

Trias regala 25 milions d’euros

L’any 2011 l’Ajuntament de 
Barcelona va lliurar 25 milions 
d’euros a la Generalitat per 
salvar Spanair de la suspensió 
de pagaments. Els diners 
els tornaria la Generalitat 
en còmodes terminis o amb 
inversions a la ciutat. PP 
i ICV-EUiA hi van votar en 
contra. Ha passat un any, 
Spanair s’ha enfonsat i la 
Generalitat estafa a la ciutat 
en compensar-la amb unes 
obres que ja estaven previstes 
realitzar amb anterioritat al 
préstec. Els governs de CIU, a 
la Generalitat i a l’Ajuntament, 
van arribar a un acord. Trias 
s’ho ha empassat i la ciutat 
ha perdut. Ahir va ser Spanair, 
avui són 4,5 milions d’euros 
més per al circuït de Fórmula 
1 de Montmeló. Mentre no hi 
ha diners per obrir residències 
ja construïdes o aixecar 
equipaments, l’aixeta està 
oberta per a altres prioritats.

Més que 

un club

La Fundació del Futbol 
Club Barcelona va rebre 
l’any passat el 60% de les 
subvencions a entitats que va 
concedir l’Agència Catalana 
de Consum. 230.000 euros 
van anar cap al Barça i 
165.000 se’ls van repartir 
entre diferents associacions 
de defensa dels consumidors. 
Són unes dades publicades 
HQ�HO�'LDUL�2ÀFLDO�GH�OD�
Generalitat. Són temps de 
retallades... per a alguns.

Cristina 

Cifuentes

La impresentable delegada 
del Govern a Madrid ha 
vinculat la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i 
la seva portaveu, Ada Colau, 
DPE�JUXSV�´ÀORHWDUUHVµ��
Al Govern li emprenyen 
les accions de denúncia 
contra els polítics que 
han prostituït la ILP de 
l’habitatge arrabassant-
li tot el seu contingut. 
A Catalunya, diverses 
entitats han denunciat 
aquest comportament, que 
banalitza una situació que 
provoca el patiment de 
molts milers de persones. 
La Favb va ser una de les 
entitats promotores.

Clos i el casament reial

El projecte de comunicació 
la Directa fa un pas endavant 
i comença una campanya de 
crowdfunding (mecenatge 
mitjançant Internet) amb 
l’objectiu de recaptar 22.000 
euros, que seran destinats a 
la renovació de la web, la for-
mació en gestió cooperativa, 

l’adquisició 
de material 
informàtic 
i la inversió 
en recursos 
humans: en 
GHÀQLWLYD��
un pas en-
davant per 
assegurar la 

continuïtat del projecte. La 
campanya comença el 21 de 

maig i informen els interessats 
que vulguin fer aportacions 
que és important realitzar-les 
al principi de la campanya.

La ‘Directa’ fa 

un pas endavant
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En memòria de Manel Ribas Piera, 

arquitecte i urbanista
fERRAN sAgARRA 

arquitecte, urbanista 

i director de l’etsab/uPc

H
a mort l’arquitecte Ma-

QXHO�5LEDV� L�3LHUD�DOV����
anys. Catedràtic d’Urba-

nisme de l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura, va tenir 

l’ocasió de participar en el que s’ha 

anomenat “la reconstrucció de Bar-

FHORQDµ� GHOV� DQ\V� ��� L� SULPHUV� ����
a través de les seves intervencions 

HQ�HOV�3(5,·V��3ODQV�GH�5HIRUPD�,Q-

WHULRU��GHO� EDUUL� GHO�&DUPHO� L� HQ� HO�
projecte de l’avinguda Catalunya 

a través dels túnels d’Horta. Però, 

sobretot, a través del seu posiciona-

ment en molts dels debats urbanís-

tics de la ciutat metropolitana.

Tot just inaugurats els ajunta-

ments democràtics va dirigir des de 

l’Escola un treball de diagnosi del 

barri de Bellvitge a l’Hospitalet, que 

va orientar les successives inter-

YHQFLRQV� HQ� OD� XUEDQLW]DFLy� FXURVD�
d’aquell polígon que molts “entesos” 

creien que s’havia d’enderrocar.

Aleshores ja era un conegut ur-

banista que havia participat en la 

redacció del “non nato” Esquema 
Director de l’Àrea Metropolitana 
GHO�������7DPEp�HUD�XQ�DSUHFLDEOH�
arquitecte i ho va continuar essent 

tota la vida -l’església de la Mare de 

Déu de les Neus, al barri de la Mina, 

va ser la seva darrera obra-.

Però Manuel Ribas i Piera va ser 

-ha estat- sempre un mestre, en es-

pecial per a tots els arquitectes titu-

lats abans de l’any de la seva jubila-

FLy��DUD�ID����DQ\V��HOV�TXH�VyQ�PpV�
grans recorden els treballs a Eivissa 

FRP�TXHOFRP�G·LQLFLjWLF��SHU�DOV�TXH�
ens va tocar l’Escola dels anys de 

l’estenosi del franquisme, els pri-

mers 70, la dignitat d’aquell home 

compacte, de cabell curt, digne i savi 

que, amb independència de les can-

YLDQWV�FLUFXPVWjQFLHV�FRPHQoDYD�OD�

OLes seves preses de posició en 
contra de polítiques municipals 
errònies, l’última contra Eurovegas, 
revela el seu compromís amb 
la ciutat de Barcelona, la 
metropolitana i la dels barris

Can Ricart y Can Batlló

JOsEP mARIA mONtANER
El País, 2 de maig de 2013

Si Can Ricart en el Poblenou se 

FRQYLUWLy�HQ�HO������HQ�HPEOHPD�GH�
la lucha por el patrimonio industrial 

y por decidir el programa de usos, 

el posterior proceso de Can Batlló, 

el otro gran conjunto fabril que se 

mantiene en Barcelona, ha sido 

muy distinto. Hace bastantes años 

se estableció un pacto posibilista 

entre el Ayuntamiento y los vecinos 

\�YHFLQDV�GH�/D�%RUGHWD��VH�VDFULÀ-

caba el patrimonio arquitectónico 

a cambio de que los equipamientos 

pendientes desde el Pla Comarcal se 

UHDOL]DUDQ� DOOt�� (OOR� VH� FRQFUHWy� HQ�
aceptar la operación de viviendas de 

la inmobiliaria Gaudir, propiedad 

de los herederos del dueño de Can 

%DWOOy��-XOLR�0XxR]�5DPRQHW��3DU-
te de las plusvalías de la promoción 

de lujosas torres ajardinadas, 

estratégicamente alineadas en el 

HMH�HVFDSDUDWH� GH� OD� JOREDOL]DFLyQ�
de la Gran Vía, entre el centro y el 

DHURSXHUWR��LEDQ�D�VHUYLU�SDUD�ÀQDQ-

ciar parques, equipamientos y vivi-

endas sociales. 

Lo que no se previó, en la época 

del irresponsable optimismo inmo-

biliario, fue que la aguda crisis lo 

iba a dejar todo estancado, sin com-

pradores ni fondos para indemni-

]DFLRQHV� QL� HTXLSDPLHQWRV�� <� DKt�

HPSH]y�HO�FDPLQR�GH�UHFODPDFLyQ�GH�
Can Batlló para el barrio. 

Por lo tanto, tenemos dos proce-

sos comparables: el de Can Ricart 

como frustración y el de Can Batlló 

FRPR�HVSHUDQ]D��/D�GLIHUHQFLD�HQWUH�
ambos radica en la evolución de la 

coyuntura de la crisis y en el dis-

tinto momento municipal en el que 

se han producido. Los actores en el 

FDPSR�GH�IXHU]DV�VRQ�VLPLODUHV��XQ�
conjunto fabril del que la propiedad 

quiere sacar el máximo provecho di-

ODSLGDQGR� VX� YDORU� DUTXLWHFWyQLFR��
un Ayuntamiento alejado del deseo 

vecinal y receptivo con los agentes 

LQPRELOLDULRV��\�XQD�VRFLHGDG�FUtWLFD�
que reclama usos públicos. 

La reivindicación de Can Ricart 

se produjo en el momento álgido de la 

burbuja inmobiliaria y de las urgen-

cias especulativas, con la crispación 

WUDV�HO�IUDFDVR�GHO�)yUXP������\�FRQ�
XQD�SURSLHGDG�TXH��DO�ÀQDO�� HVWXYR�
dispuesta a negociar con las propu-

estas vecinales, pero con un Ayun-

tamiento en decadencia y con un 

DXWRULWDULVPR� HQIHUPL]R� TXH� QHJy�
cualquier posibilidad de replantea-

PLHQWR��(Q�&DQ�5LFDUW� FRQÁX\HURQ�
muchos actores sociales: propietari-

os, técnicos municipales y de la pro-

piedad, empresarios y trabajadores 

afectados, vecinos e historiadores a 

favor del patrimonio, okupas, obser-

YDGRUHV� LQWHUQDFLRQDOHV� \� IXHU]DV�
GH�RUGHQ�S~EOLFR��VH�FRQYLUWLy�HQ�XQ�
DXWpQWLFR� HVSHFWiFXOR� GHO� FRQÁLFWR�
urbano, que ha dado para documen-

tales, tesis y tesinas.

En cambio, la defensa de Can 

Batlló, ya dentro de la crisis, fue 

planteada por una asociación vecinal 

modesta en sus objetivos, pero bien 

preparada en el movimiento coope-

UDWLYR� \� DXWRRUJDQL]DWLYR�� (Q� HVWD�
ocasión se contó con un grupo de 

técnicos jóvenes, el colectivo LaCol, 

integrados al barrio y que se fueron 

amoldando a los procesos y que intro-

dujeron el valor del patrimonio. Una 

manera de hacer cotidiana, adaptada 

a la realidad y a las posibilidades del 

barrio, ha tenido la suerte de tirar 

adelante. En el momento álgido, un 

día antes de la ocupación del recinto 

HO����GH�MXQLR�GH�������QHJRFLDURQ�ODV�
PLVPDV�IXHU]DV��YHFLQRV��SURSLHGDG�\�
ayuntamiento-, con el telón de fondo 

de una posible represión. Pero esta 

YH]�OD�SURSLHGDG�WXYR�TXH�UHVSRQGHU�
a un contexto social más empoderado 

con la eclosión del movimiento de los 

indignados, y el Ayuntamiento, en 

proceso de cambio, aceptó los hechos 

FRQVXPDGRV� \� KD� LQGHPQL]DGR� FRQ�
creces a los propietarios.

De la violenta represión en Can 

Ricart, incendio incluido, se ha pa-

VDGR�D�OD�RFXSDFLyQ�SDFtÀFD�\�IHVWLYD�
de Can Batlló y a un intenso y ejem-

plar proceso de autogestión. De un 

programa, el de Can Ricart, de usos 

basado en un equipamiento de lujo, 

como la Casa de les Llengües, se ha 

pasado a equipamientos necesarios 

para el barrio, paulatinamente nego-

ciados y gestionados. Si Can Ricart 

es hoy un recinto abandonado y en 

ruina, aunque esté declarado BCIN 

�%LHQ�&XOWXUDO�GH�,QWHUpV�1DFLRQDO���
Can Batlló va siendo conquistado y 

gestionado día a día por voluntarios, 

que dan vida a las naves del conjun-

WR��HPSH]DQGR�SRU�HO�EORTXH�����8Q�
proceso de participación vecinal del 

que hay que aprender y que el pasa-

GR����GH�DEULO�FHOHEUy�HO�GHUULER�GH�
los muros que separaban la fábrica 

del barrio de La Bordeta. 

JOAN lINuxbCN

classe puntual, va ser una de les po-

ques àncores a la nostra disposició 

en mig de les turbulències.

Encara que la policia estigués 

provocant aldarulls en l’encara re-

FHQWPHQW� XUEDQLW]DGD� ]RQD� XQL-
versitària, ell, després d’escriure el 

guió de la classe a la pissarra, ens 

REULD�XQD�ÀQHVWUD�D�WRW�DOOz�TXH�HV�
pensava i s’escrivia d’urbanisme al 

món exterior, des de l’estructura-

OLVPH� GH�/HYL� 6WUDXVV� ÀQV� D� ´O·(OL-
sian Park de San Francisco”, amb 

OD�OOHWUD�GH�-RDQ�%DH]��R�SRWVHU�HUD�
3HWH�6HHJHU"�� LQFORVD� �´1R�SDVDUiQ�
las excavadoras, el parque es tuyo y 

es mío”-. Per ampliar el nostre pai-

satge cultural convidava professors 

d’economia, sociòlegs, historiadors o 

els pocs arquitectes estrangers que 

es deixaven convèncer.

0DQXHO� 5LEDV� HVWDYD� FRQYHQoXW�
que “cap arquitecte pot projectar 

allò que no ha vist” i, en conseqüèn-

cia, no podia haver curs sense viat-

ge, a l’estranger o per la península, 

que ell i els alumnes preparàvem a 

consciència. Ell compartia els au-

tobusos, els “youth hostels” i altres 

incomoditats amb tots. Profunda-

ment obert i demòcrata, encara ara 

HP�VRUSUqQ�OD�FRQÀDQoD�TXH�HQV�YD�

dispensar a alguns inexperts joves 

fent-nos socis seus en treballs pro-

fessionals. I em mereix un enorme 

respecte la seva atenció envers l’opi-

nió dels altres en les assemblees de 

debat dels seus plans.

Manuel Ribas i Piera va ser, sens 

dubte, el màxim promotor de les 

relacions internacionals de l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona quan 

n’era sotsdirector. Molts anys abans 

de l’aparició de programes com 

l’Erasmus, va ser membre fundador 

del Laboratori Il·laud a Itàlia, que 

va permetre una experiència inter-

nacional durant trenta anys als mi-

llors estudiants de l’Escola. També 

va ser fundador dels es-

tudis de paisatge, pio-

ners a casa nostra, que 

s’han consolidat com a 

referent internacional.

Aquest cosmopolitis-

me el va saber combi-

nar amb un ferm com-

promís amb la ciutat de 

Barcelona, la metropo-

litana i la dels barris, 

com ho testimonien les 

seves preses de posició 

en contra de polítiques 

errònies dels responsables munici-

pals, l’última en contra d’Eurovegas 

�YHJHX�El País��������������
El catedràtic, reconegut urba-

nista, Creu de Sant Jordi, membre 

de l’IEC i amb tants altres honors, 

acostumava a presentar-se sim-

plement com a arquitecte i va ser 

a través de l’arquitectura que va 

construir -sempre en tensió creati-

va amb Manuel de Solà-Morales- el 

que anomenàvem “l’urbanisme dels 

arquitectes”, que va encarrilar la 

transformació de la Barcelona de la 

primera etapa democràtica.

EtsAb/uPC



CARRER128 maig 2013 OPINIÓ 13

Escraches: dret, legalitat i oportunitat
JORdI bORJA 

urbanista i President 

de l’observatori desc

E
ls escraches promoguts per 

la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca són l’exer-

cici d’un dret, és a dir, una 

acció legal? Segurament sí que ho 

són, almenys és l’opinió majoritària 

de jutges i juristes i, sobretot, ho de-

mostra la voluntat del govern espa-

nyol de reprimir-los i buscar subter-

fugis per fer-ho. Evidentment que 

si és una acció permesa per la llei, 

un dret, es pot exigir no tan sols que 

no es reprimeixi, sinó que se n’ha de 

protegir l’exercici.

Però encara que no es pugui con-

siderar un dret, encara que es mo-

GLÀTXL�HO� FRGL�SHQDO�SHU�HVSHFLÀFDU�
que practicar-lo és un delicte, s’ha de 

considerar que és un acte social legí-

tim. Malgrat allò que diguin les lleis 

d’un Estat de Dret que protegeix els 

rics contra els pobres, els especula-

dors contra el treballadors, els ban-

quers contra els desnonats. Es legí-

tim escrachar els responsables de la 

misèria i el patiment de desenes de 

milers de famílies que han perdut 

l’habitatge -un dret reconegut per 

la Constitució-, de centenars de mi-

lers de persones endeutades de per 

vida pel comportament delictiu del 

UHVSRQVDEOHV� GHO� VLVWHPD� ÀQDQFHU��
de milions de persones sense feina 

i sense recursos per causa de les po-

lítiques que han afavorit els especu-

ladors i han provocat la indefensió 

dels treballadors, com per exemple 

PLWMDQoDQW�OD�UHIRUPD�ODERUDO�
Denunciar els banquers i els seus 

VLFDULV� FRP� ´FULPLQDOVµ� TXDQ� ÀQV� L�
tot provoquen el suïcidi de ciutadans 

decents és un dret bàsic, diguin el 

que diguin les lleis. Denunciar els 

polítics còmplices que aproven les 

lleis que faciliten conductes delicti-

ves i que donen suport a un govern 

que pren mesures contra la majoria 

dels ciutadans i en favor de minori-

es privilegiades i inimputables no 

solament és un dret, és una obliga-

ció cívica. Les accions criminals i la 

complicitat necessària són actes de 

persones, no d’entitats abstractes, 

es diguin parlaments, governs o 

consells d’administració. Cal denun-

ciar els “delinqüents”: avui ningú no 

nega que els banquers han comès 

frau, engany, comportament indig-

QH�� DE~V� GH� FRQÀDQoD�� DSURSLDFLy�
indeguda i altres delictes i faltes. I 

els polítics han aprovat lleis que ara 

els tribunals europeus han conside-

rat contràries al Dret, han aplicat 

mesures favorables als delinqüents 

L� HQ� PROWV� FDVRV� V·KDQ� EHQHÀFLDW�

personalment de la seva complicitat 

amb els banquers i grans empresa-

ris afavorits per ells mateixos.

La PAH i en general els ciutadans 

tenen el dret de denunciar els crimi-

nals que ens han portat a aquesta 

situació. No es tracta de polítiques 

equivocades que han demostrat ser 

nefastes, es tracta d’un comporta-

ment clarament culpable, en contra 

dels drets de la majoria i en contra 

de les lleis. Han abusat del poder 

L� GH� OD� FRQÀDQoD� GH� OD� FLXWDGDQLD��
Governants i diputats, responsables 

G·RUJDQLVPHV� S~EOLFV� �FRP� HO� %DQF�
G·(VSDQ\D�� L� GH� OHV� HQWLWDWV� ÀQDQ-

FHUHV�V·KDQ�EHQHÀFLDW�GHO��SUREDEOH-
ment, robatori més enorme que s’ha 

produït mai en el nostre país. ¿I ara 

es queixen que se’ls denunciï, quan 

haurien d’estar tots empresonats?

Els escraches són una acció ciu-

tadana que reclama justícia i per 

això cal denunciar els que han pro-

vocat tantes injustícies i han actuat 

LQGLYLGXDOPHQW�L�PLWMDQoDQW�[DU[HV�
de complicitat. Els que han promo-

gut els escraches ho han denun-

FLDW� SHU� WRWV� HOV� PLWMDQV� SDFtÀFV��
al Congrés de diputats i al carrer, 

en els mitjans de comunicació i en 

multitud d’actes públics. Actuen a 

la llum pública i no es poden con-

formar en denúncies abstractes. 

Els seus greuges són molt concrets 

i les accions que els han provocat 

tenen noms i cognoms. És just i ne-

cessari assenyalar públicament els 

responsables, és una mesura higiè-

nica per fer possible la convivència, 

com ho és l’exigència de mantenir 

permanentment la memòria histò-

rica. Ara es tracta del present, hi 

ha víctimes i criminals, i gent que 

lluita perquè hi hagi justícia, es re-

pari el mal i no torni a passar. És 

hora de fer justícia. El govern i la 

casta política governant estan amb 

la injustícia.

Sobre els escraches només tinc 

XQ�GXEWH��HO�GH�OD�VHYD�HÀFjFLD��6H-
gons com es practiqui, es pot tornar 

ÀQV� L� WRW�HQ�FRQWUD�GH� OHV�YtFWLPHV��
El precedent dels escraches que es 

van practicar a Argentina especial-

ment per part dels “Hijos”, va ser 

rotundament un èxit, va tenir un 

gran suport social i una neutralitat 

VRYLQW�SRVLWLYD�GH�JRYHUQV�L�ÀQV�L�WRW�
de molts mitjans de comunicació. No 

va generar rebuig pràcticament en-

lloc, ningú no es volia posar a favor 

de criminals i torturadors que havi-

HQ�IHW�´GHVDSDUqL[HUµ�PpV�GH��������
persones en poc més de 5 anys. He 

defensat sempre el “dret a la il-

legalitat” quan es reclamen drets 

legítims, i més encara defensaria 

els escraches que no són il·legals i 

VyQ� MXVWRV�� 3HUz� SHU� WHQLU� HÀFjFLD��
aquesta mena d’accions requereixen 

un alt nivell de suport social. Cal 

que els denunciats siguin realment 

considerats socialment “criminals”, 

és a dir, directament responsables 

del mal que han provocat a cente-

nars de milers de persones. Tinc la 

impressió que en la nostra societat 

hi ha consciència del mal que han 

fet, però que no ho acabem de perso-

QDOLW]DU�HQ�QRPV�L�FRJQRPV��6HPEOD�
més oportú potser denunciar-los a 

les portes de les institucions polí-

tiques i de les entitats bancàries o 

patronals i no en el seu entorn fa-

PLOLDU��TXH�HV�SUHVWD�D�XQD�XWLOLW]D-

ció demagògica per part de la casta 

governant i de la gran majoria dels 

mitjans de comunicació.

ODenunciar els banquers com “criminals” 
TXDQ�ÀQV�L�WRW�SURYRTXHQ�HO�VXwFLGL�GH�
ciutadans decents és un dret bàsic, diguin 
el que diguin les lleis. Denunciar els 
polítics còmplices, una obligació cívica

O3HU�WHQLU�HÀFjFLD��HOV�HVFUDFKHV�
requereixen un alt nivell de suport 
social. Cal que els denunciats siguin 
realment considerats socialment 
responsables, amb noms i cognoms

ÁlEx AyAsO
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Huertas Claveria a peu de carrer
mARC ANdREu I ANdRés NAyA

codirectors de carrer

J
osep Maria Huertas Clave-

ULD� �%DUFHORQD�� �����������
coneixia i estimava la ciutat 

i els seus barris com gairebé 

ningú. S’havia recorregut Barcelo-

QD��GH�GDOW�D�EDL[��PROWHV�YHJDGHV��
pas a pas, sempre a peu i en trans-

SRUW� S~EOLF� �HOO� QR� FRQGXwD��� (Q� YD�
explicar la història i el present, les 

lluites i els carrers, els barris i la 

gent, en la majoria del centenar de 

llibres que va escriure, sol o en com-

panyia, i en molts dels seus aproxi-

PDGDPHQW� ������ DUWLFOHV� SXEOLFDWV�
HQ� ���� FDSoDOHUHV� GLIHUHQWV�� 3HULR-
dista desdoblat en historiador alho-

ra que persona de fe i d’esquerres 

compromesa amb la democràcia i el 

moviment ciutadà, Huertas va ser 

XQD�YHX�GHO�FDUUHU�GHV�TXH�HO������
va debutar a la revista Signo i al di-

ari El Correo Catalán. Quan el juliol 

GH������YD�VHU�HPSUHVRQDW�L�VRWPqV�
a consell de guerra per un repor-

tatge a Tele/eXprés que apuntava 

que alguns meublés del Raval eren 

regentats per vídues de militars, 

aquesta veu del carrer va esdevenir 

icona de la llibertat d’expressió i un 

símbol de la transició.

Ni tan sols va callar durant el 

WHPSV�TXH�YD�VHU�D�OD�0RGHO��RQ�ÀQV�
O·DEULO�GH������YD�UHVLVWLU�OD�GHVHVSH-
UDQoD�WUHEDOODQW��HQ�FRQWDFWH�HSLVWR-
lar amb Jaume Fabre, en els llibres 

Tots els barris de Barcelona��$O�ÀQDO�
del franquisme i durant la transició 

n’hi va haver d’altres, de veus del 

carrer. Sovint esperonades pel ma-

teix Huertas. Però és indiscutible 

que ell va ser la veu més destacada 

–altaveu, si es vol, més que porta-

veu- en una Barcelona doblement 

oprimida per la dictadura franquis-

ta i l’especulació capitalista però en 

OOXLWD�L�HVSHUDQoDGD��'HVSUpV��MD�HQ�
democràcia, Huertas va seguir po-

sant la seva ploma -però també la 

veu en multitud d’actes, manifes-

tacions i pregons de festa major- al 

servei de la gent del carrer i dels 

barris. Hi ha molts exemples: a El 
Periódico, Diari de Barcelona, Avui, 
La Vanguardia o La Veu del Carrer 

L�HQ�OOLEUHV��H[SRVLFLRQV�L��ÀQV�L�WRW��
un àlbum de cromos.

Però si hi ha un exemple em-

blemàtic i poc reconegut del llegat 

de Huertas a la ciutat, aquest és 

el mapa de barris i districtes que 

l’Ajuntament democràtic va aprovar 

a partir d’una proposta inicial de la 

FAVB. La comissió d’experts que hi 

va treballar va comptar amb la col-

laboració activa i rigorosa de Huer-

tas, al costat de persones clau com 

la sociòloga Anna Alabart. Vist en 

perspectiva, sorprèn com el mapa 

RÀFLDO�GH�%DUFHORQD��PDOJUDW�DFWXD-

OLW]DFLRQV� REOLJDGHV� L� PRGLÀFDFLRQV�
arbitràries, és avui encara, en essèn-

FLD�� DTXHOO� TXH� HO� ����� YD� GLEXL[DU�
Joma per a Tots els barris de Barce-
lona, seguint les indicacions carto-

JUjÀTXHV�UHFROOLGHV�SHOV�VHXV�DXWRUV�
talment com si fossin exploradors de 

WHUULWRULV�ÀQV�DOHVKRUHV�LJQRWV�
Un mapa i uns llibres com 

aquells són impossibles de fer sense 

conèixer a fons, pas a pas, la ciutat i 

els seus barris. Si a Barcelona pam 
a pam Alexandre Cirici Pellicer va 

SRGHU�GHQXQFLDU�HO������ OHV� ´EDUUL-
ades separades per uns desnivells 

socials que hi posen muralles invi-

sibles” és perquè Huertas, des del 

������MD�KDYLD�GRQDW�D�FRQqL[HU�EDU-
ris i desnivells socials a través dels 

seus treballs periodístics. Com tam-

bé els havia donat a conèixer des del 

seu activisme veïnal al Guinardó i al 

Poblenou, on Huertas es va implicar 

en moviments cristians de base, va 

dirigir les revistes Atalaya del Gui-
nardó i Quatre Cantons, i va ser co-

fundador de la Comissió de Barri i 

l’Associació de Veïns del Poblenou, 

de l’Ateneu Popular La Flor de Maig 

i de l’Arxiu Històric del Poblenou.

És pas a pas, doncs, a peu de 

FDUUHU��TXH�GXUDQW�HOV�DQ\V����L����
GHO�VHJOH�;;�+XHUWDV� �L�HOV�huerta-
maros�� YD� À[DU� O·LPDJLQDUL� GH� OD�
Barcelona dels barris reivindicada 

pel moviment veïnal aplegat a la 

FAVB. Un imaginari de ciutat assu-

mit també, amb el temps, tant per 

OD�VRFLRORJLD�L�OD�KLVWRULRJUDÀD�ORFDOV�
com per la propaganda municipal. 

Aquesta Barcelona dels barris que 

va molt més enllà de la Ciutat Vella 

i l’Eixample als que tradicionalment 

�L�HQFDUD�DUD�SHU�DOV�WXULVWHV��HV�UH-
duïa la ciutat i que és una realitat 

històrica i social que va emergir du-

rant la transició democràtica. 

És per tot plegat que té sentit 

editar una antologia comentada de 

textos periodístics sobre els barris 

publicats per Huertas entre el seu 

GHEXW� SURIHVVLRQDO�� HO� ������ DPE�
una entrevista a Paco Candel, i el 

VHX�HPSUHVRQDPHQW��HO�������SHO�UH-
portatge Vida erótica subterránea. 

L’antologia, preparada curosament 

La publicació de Josep M. Huertas Claveria i els barris de Barcelona: 

antologia de reportatges (1964-1975) és una iniciativa impulsada 
per la FAVB i Carrer sota el paraigua de la comissió ciutadana Huer-
tas Claveria. La mateixa comissió que ha impulsat també que l’Ajun-
WDPHQW�GH�%DUFHORQD�DFRPSOHL[L�ÀQDOPHQW�OD�VHYD�SURPHVD�G·LQFORX-
re el nom del periodista al nomenclàtor de la ciutat; concretament 
D�O·DQWLJD�SODoD�GH�&DQ�)HOLSD��DO�3REOHQRX��DUD�MD�RÀFLDOPHQW�SODoD�
de Josep Maria Huertas. El llibre, a la venda en llibreries i associ-
acions veïnals per 15 euros, és un volum de 450 pàgines que recull 
articles de El Correo Catalán i Tele/eXprés i de les revistes Signo, 
Destino, Tele/estel, Quatre Cantons i Presència. La seva edició, a 
cura d’Editorial Mediterrània, ha estat possible gràcies al treball 
voluntari de gent vinculada a la FAVB i a la col·laboració de les coo-
peratives veïnals d’habitatge Prohabitat 2000 i Portfont.

L’antologia de reportatges, que inclou un índex toponímic per 
poder-hi localitzar tots els barris, reivindica aquest periodisme de 
proximitat i combatiu, apassionat, honest i rigorós, que ara costa 
tant de trobar, i que va jugar un paper important en les lluites veï-
nals i en la construcció de les identitats i consciències de barri, de 
ciutat. El llibre es complementa amb articles d’amics i companys 
de professió –Manel i Marc Andreu, Néstor Bogajo, Jordi Borja, 
Juanjo Caballero, Jaume Fabre, Maria Favà, María Eugenia Ibáñez, 
Eugeni Madueño, Andrés Naya, Meritxell M. Pauné, Carles i Frederic 
3ULHWR�L�0HUFq�7DWMHU��TXH�DQDOLW]HQ�OD�ÀJXUD�GH�+XHUWDV�HQ�HOV�GDU-
rers anys del franquisme, la seva vinculació íntima amb la ciutat i 
la seva implicació en el moviment veïnal. I tot plegat, il·lustrat amb 
XQD�SRUWDGD�GH�-RVHS�6DUVDQHGDV�L�IRWRJUDÀHV��DOJXQHV�LQqGLWHV��GHO�
propi Huertas, amb altres de Pepe Encinas i Kim Manresa.

Un llibre i una plaça per al periodisme compromès

OEl periodisme de proximitat i combatiu, 
honest i rigorós, va jugar un paper 
important tant en les lluites veïnals com 
en la construcció de les identitats 
i consciències de barri, de ciutat

per Jaume Fabre i Néstor Bogajo, 

inclou la sèrie Donde la ciudad tie-
ne otros nombres��0RQWMXwF��OD�%RU-
deta, Collblanc, Sarrià, Vallcarca, 

Carmel, Sant Genís, Horta, Sant 

$QGUHX�� %DUFHORQHWD������ DSUR[LPD-

FLRQV�DO�EDUUDTXLVPH��XQD�ERQD�UD-

GLRJUDÀD�GHO�%DUUL�&KLQR��XQ�UHSjV�
DOV�1RX�%DUULV�XQ�SHU�XQ��FUzQLTXHV�
de les lluites contra el Pla de la Ri-

bera, el Pla Comarcal i les explosi-

RQV�GH�JDV�QDWXUDO��L�VLV�UHSRUWDWJHV�
sobre la vida associativa i la premsa 

de barris.

6HQVH�OD�UHOHFWXUD��SHU�D�DOJXQV��
R� HO� GHVFREULPHQW� �SHU� D�PROWV�� VR-
EUHWRW�HOV�MRYHV��G·DTXHVWV�WH[WRV�QR�
es pot entendre avui què i com és la 

capital de Catalunya, aquesta Bar-

celona global d’inicis del segle XXI 

que sembla morir d’èxit en plena 

FULVL� L� TXH�pV� WDQ�GLIHUHQW� �R� HQ�DO-
JXQV�DVSHFWHV�SRWVHU�QR�WDQW��GH�OD�
FLXWDW�GHOV�DQ\V����L����GHO�VHJOH�;;��
Aquella Barcelona de Porcioles que 

Huertas va contribuir a batejar crí-

ticament: una Barcelona problemà-

tica i especulativa, obrera i popular, 

catalana i immigrant, ben viva en 

qualsevol cas, que entre lluites ur-

banes va esdevenir després model 

de ciutat democràtica i cosmopolita.

A dalt, un jove 

Huertas, de 

SHUÀO��SDUODQW�
amb veïns del 

barri de Pomar, 

de Badalona, 

als anys 60. 

A l’esquerra, 

portada de 

l’antologia

ARxIu huERtAs



CARRER128 Maig 2013 DOSSIER 15

DOSSIER
Articles

Av CASC AntIC
luIS CAlDEIRO
mAnEl guàRDIA
DAvID m. hERRADA 
 

AnDREu nInOt
jOSé luIS Oyón
CRIStInA pAlOmAR
nIn péREz-vIllACRéS
pRuDEnCI SánChEz
AlbERt SánChEz pIñOl
AntOnI vIlAnOvA

)RWRJUDÀD
AnDREu blAnChAR
DAnI CODInA
jOAn mOREjón
IgnASI R. REnOm

Portada
RAI fERRER /
OnOmAtOpEyA

L’11 de setembre de 2013 està 
prevista la reobertura del Born com 
a equipament cultural, l’emblemàtic 
HGLÀFL�TXH�YD�GRQDU�L�WUHXUH�YLGD�D�OD�
Ribera, que ara espera recuperar-lo 
per al barri al marge dels actes del 
tricentenari de la derrota de 1714

Passat, present i futur del Born

ASSOCIACIó DE vEïnS I vEïnES 
DEl CASC AntIC

l proper mes de setembre l’Ajun-
tament de la ciutat inaugurarà 
O·HGLÀFL�UHKDELOLWDW�GHO�%RUQ��SHU�

D�JDXGL�GH� OD� FLXWDW� L�� VREUHWRW��GHOV� WX-
ristes que l’emplenen en la gran festa 
GH�´%DUFHORQD�OD�PLOORU�ERWLJD�GHO�PyQµ��
0DOJUDW� TXH� OD� UHKDELOLWDFLy� V·KD� IHW� GH�
forma molt acurada -els més de 61 mili-
ons d’euros esmerçats des de l’inici del 
SURMHFWH� VHPEOD� TXH� KR� KDJLQ� G·DYDODU��
no respon en absolut ni a un criteri de 
VRVWHQLELOLWDW� QL�� PROW�PHQ\V�� D� OHV� UHL-
YLQGLFDFLRQV�TXH�KDQ�PDUFDW�OD�OOXLWD�GHO�
YHwQDW�HQ�O·DVSLUDFLy�D�GLJQLÀFDU�HO�EDUUL�L�
OHV�VHYHV�YLGHV�

7RW�FDQYLD�SHU�D�QR�FDQYLDU�UHV��VL�HO�
�����OHV�WURSHV�ERUEzQLTXHV�YDQ�DVVRODU�
OD�FLXWDW��HQ�HOV�GDUUHUV����DQ\V�HOV�PDOV�
JRYHUQV�PXQLFLSDOV��DO�VHUYHL�GHOV�SRGH-
URVRV��KDQ�DVVRODW�HO�EDUUL�GH�OD�5LEHUD�

/D� KLVWzULD� GHO� %RUQ�� SHO� TXH� ID� DOV�
SURFHVVRV�XUEDQtVWLFV�GH�OD�FLXWDW��KD�HV-
tat des del 1714 el paradigma de les re-
ODFLRQV�GH�SRGHU��-D�DOHVKRUHV��OHV�WURSHV�
ERUEzQLTXHV�YDQ�RFXSDU�SDUW�GHO�PHUFDW�

OOLXUH� GH� %DUFHORQD� L� HO� FRQYHUWLUHQ� HQ�
IRUWDOHVD�PLOLWDU�SHU�´FRQWURODUµ�OD�FLXWDW��
VHULD�OD�&LXWDGHOOD�

El 1874-1876 se li encomanà a Fontse-
Up�O·HGLÀFDFLy�GHO�PHUFDW�FHQWUDO��HO�%RUQ�
HGLÀFL��DPE�XQD�JUDQ�L�PDJQtÀFD�HVWUXF-
tura metàl·lica modernista i centre neu-
UjOJLF� GH� O·HFRQRPLD�GH� O·qSRFD��(O� ������
GXUDQW�HO�PDQGDW�GH�O·DOFDOGH�3RUFLROHV��HO�
mercat central es traslladà a Mercabarna 
L� HO�%RUQ�HV�GHL[j� WRWDOPHQW�DEDQGRQDW��
IHW�TXH�GRQj�OORF�D�XQ�IRUW�PRYLPHQW�HV-
SHFXODWLX�HQYHUV�HOV�ORFDOV�FRPHUFLDOV�TXH�
HQ� GHSHQHQ�� $TXHVWD� VLWXDFLy� YD� LPSOL-
car el tancament de comerços al detall i 
D� O·HQJUzV�� OD�SqUGXD�GHO� WHL[LW� HFRQzPLF�
TXH�GLQDPLW]DYD�HO�EDUUL�L� OD�GHJUDGDFLy�
DFFHOHUDGD�GH�O·HGLÀFL�L�GHO�EDUUL�HQ�JHQH-
UDO��7RW�DL[z�HQ�SOH�GHEDW�GHO�3OD�&RPDU-
FDO� L� SRVWHULRUPHQW� GHO�3(5,�� TXH� DSRV-
WDYHQ�SHU�OD�JHQWULÀFDFLy��XQ�FDQYL�WRWDO�
QR�VRODPHQW�GH�OD�IHVRPLD�GHO�EDUUL��VLQy�
GH�PRGHO�GH�FLXWDW��TXH�FRQYHUWLD�OD�]RQD�
HQ�FHQWUH�QHXUjOJLF�GH�WXULVPH��L�OD�WUDQV-
IRUPDYD�HQ�XQ�YHULWDEOH�SDUF�WHPjWLF�GH�
O·RFL�� LQVRVWHQLEOH� SHU� D� O·HFRQRPLD� L� OD�
TXDOLWDW�GH�YLGD�GH�PROWHV�YHwQHV�L�YHwQV��
TXH�HV�YDQ�YHXUH�REOLJDWV�GHL[DU�HO�EDUUL�

La lluita per l’Ateneu Popular

/D� UHDFFLy� GDYDQW� G·DTXHVWD� VLWXDFLy� QR�
HV�IHX�HVSHUDU�L�IRUHQ�PROWHV�OHV�YHXV�TXH�
s’oposaren a les intencions d’en Porcioles 
G·HQGHUURFDU�O·HGLÀFL�SHU�IHU�KL�XQ�DSDUFD-
PHQW��9HXV�TXH�UHFODPDYHQ�TXH�HO�%RUQ�
HV�FRQYHUWtV�HQ�XQ�JUDQ�HTXLSDPHQW�SHU�
DO�EDUUL��DEVROXWDPHQW�PDQFDW��DOHVKRUHV��
GH�VHUYHLV�S~EOLFV�GH�SUR[LPLWDW��9HXV�GH�
FROÃOHFWLXV� SURIHVVLRQDOV�� 9HXV� L� WUHEDOO�
TXRWLGLj�GH�PROWHV�SHUVRQHV�SHU�GLJQLÀFDU�

HO�EDUUL�L�OD�YLGD�GHOV�VHXV�FRQYHwQV�
(QWUH�DTXHVWHV�GHVWDFDYD�OD�G·XQ�JUXS�

GH� MRYHV�� DJUXSDWV� DO� YROWDQW� GHO� &DVDO�
0RQWVHUUDW�GHO�3DODX�GH�0HUFDGHUV��TXH�
GHVHQYROXSHQ� XQD� WDVFD� GH� FRQVFLHQFLD-
FLy��GHQ~QFLD�L�DFWLYLVPH��[HUUDGHV��H[SR-
VLFLRQV�� VHPLQDULV�� ROLPStDGHV� SRSXODUV�
(per denunciar la manca d’espais per a 
MRYHV�DO�EDUUL���FRQFXUVRV��DFFLRQV�GH�SUR-
WHVWD����7UHEDOO�TXH�DSURSDYD�FDGD�YHJDGD�
PpV�YHwQV�GHO�EDUUL�L�TXH�FRQVROLGj�XQD�FR-
PLVVLy�JHVWRUD�GH�OD�TXH�VHUj��O·DQ\�������
O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�GHO�&DVF�$QWLF�

(Q�DTXHVW�OODUJ�SURFpV�G·DFWLYLWDWV��YD�
prenent cos la necessitat que el barri dis-
posi d’un Ateneu Popular gestionat pels 
YHwQV�� WDO� FRP� WDPEp� V·HVWDYD� UHLYLQGL-
cant en altres barris degradats de la ciu-
WDW��FRP�SHU�H[HPSOH�D�1RX�%DUULV��RQ�OD�
OOXLWD�VH�VDOGj�DPE�OD�YLFWzULD�YHwQDO�

(O����GH�JHQHU�GH������O·$9��HQ�XQD�
JUDQ�IHVWD�SRSXODU��YD�UHFROOLU�OHV�DVSLUD-
FLRQV�TXH�OHV�SHUVRQHV�TXH�YLXHQ�DO�&DVF�
$QWLF�KDYLHQ�PDQLIHVWDW�GXUDQW�HOV�DQ\V�
de lluita i que diferents professionals 
KDYLHQ�DMXGDW�D�GRQDU�FRV�SHU�GHPRVWUDU�
OD�VHYD�YLDELOLWDW��([SRVHQ�TXH�O·$WHQHX�
KD�GH�WHQLU����SODQWHV�DPE�DXOHV��ELEOLR-

WHFD��VDOHV�SHU�D�VHPLQDULV�L�FLQH�IzUXP��
ORFDOV�SHU�D�YHOOV�L�MRYHV��EDU����SLVWHV�SR-
OLHVSRUWLYHV����SODFHV�FREHUWHV��/·DOFDOGH�
6RFLDV�YD�UHEXWMDU�OD�SURSRVWD�

'HO� ����� HQoj��KDQ� FRQWLQXDW� OHV�PR-
ELOLW]DFLRQV�� RFXSDFLRQV�� DFFLRQV� GLYHU-
VHV�� H[SRVLFLRQV�� IHVWHV� SRSXODUV���� ,� KDQ�
HVWDW�GLIHUHQWV� OHV� IDVHV�SHU� OHV�TXDOV�KD�
SDVVDW� HO�SURMHFWH�� O·DQ\������� OD�8QLYHU-
VLWDW�3RPSHX�)DEUD�V·KL�YROLD� LQVWDOÃODU� L�
HQFDUUHJj�XQ�SURMHFWH�D�&DODWUDYD�TXH�QR�
V·DUULEj� D� UHDOLW]DU�� O·DQ\� ����� HV� GHFLGt�
OD� LQVWDOÃODFLy�GH� OD�%LEOLRWHFD�3URYLQFLDO��
O·DQ\�������HQ�IHU�OD�FDWD�DUTXHROzJLFD��HV�
GHVFREULHQ�OHV�UXwQHV�GHO�EDUUL�GH�OD�5LEHUD�
conseqüència de l’assolament del barri per 
SDUW�GH� OHV� WURSHV�GH�)HOLS�9�� O·DQ\������
VH�Q·KD�DFDEDW� OD�UHKDELOLWDFLy��YROWDQWV� L�
SULPHU�SLV�SHU�D�H[SRVLFLRQV� L� UHXQLRQV� L�
SODQWD�EDL[D�SHU�YLVLWDU�OHV�UXwQHV�

8QD�FRQVWDQW�KD� LPSUHJQDW� WRWHV� OHV�
IDVHV� GHO� SURFpV�� HQ� FDS� G·HOOHV� QR� V·KD�

FRQVXOWDW�D� O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV� L�V·KDQ�
ignorat totalment les propostes sorgides 
GHO�YHwQDW�

8Q� REMHFWLX� SROtWLF� KD� LPSUHJQDW� HOV�
GLIHUHQWV�HTXLSV�PXQLFLSDOV��FRQYHUWLU�OD�
FLXWDW� HQ� XQ� DSDUDGRU� WXUtVWLF��PDOJUDW�
TXH� VLJXL� D� FRVWD� G·H[SXOVDU� HOV� YHwQV� D�
G·DOWUHV�]RQHV�� L� IRPHQWDU�XQD�FLXWDW� LQ-
VRVWHQLEOH�HFRQzPLFDPHQW�L�VRFLDOPHQW�

8Q� PRGHO� GH� JHVWLy� VHJXHL[� LPSUHJ-
QDQW� OD�SROtWLFD�PXQLFLSDO�� OD�PDQFD�GH�
WUDQVSDUqQFLD�� OD� SRU� D� OD� SDUWLFLSDFLy�
UHDO� GHO� SREOH� HQ� OD� SUHVD� GH� GHFLVLRQV��
OD�PDQLSXODFLy�GH�OD�FLXWDGDQLD��RUJDQLW-
]DGD�R�QR��DPE�O·LQYHQW�G·HVSDLV�GH�IDOVD�
SDUWLFLSDFLy�GHPRFUjWLFD�

Roda el món i torna al Born?

E

'HV�GH�O·$9�VDEHP�TXH�O·HGLÀFL�GHO�%RUQ�V·KD�VDOYDW�JUjFLHV�D�OD�OOXLWD�YHwQDO��
6DEHP��WDPEp��TXH�O·HTXLSDPHQW�TXH�V·LQDXJXUDUj�QR�Wp�UpV�D�YHXUH�DPE�OHV�
DVSLUDFLRQV�TXH�DOHVKRUHV�WHQLHQ�HOV�YHwQV�L�YHwQHV�L�OHV�QHFHVVLWDWV�GHO�EDUUL�GH�
OD�5LEHUD�L�GHO�&DVF�$QWLF�HQ�JHQHUDO��7DPEp�VDEHP�TXH�V·KD�JXDQ\DW�XQ�HVSDL�
SHU�D�OD�FLXWDW�L�HO�SDtV��TXH�FRQVHUYD�OHV�UHVWHV�G·XQ�WURV�GH�OD�VHYD�KLVWzULD��L��
HYLGHQWPHQW��SHU�DO�WXULVPH��6DEHP�TXH�DFWXDOPHQW��D�GLIHUqQFLD�GH�ID����DQ\V��
HQ�HO�EDUUL�JDXGLP�GH�PpV�HTXLSDPHQWV�S~EOLFV�TXH�HQ�TXDOVHYRO�DOWUD�]RQD�GH�
%DUFHORQD��SHUz����QR�HQV�HQJDQ\HP��OD�SOXUDOLWDW�GH�PROWV�HVSDLV�S~EOLFV�QR�
VHPSUH�UHYHUWHL[�HQ�O·HQULTXLPHQW�VRFLDO�GHOV�VHXV�KDELWDQWV��1R�TXDQ�SHU�IHU�ORV�
HV�GHVIj�HO�WHL[LW�VRFLDO��(Q�H[LJLU�O·$WHQHX�3RSXODU�DO�%RUQ�pUHP�FRQVFLHQWV�TXH�QR�
WDQ�VROV�OOXLWjYHP�SHU�XQ�HTXLSDPHQW�TXH�FREUtV�OHV�QHFHVVLWDWV�GHO�YHwQDW�L�TXH�
DMXGpV�D�FRKHVLRQDU�HO�EDUUL��VLQy�TXH�WDPEp�WUHEDOOjYHP�SHU�XQD�JHVWLy�SRSXODU�
GHO�PDWHL[��pV�D�GLU��WUHEDOOjYHP�SHU�VHU�DFWRUV�GHOV�QRVWUHV�DFWHV�L�KLVWzULD��
WUHEDOOjYHP�SHUTXq�FUHLHP�HQ�OD�GHPRFUDWLW]DFLy�GHO�EDUUL�L�GH�OD�FLXWDW��,�HQ�
DTXHVWD�OtQLD�VHJXLP�L�VHJXLUHP�WUHEDOODQW�SHU�OD�GLJQLÀFDFLy�GHO�EDUUL�L�GH�OHV�
FRQGLFLRQV�GH�YLGD�GHOV�QRVWUHV�YHwQV�L�YHwQHV�

Qui ha salvat el Born

O8QD�FRQVWDQW�KD�LPSUHJQDW�
totes les parts del procés 
GH�UHFXSHUDFLy�GHO�%RUQ��
V·KDQ�LJQRUDW�WRWDOPHQW�OHV�
SURSRVWHV�VRUJLGHV�GHO�YHwQDW

O(Q�H[LJLU�O·$WHQHX�3RSXODU�
QR�WDQ�VROV�OOXLWjYHP�SHU�
XQ�HTXLSDPHQW��WDPEp�
WUHEDOOjYHP�SHU�OD�JHVWLy�
SRSXODU�GHO�PDWHL[

El 1976 l’AV del Casc Antic convidava el veïnat a una festa per salvar el Born

OEl proper setembre 
l’Ajuntament inaugurarà 
HO�QRX�%RUQ�SHU�D�JXDGL�GH�
OD�FLXWDW�L��VREUHWRW��GHOV�
turistes que l’emplenen
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pRuDEnCI SánChEz
expresident de l’av del casc antic

O� %RUQ� KD� HVWDW� HO� IDQWDVPD�
PpV�YLVLEOH�GH�OD�GHFDGqQFLD�GHO�
&DVF�$QWLF��(O�EDUUL� VHQFHU��GHV�

GH�6DQW�3HUH�D� OD�5LEHUD��GHSHQLD�G·HOO��
GHO�%RUQ��HO�PHUFDW�GHO�SHL[��O·HVWDFLy�GH�
)UDQoD�� OD�GHO�1RUG�� HO�SRUW� FRPHUFLDO���
WRW�WDQFDW�DOV�DQ\V�����,��D�PpV��SHVHQ�OHV�
brutals actuacions urbanístiques (algu-
QHV�PLJ�H[HFXWDGHV���$L[z�SURYRFD�ÀQDO-
PHQW� HO� JUDQ� q[RGH� GH� SREODFLy�� TXH� YD�
SDVVDU�GHOV��������KDELWDQWV�FHQVDWV�DOV�
�������TXH�KL�FRQVWHQ�DFWXDOPHQW�

(OV�SULPHUV�D�XWLOLW]DU�HO�%RUQ�FRP�D�
HVSDL�FXOWXUDO�FREHUW��QR�Q·KL�KD�FDS�PpV�
D�%DUFHORQD��YD� VHU� O·$VVHPEOHD�GH�7UH-
EDOODGRUV�GH�O·(VSHFWDFOH��DPE�HO�VHX�Don 
Juan Tenorio�� /·$VVRFLDFLy� GH�9HwQV� GHO�
&DVF�$QWLF�YD�SUHQGUH�HO�UHOOHX��L�HV�YDQ�
IHU�GHV�GH�UHYHWOOHV�D�UHSUHVHQWDFLRQV�WH-
DWUDOV� L�GH�SRHVLD�FDWDODQD��VHPSUH�DPE�
XQD� H[FHOÃOHQW� UHVSRVWD��/·DOFDOGH�6RFLHV�
YD�GHVWLQDU�����PLOLRQV�GH�SHVVHWHV�D�OD�
UHVWDXUDFLy� HOHPHQWDO�� OD� VXSHUYLYqQFLD�
GH�O·HGLÀFL�HVWDYD�MD�DVVHJXUDGD��$UD�TXH-
GDYD�OD�SDUW�PpV�GLItFLO��GHFLGLU�HOV�VHX�~V�
SHUPDQHQW��/D�LGHD�HUD�PROW�VLPSOH��HYL-

WDU�OD�PDUJLQDFLy�GHO�EDUUL��TXDOVHYRO�TXH�
IRV�O·~V�ÀQDO��(O�%RUQ�pV�XQ�HVSDL�GH�OD�FLX-
WDW�FRPSDWLEOH�DPE�HO�VHX�~V�SHU�SDUW�GH�
OD�SREODFLy�PpV�LPPHGLDWD��OD�TXH�KL�YLX�
PpV�D�SURS��(O� GLVEDUDW�GH� OD� ELEOLRWHFD�
QR�UHVROLD�DTXHVWD�T�HVWLy��HO�V~PPXP�pV�
TXH��DUD���QR�KL�KD�ELEOLRWHFD�HQOORF�

L’ateneu era un concepte molt arrelat 
D�%DUFHORQD��PROWV�EDUULV�HQFDUD�HQ�FRQ-
VHUYHQ�DOJXQV�GH�FHQWHQDULV��SRWVHU�HUHQ�
O·DQHOOD�QR�WUREDGD��D�PpV�OHV�$99��TXH�

MD�GHL[DYHQ�YHXUH�OHV�OLPLWDFLRQV�G·LQVWDO�
ODFLRQV�SUHFjULHV� L� O·H[FHVVLYD�HVSHFLDOLW-
]DFLy� HQ� HOV� SURJUDPHV� UHLYLQGLFDWLXV��
perfectament integrables als actuals ate-
QHXV��DPE�DFWLYLWDWV�PROW�PpV�YDULDGHV�L�
GH�VXSHULRU�FRQYRFDWzULD�

/·DVVRFLDFLy� YD� IHU� VHX� HO� SURMHFWH� GH�
-DLPH�&DPLQR�L�DOWUHV�QRWDEOHV�DVVHQWDWV�
DO�EDUUL��VLPLODU�D�O·DFWXDO��SHUz�VHQVH�SHU-
GUH�XQD�JUDQ�SODoD�FREHUWD�DPE�GLYHUVRV�

VHUYHLV� DOV� TXDWUH� FDQWRQV�� $O� ÀQDO�� V·KD�
LPSRVDW�HO�PDOHÀFL�VREUH�HOV�KDELWDQWV�GHOV�
UHFLQWHV�KLVWzULFV�L�FRP�D�~QLF�EHQHÀFL�GH�
les recuperacions o reutilitzacions d’espais 
VLJQLÀFDWLXV�HQ�HOV�TXDOV�V·KL�KDQ�GHL[DW�OD�
SHOO��VyQ�OD�SUR[LPLWDW��HO�SULYLOHJL��SRWVHU�
´XQ�GLD�G·DFFpV�JUDWXwW�SHU�DOV�YHwQVµ�

)UHQDU� OHV� H[SURSLDFLRQV� L� VDOYDU� HO�
%RUQ� FRP� D� FHQWUH� G·HVSDL� GH� WUREDGD��
G·LQLFLDWLYHV� L� G·LQWHJUDFLy� GHO� QRX� YHw-
QDWJH�IRUDVWHU�L�WUHQFDU�OD�YHOOD�GLQjPLFD�
TXH� OD� KLVWzULD� pV� GH� OD� FLXWDW� L� HOV� SR-
EODGRUV� LPPHGLDWV� VyQ� VLPSOHV� HVSHFWD-
GRUV�G·XQD�KLVWzULD�TXH�V·HVFULX�OOXQ\��HQ�
DTXHVW�FDV��QR�WDQ�OOXQ\���$TXHVWD�EDWDOOD�
V·KD�SHUGXW�� L�QLQJ~�QR�VDS�TXq�SDVVDUj�
DPE�DTXHVW�HQV�DUTXHROzJLF�FREHUW�

,�DPE�XQD�SREODFLy�HVTXDUWHUDGD�L�GHV-
YLQFXODGD�GH�OD�FLXWDW�H[FHSWH�SHU�D�OHV�FR-
SHV�QRFWXUQHV��HOV� �ÁDL[RV�GHOV� ´JXLULVµ� L�
PDUTXHV�GH�PRGD�TXH�HV�IDQ�L�HV�GHVIDQ�

Mai no sabrem si aquesta és la millor 
VROXFLy�� SHUz� SHU� VHPSUH� HQV� TXHGDUj�
DTXHVWD�VLOXHWD�YLGUDGD�TXH�SHU�D�PROWV�
HQFDUD�ID�RORU�D�IUXLWHV�L�YHUGXUHV�L�VHQW�
HOV�UHQHFV�GHOV�FDPjOLFV��

Lector, lectora... 

recolza la continuïtat 

de CARRER

Amb l’aportació de 25 euros a l’any rebràs 

la revista a l’adreça que ens indiquis i 

posaràs el teu gra de sorra per compensar 

les despeses d’enviament i edició.
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93 412 76 00

El fantasma més visible 
del Casc Antic

E

O6·KD�SHUGXW�OD�EDWDOOD�GH�
VDOYDU�HO�%RUQ�FRP�D�HVSDL�
GH�WUREDGD�GHOV�YHOOV�L�QRXV�
SREODGRUV��TXH�TXHGHQ�FRP 
a simples espectadors

A dalt, entrada a la festa veïnal per 
reclamar el Born com a Ateneu. 
A l’esquerra, cartell de l’obra Don 
Juan Tenorio

1876.�6·LQDXJXUD�HO�%RUQ�FRP�
D�PHUFDW�GH�EDUUL��/·HGLÀFL��
FRQVWUXwW�SHU�OD�0DTXLQLVWD�
7HUUHVWUH�\�0DUtWLPD��pV�REUD�GH�
O·DUTXLWHFWH�-RVHS�)RQWVHUp�
1903��/·$MXQWDPHQW�GHEDW�OD�
IXQFLRQDOLWDW�GH�O·HVSDL��6H�FHOHEUD�
XQD�JUDQ�UHYHWOOD�GH�6DQW�-RDQ�
1904.�6·KL�LQVWDOĊOD�HO�PHUFDW�
PDMRULVWD�GHO�SHL[�
1921.�(O�UHFLQWH�SDVVD�D�VHU�
HO�0HUFDW�&HQWUDO�0DMRULVWD�GH�
%DUFHORQD�
1971.7DQFD�HO�0HUFDW�&HQWUDO��
TXH�HV�WUDVOODGD�D�0HUFDEDUQD�
1974.�$EDQGRQDPHQW�WRWDO��
-RYHV�GHO�EDUUL�UHLYLQGLTXHQ�DO�
%RUQ�FRP�D�HVSDL�FRPXQLWDUL�
1975.�(V�FRQYRFD�XQ�FRQFXUV�
G·LGHHV�PXQLFLSDO��TXH�HV�
GHFODUD�GHVHUW�
1976.�'DYDQW�HO�ULVF�TXH�VLJXL�
HQGHUURFDW��O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�
GHO�&DVF�$QWLF�UHLYLQGLFD�HO�%RUQ�
FRP�D�DWHQHX�SRSXODU��6H�FHOHEUD�
XQD�JUDQ�IHVWD�UHLYLQGLFDWLYD��
/·$VVHPEOHD�GH�7UHEDOODGRUV�GH�
O·(VSHFWDFOH�KL�SRVD�HQ�HVFHQD�
Don Juan Tenorio�
1977.�/·DOFDOGH�6RFLDV�DFFHSWD�OD�
VHYD�UHKDELOLWDFLy�
1980.�6H�FHOHEUHQ�GXUDQW�
WRWD�OD�GqFDGD�H[SRVLFLRQV�
GH�JUDQ�IRUPDW��FRP�Trens i 
estacions���������Catalunya, 
fàbrica d’Espanya���������L�
HVGHYHQLPHQWV��6DOy�GHO�&zPLF��
1993.�/·$MXQWDPHQW�FHGHL[�HO�
%RUQ�D�OD�8QLYHUVLWDW�3RPSHX�
)DEUD��TXH�QR�UHDOLW]D�FDS�
SURMHFWH�
1996.�(OV�YHwQV�H[LJHL[HQ�TXH�VH�
OL�GRQL�XQ�~V�SHUPDQHQW�
1997.�/·$VVHPEOHD�2NXSD�
FHOHEUD�XQ�IHVWLYDO�GHQXQFLDQW�
HO�GHVDOORWMDPHQW�YLROHQW�GHO�
FLQHPD�3ULQFHVD��DYDODW�SHU�OD�
)DYE�
1998.�(V�GHFLGHL[�XELFDU�DO�%RUQ�
OD�%LEOLRWHFD�3URYLQFLDO�
2002.�/D�WUREDGD�GHOV�MDFLPHQWV�
DUTXHROzJLFV�ID�TXH�HV�GHFLGHL[L�
GHGLFDU�PHQ\V�HVSDL�D�OD�
ELEOLRWHFD�L�HV�UHSODQWHMD�HO�
SURMHFWH��8Q�WHPSV�GHVSUpV��
V·RSWD�SHU�XELFDU�OD�HQ�XQD�DOWUH�
HVSDL�
2006.�/D�*HQHUDOLWDW�GHFODUD�
HO�FRQMXQW�%p�&XOWXUDO�G·,QWHUqV�
1DFLRQDO�
2012.�'LPLWHL[�HO�GLUHFWRU�
GHO�SURMHFWH�DUTXHROzJLF��
O·KLVWRULDGRU�$OEHUW�*DUFtD�
(VSXFKH��$QWHULRUPHQW�KDYLD�
GLPLWLW�O·DUTXLWHFWH�UHVSRQVDEOH�
GH�OD�ELEOLRWHFD��5DIDHO�&iFHUHV�
2013.�$O�PHV�GH�VHWHPEUH�HVWj�
SUHYLVWD�OD�LQDXJXUDFLy�GH�O·HVSDL�
%RUQ�&HQWUH�&XOWXUDO�

Cronologia 
G·XQ�HGLÀFL
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DAvID m. hERRADA

LVWzULFDPHQW�� OD� 5LEHUD� KD� HVWDW�
VHPSUH� XQ� EDUUL� DPE� YROXQWDW�
GH�SURWDJRQLVPH��9D�VHU�HO�FHQWUH�

neuràlgic de la ciutat durant l’Edat Mitja-
QD��ÀQV�TXH�OD�FRQVWUXFFLy�GH�OD�&LXWDGHOOD�
HO�YD�PXWLODU��6REUH�DTXHOOHV�FLFDWULXV�V·KL�
YD�DL[HFDU�HO�PHUFDW�GHO�%RUQ��TXH�YD�UHYL-
WDOLW]DU�OD�]RQD�GXUDQW�XQ�VHJOH��4XDQ�YD�
WDQFDU�OHV�SRUWHV��O·DQ\�������YD�WRUQDU�OD�
GHJUDGDFLy�L�OHV�SHUVLDQHV�EDL[DGHV�DO�EDU-
UL��ÀQV�TXH�D�SULQFLSLV�GHO�DQ\V�QRUDQWD�HV�
YD� LQLFLDU�XQ�QRX�SURFpV�GH� UHFXSHUDFLy��
(Q�YD�VHU�HO�JHUPHQ�O·DSDULFLy�GH�GLYHUVHV�
JDOHULHV�G·DUW��TXH�HV�YDQ�FRQYHUWLU�HQ�XQ�
SRO�G·DWUDFFLy�SHU�D�MRYHV�DUWLVWHV�L�DOWUHV�

SURIHVVLRQDOV� OLEHUDOV�� L� YDQ� GRQDU� OORF� D�
XQ�SURFpV�GH�JHQWULÀFDFLy�TXH�VRYLQW�V·KD�
FRPSDUDW�DPE�HO�6RKR�GH�1RYD�<RUN��(O�
%RUQ�HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�OD�]RQD�¶FRRO·�L�ER-
KqPLD�GH�%DUFHORQD��DPE�ERWLJXHV�GH�GLV-
VHQ\�L�ORFDOV�QRFWXUQV�GH�PRGD�

´$L[z� KD� HVWDW� XQ� IUDFjVµ�� DVVHJXUD�

0DULD�0DV��YLFHSUHVLGHQWD�GH�O·$VVRFLDFLy�
GH�9HwQV�GHO�&DVF�$QWLF��'HO�YHwQDW�TXH�HV�
YD�LQVWDOÃODU�DO�EDUUL� ID�XQD�GqFDGD��´HOV�
TXH�KDQ�SRJXW��Q·KDQ�PDU[DW�MDµ��'HV�GH�
O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�WHQHQ�FODU�TXH�OD�FXO-
SD�GH�O·q[RGH�pV�XQ�PRGHO�WXUtVWLF�LQVRVWH-
QLEOH��´1R�HVWHP�HQ�FRQWUD�GHOV�WXULVWHV��
VLQy�HQ�FRQWUD�GH�OD�SRWHQFLDFLy�G·XQ�WX-
ULVPH� PDVVLÀFDWµ�� DFODUHL[� 0DV�� TXH� KL�
DIHJHL[�OD�VHYD�SUHRFXSDFLy�SHU�O·LPSDFWH�
TXH�WLQGUj�D�OD�]RQD�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3OD�
G·8VRV�GH�&LXWDW�9HOOD��´/·$MXQWDPHQW�KD�
cedit al lobby�KRWHOHU�L�DUD�V·REUH�OD�YHGD�D�
QRXV�KRWHOV�L�UHVWDXUDQWVµ�

Un barri “on no s’hi pot viure”

/·DFRUG�SDFWDW�SHU�&L8�L�HO�33�YRO�SRWHQ-
FLDU� OD� LQVWDOÃODFLy�GH�EDUV� L�UHVWDXUDQWV�
DO�3DVVHLJ�3LFDVVR��$TXHVW�IHW��VXPDW�D�OD�
WUDQVIRUPDFLy� HQ� SDVVRV� SHU� D� YLDQDQWV�
GH�PROWV�FDUUHUV�TXH�HQYROWHQ�HO�PHUFDW��
IDQ�WpPHU�DOV�YHwQV�XQ�LQFUHPHQW�GH�OHV�
WHUUDVVHV� TXDQ�� GH� IHW�� HO� SUREOHPD� GHO�
VRUROO�pV�XQ�PDO�HQGqPLF�GHV�GH�ID�DQ\V��
“És una de les principals causes que fan 
PDU[DU�HOV�YHwQVµ��GHQXQFLD�0DULD�0DV��,�
ODPHQWD�TXH�DFWXDOPHQW�´D�OD�5LEHUD�JDL-
UHEp�QR�TXHGHQ�YHwQV��SHUTXq�pV�XQ�EDUUL�
RQ�QR�V·KL�SRW�YLXUHµ��/HV�[LIUHV�OL�GRQHQ�
OD�UDy��OHV�GDGHV�GHO�SDGUy�SRVHQ�GH�PDQL-
IHVW�TXH�OD�GHQVLWDW�GH�SREODFLy�D�OD�]RQD�
GH� OD�5LEHUD� QR� DUULED� DOV� ������� KDEL-
WDQWV�SHU�NPò��XQD�GDGD�VRUSUHQHQWPHQW�
EDL[D��WUDFWDQW�VH�GHO�FHQWUH�GH�OD�FLXWDW��
0ROW�SHU� VRWD��SHU� H[HPSOH��GHOV��������

KDELWDQWV�SHU�NPò�GHO�5DYDO�
0ROWV�GHOV�SLVRV�TXH�HV�YDQ�EXLGDQW�

V·DFDEHQ� FRQYHUWLQW� HQ� KDELWDWJHV� G·~V�
WXUtVWLF�� VRYLQW� VHQVH� SHUPLVRV�� 8Q� IH-
QRPHQ� SHULOORVDPHQW� D� O·DOoD�� VHJRQV�
OD� ;DU[D� 9HwQDO� GH� &LXWDW� 9HOOD�� TXH�
UHFHQWPHQW�KD�HQWUHJDW�DO�GLVWULFWH�XQ�
cens amb més d’un centenar d’aparta-
PHQWV� WXUtVWLFV� LOÃOHJDOV�� 'HQXQFLHQ� HO�
mobbing� WXUtVWLF�� TXH� DFDED� IRUDJLWDQW�
HO�YHwQDW�WUDGLFLRQDO��(V�JHQHUD��GRQFV��
XQ�FHUFOH�YLFLyV�

3HU�D�-RVHS�0DULD�0XQWDQHU��FDWHGUj-
WLF�GH�&RPSRVLFLy�$UTXLWHFWzQLFD�GH�O·(V-
FROD�G·$UTXLWHFWXUD�GH�%DUFHORQD�´DO�%RUQ�
KL�YLX�SRFD�JHQW�L�HQFDUD�HV�EXLGDUj�PpVµ�
SHUTXq�´QR�pV�FzPRGH�YLXUH�HQ�XQ�OORF�SOH�
GH�WXULVWHV�GH�GLD�L�GH�WHUUDVVHV�D�OD�QLW��
0XQWDQHU�FRQVLGHUD�TXH��FRP�MD�KD�SDVVDW�
DOV�HQWRUQV�GH�OD�&DWHGUDO��D�OD�5LEHUD�V·HV-
Wj�SURGXLQW�XQD�´PXVHDOLW]DFLyµ�GHO�EDUUL��
(O�FDUUHU�0RQWFDGD��6DQWD�0DULD�GHO�0DU�
L�HO�%RUQ�´HV�FRQYHUWHL[HQ�HQ�XQ�LWLQHUDUL�
SXUDPHQW�WXUtVWLF�L�WHPjWLF��RQ�GHVDSDUHL[�
OD�SRVVLELOLWDW�GH�IHU�YLGD�DO�EDUULµ�

/·H[HPSOH�PpV�SDOSDEOH�pV�YHXUH�FRP�
HOV�QHJRFLV�WUDGLFLRQDOV�KDQ�GHVDSDUHJXW��
HQ� IDYRU� G·XQD� RIHUWD� FRPHUFLDO� SHQVDGD�
SHU� DOV� TXH� YpQHQ� D� YHXUH� HO� EDUUL��PpV�
TXH�SHU�DOV�TXH�KL�YLXHQ��$O�FDUUHU�0RQW-
FDGD�KL�SUHGRPLQHQ�OHV�ERWLJXHV�GH� ¶VRX-
YHQLUV·��/·HL[�$UJHQWHULD���6DQWD�0DULD�GHO�
0DU���SDVVHLJ�GHO�%RUQ���5HF�HVWj�IDUFLW�GH�
EDUV��UHVWDXUDQWV�L� ORFDOV�G·RFL�QRFWXUQ��,�
DOV�FDUUHUV�DGMDFHQWV��FRP�)ODVVDGHUV��LP-
peren les botigues de moda i de produc-

WHV�GH�GLVVHQ\��JHQHUDOPHQW�D�SUHXV�SRF�
DVVHTXLEOHV�� (OV� FRPHUoRV� GH� SUR[LPLWDW�
V·KDQ� GHVSODoDW� DO� VHFWRU� GH� 6DQW� 3HUH��
TXH� FRQFHQWUD� OD� PDMRU� SDUW� GH� VHUYHLV��
(OV�SULQFLSDOV�HTXLSDPHQWV��FRP�HO�FHQWUH�
G·DWHQFLy�SULPjULD�GHO�&DVF�$QWLF��OD�%LEOL-
RWHFD�)UDQFHVFD�%RQQHPDLVRQ�R�HO�FHQWUH�
FtYLF�GHO�&RQYHQW�GH�6DQW�$JXVWt�WDPEp�HV�
WUREHQ�D�O·DOWUD�EDQGD�GHO�FDUUHU�3ULQFHVD�

Pocs equipaments de barri

3HU�FRQWUD��pV�GHVWDFDEOH�OD�UHFHQW�UHFX-
SHUDFLy� GH� /D� 6HFD�� OD� KLVWzULFD� IjEULFD�

GH�PRQHGD�GH�OD�&RURQD�G·$UDJy��/·$MXQ-
WDPHQW�� GHVSUpV� G·DGTXLULU� O·HVSDL�� YD�
FRQFHGLU� O·H[SORWDFLy� FRP� D� HTXLSDPHQW�
FXOWXUDO� DO� %URVVD� (VSDL� (VFqQLF�� TXH�
DO� VHWHPEUH�GH������YD�UHREULU�DTXt� OHV�
VHYHV�SRUWHV��$TXHVW�FHQWUH�GHVWLQDW�DOV�
FUHDGRUV� G·DUWV� HVFqQLTXHV� pV�� DUD� SHU�
DUD��XQ�GHOV�SRFV�HVSDLV�FXOWXUDOV�GHO�EDU-
UL��PpV� HQOOj�GHO� IXWXU�0HUFDW�GHO�%RUQ�
L�GHOV�PXVHXV�L�JDOHULHV�TXH�DSURÀWHQ�OD�
WLUDGD�WXUtVWLFD�GHO�3LFDVVR��DOJXQV�DPE�
propostes tan pintoresques com el Museu 
GHO�0DPXW�

La Ribera, barri o parc temàtic?

H

O/HV�GDGHV�GHO�SDGUy�SRVHQ�
de manifest que la densitat 
GH�SREODFLy�GH�OD�5LEHUD�HVWj�
molt per sota de la resta de 
EDUULV�GH�&LXWDW�9HOOD

fOtOS: DAnI CODInA
Els veïns denuncien que actualment la Ribera està més pensada per als 
que la visiten que per als que hi viuen

'LQV�O·DSDUWDW�G·HTXLSDPHQWV��QR�
V·KD�G·REOLGDU�TXH��XQ�FRS�UHVROW�
O·KLVWzULF�SUREOHPD�GHO�%RUQ��HO�
EDUUL�GH�OD�5LEHUD�SUREDEOHPHQW�
KDXUj�GH�IHU�IURQW�D�OD�UHFXSHUDFLy�
G·XQ�DOWUH�GHOV�VHXV�HGLÀFLV�
HPEOHPjWLFV��FRP�pV�O·(VWDFLy�GH�
)UDQoD��/D�WHUPLQDO�MD�YD�HVWDU�
D�SXQW�GH�GHVDSDUqL[HU�TXDQ�OHV�
REUHV�ROtPSLTXHV�D�OD�IDoDQD�GHO�
3REOHQRX�YDQ�HOLPLQDU�O·KLVWzULF�
UDPDO�GHO�0DUHVPH��$FWXDOPHQW�
IXQFLRQD�D�PLJ�JDV�L��WDQW�O·DQWHULRU�
FRQVLVWRUL�GH�-RUGL�+HUHX�FRP�
O·DFWXDO�GH�;DYLHU�7ULDV��KDQ�
DSRVWDW�REHUWDPHQW�SHU�MXELODU�
OD�GHÀQLWLYDPHQW�TXDQ�HQWUL�HQ�
IXQFLRQDPHQW�OD�QRYD�HVWDFLy�GH�
OD�6DJUHUD��6L�ÀQDOPHQW�GHL[pV�GH�
GRQDU�VHUYHL�IHUURYLDUL��HO�EDUUL�
WLQGULD�O·RSFLy�GH�JXDQ\DU�XQ�
LPSRUWDQW�HVSDL��WDQW�SHO�TXH�ID�DO�
O·HGLÀFL�GH�O·HVWDFLy��DFWXDOPHQW�
FDWDORJDW��FRP�DOV�WHUUHQ\V�GH�OD�
SODWMD�GH�YLHV�

(Q�WRW�FDV��FDOGUj�TXH�KL�KDJL�XQ�
WHL[LW�VRFLDO�L�YHwQDO�VXÀFLHQWPHQW�
DFWLX��FRP�HO�TXH�ID�WUHQWD�DQ\V�
YD�VDOYDU�HO�0HUFDW�GHO�%RUQ�GH�
O·HQGHUURF��6HJRQV�-RVHS�0DULD�
0XQWDQHU��SHU�HYLWDU�TXH�´WRWD�
DTXHVWD�]RQD�VLJXL�XQ�SDUF�WHPjWLFµ��
OD�5LEHUD�´QHFHVVLWD�JHQW�TXH�KL�
YLVTXL��FRQYHUWLU�VH�HQ�XQ�EDUUL�
DPE�YLGD�UHDOµ��(Q�DTXHVW�VHQWLW��
0XQWDQHU�FUHX�TXH�´XQD�DOWHUQDWLYD�
VHULD�IHU�DOJXQD�LQWHUYHQFLy�
SXQWXDO��EHQ�WULDGD�L�HVWUDWqJLFD�
G·KDELWDWJH�VRFLDO�L�SULYDWµ��,�SRVD�
FRP�D�H[HPSOH�HOV�KDELWDWJHV�TXH�
V·KDQ�FRQVWUXwW�D�OD�SODoD�3DX�9LOD��
D�OD�IURQWHUD�DPE�OD�%DUFHORQHWD��
´DTXHVW�SXQW�KD�UHFXSHUDW�OD�
YLGD�XUEDQD��OD�JHQW�KL�YLX�L�KL�KD�
ERWLJXHVµ�

/·LQFHUW�IXWXU 
GH�O·HVWDFLy 
de França

O0ROWV�GHOV�SLVRV�TXH�HV�YDQ�
EXLGDQW�V·DFDYHQ�FRQYHUWLQW�
HQ�KDELWDWJHV�G·~V�WXUtVWLF��
VRYLQW�VHQVH�SHUPLVRV��FRP�
GHQXQFLD�OD�;DU[D�9HwQDO

O/HV�ERWLJXHV�WUDGLFLRQDOV�KDQ�
GHVDSDUHJXW�HQ�IDYRU�G·XQD�
oferta més pensada per als 
TXH�YDQ�D�YHXUH�HO�EDUUL�TXH�
SHU�DOV�TXH�KL�YLXHQ�



CARRER128 Maig 2013 DOSSIER 18

Festa grossa per celebrar una derrota
nIn péREz-vIllACRéS

RGULD�SDVVDU��;DYLHU�7ULDV�L�9LGDO�
GH�/OREDWHUD��DOFDOGH�GH�%DUFHOR-
QD��VXSHUYLVDULD�OD�LQVWDOÃODFLy�DO�

%RUQ�G·XQD�VHQ\HUD�JHJDQWLQD��HO�SDO�GH�
OD�TXDO�KDXULD�GH�PHVXUDU����PHWUHV�L����
FHQWtPHWUHV��������FP��1L�PpV�QL�PHQ\V��
6L�O·DVWD�QR�HVWLJXpV�EHQ�WDOODGD��VL�OD�FD-
ORU�GLODWpV�PDVVD�HO�VHX�IHUUR��VL�OD�VHYD�
EDVH� V·RPSOtV� G·DLJXD� R� GH� SRUTXHULD��
O·DXJPHQW�GH�OD�VHYD�OODUJDGD�SRGULD�ÀFDU�
D�O·DOFDOGH�HQ�XQ�PHUGHU��XQ�YLVLWDQW�DPE�
ERQD�YLVWD�TXH�GHWHFWpV�XQ�SDO�GH�������
cm pensaria que la ciutat commemora 
HO�WULFHQWHQDUL�GHO�'HFUHW�GH�1RYD�3ODQ-
WD��´%RQ�KRPH��IDFL�Ep�OD�VHYD�IHLQD��TXH�
sho me la shugoµ��[LX[LXHMDULD�HO�EDWOOH�D�
O·RSHUDUL�

3RGULD� SDVVDU� �GqLHP��� SHUz� pV� SRF�
SUREDEOH� TXH� SDVVL�� 7ULDV� GHOHJDULD� OD�
VXSHUYLVLy��FRP�MD�KD�IHW�WDQWHV�YHJDGHV�
FRP�SUREOHPHV�KD�WLQJXW�OD�FLXWDW�DO�OODUJ�
del primer tram del seu mandat com a al-
FDOGH�EDUFHORQt��(O�TXH�Vt�pV�VHJXU��R�DL[z�
VHPEOD��pV�TXH�HO�QRX�%RUQ�&HQWUH�&XOWX-
UDO�FRPSWDUj�DPE�XQD�VHQ\HUD�O·DVWD�GH�
la qual mesurarà tants centímetres com 
DQ\V�FRPSWDYD� O·HUD�DFWXDO�TXDQ�%DUFH-
ORQD�YD�VRUWLU�GHUURWDGD�HQ�OD�*XHUUD�GH�
6XFFHVVLy�FRQWUD�HOV�%RUERQV��8QD�VHQ\H-
UD�TXH��WDQPDWHL[��HQFDUD�KDXUj�GH�PHQ-

MDU�PROW�GH�SDWULRWLVPH�VL�YRO�DGTXLULU�OHV�
GLPHQVLRQV�GH�OD�EDQGHUD�HVSDQ\ROD�TXH�
RQHMD�GHV�GH������D�OD�SODoD�GH�&ROyQ�GH�
0DGULG��'H�PRPHQW��SHUz��MD�OL�KD�FRVWDW�
������HXURV�D�O·$MXQWDPHQW��HQ�FRQFHSWH�
G·HVWXGL�GHO�SURMHFWH�

La quadribarrada serà la cirere-
ta d’un pastís que porta dècades cui-
QDQW�VH�� HO� QRX� %RUQ�� 'HVSUpV� TXH� HO�
PHUFDW� GHL[pV� GH� YHQGUH� IUXLWHV� L� YHU-
GXUHV�� HO� ������ HOV� YHwQV� HO� YDQ� UHLYLQ-
GLFDU�GH�VHJXLGD�FRP�D�DWHQHX�SRSXODU��
Alguns el recorden encara com a seu del 
6DOy� GHO� &zPLF�� D� SULQFLSLV� GHOV� DQ\V�
QRUDQWD�� /D� )DYE� L� OD� &RRUGLQDGRUD�
G·2NXSHV� KL� YDQ� IHU� HO� ����� XQ� IHVWL-
YDO� HQ� SURWHVWD� SHO� GHVDOORWMDPHQW� GHO�
FLQHPD�3ULQFHVD�� ,�TXDQ�VHPEODYD�TXH�
ÀQDOPHQW�DFROOLULD�OD�ELEOLRWHFD�SURYLQ-

FLDO��OHV�UHVWHV�DUTXHROzJLTXHV�GHO�EDUUL�
GH� OD� 5LEHUD� YDQ� IHU� QHFHVVDUL� XQ� QRX�
FDQYL� GH� SODQV�� $UD�� GHVSUpV� GH� GRW]H�
DQ\V� G·REUHV� L�PpV� GH� ���PLOLRQV� G·HX-
URV�G·LQYHUVLy��HO�%RUQ�UHQDL[HUj�GH�OHV�
VHYHV� FHQGUHV� FRP� D� FHQWUH� FXOWXUDO��

/·$MXQWDPHQW� LQYHUWLUj� ���������� HX-
URV� HQ� FRQFHSWH� GH� ´0XVHRJUDÀDµ�� XQV�
GLQHUV�TXH�MD�YROGULHQ�DOJXQV�EDUULV�SHU�
DL[HFDU� L� KDELOLWDU� DOWUHV� HTXLSDPHQWV�
FXOWXUDOV�� PHQ\V� SDWULzWLFV� SHUz� LJXDO�
GH�QHFHVVDULV��VL�QR�PpV��

(O� QRX� FHQWUH�� TXH� V·LQDXJXUDUj� HO�
VHWHPEUH� YLQHQW��PRVWUDUj� DOV� YLVLWDQWV�
HO� MDFLPHQW� TXH� KD� SHUPqV� DOV� H[SHUWV�
DSURIXQGLU� HQ� O·HVWXGL� GH� OD� YLGD� TXRWL-
GLDQD� GH� OD� %DUFHORQD� GH� SULQFLSLV� GHO�
VHJOH�;9,,,��/·jQLPD�GHO�SURMHFWH�YD�VHU�
GXUDQW� PROWV� DQ\V� O·KLVWRULDGRU� $OEHUW�
*DUFtD�(VSXFKH��TXL�Q·DFDEDULD�GLPLWLQW�
O·DQ\�SDVVDW�FRP�D�UHVSRQVDEOH�FLHQWtÀF��
diuen que per no estar d’acord amb el gir 
LGHROzJLF� TXH� HVWDYD�SUHQHQW� WRW� SOHJDW��
(O�FHUW�pV�TXH�HO�SULPHU�GLUHFWRU�GHO�%RUQ��
4XLP�7RUUD��QR�YD�WULJDU�HQ�UHPDUFDU�OD�
YHVVDQW�UHLYLQGLFDWLYD�L�G·LGHQWLWDW�QDFLR-
QDO�GHO�%RUQ�L�GHO�MDFLPHQW��HQ�GHWULPHQW�
GHO�VHX�YDORU�PXVHRJUjÀF�L�KLVWRULRJUjÀF��
'H�IHW��L�VHJRQV�HO�GRVVLHU�GH�SUHPVD�GHO�
WULFHQWHQDUL��HO�QRX�HTXLSDPHQW�QHL[�SHU�
ser “un referent de primer ordre en la 
UHFXSHUDFLy�GH�OD�PHPzULD�QDFLRQDO�GHOV�
FDWDODQVµ���eV�XQD�OOjVWLPD�TXH�HOV�SURWR-
VDJUHUHQFV�GH�OD�YLOÃOD�URPDQD�GH�O·HVWD-
FLy�GH�O·$9(�GH�OD�6DJUHUD�QR�DUULEHVVLQ�D�
OOXLWDU�FRQWUD�HOV�%RUERQV��SRWVHU�DL[t�OD�
VHYD�SHWMD�QR�KDXULD�DFDEDW�IHWD�UXQD�HQ�
XQ�DERFDGRU��

Actes sota les pedres

/D�LQDXJXUDFLy�GHO�%RUQ�&HQWUH�&XOWXUDO�
serà el tret de sortida d’una sèrie d’actes 
TXH�FRPPHPRUDUDQ�DO�OODUJ�G·XQ�DQ\�HOV�

WUHV�VHJOHV�GH�OD�FDLJXGD�GH�%DUFHORQD��(O�
programa a la ciutat comptarà amb més 
G·XQ� FHQWHQDU� G·DFWLYLWDWV�� H[SRVLFLRQV��
VHPLQDULV� L� FRQJUHVVRV�� LQVWDOÃODFLRQV�
DUWtVWLTXHV�� SXEOLFDFLRQV�� UXWHV�� IHVWHV�
SRSXODUV���� (O�PDWHL[� %RUQ� &HQWUH� &XO-
WXUDO�V·LQDXJXUDUj�DPE�GXHV�PRVWUHV��OD�
permanent La Barcelona del 1700. De les 
pedres a les persones -feta a partir de la 
GRFXPHQWDFLy� FRQVHUYDGD�� GHOV� WUHEDOOV�
DUTXHROzJLFV� HIHFWXDWV� L� ������ REMHFWHV�
H[KXPDWV�� L� OD� WHPSRUDO�Fins a aconse-
guir-ho! El setge de 1714�� HO� FRVW� GH� OD�
SURGXFFLy�GH�OD�TXDO�DVFHQGHL[�D���������
HXURV�L�TXH��HQWUH�G·DOWUHV�FRVHV��SHUPH-
WUj�DO�YLVLWDQW�VHQWLU�VH�DO�EHOO�PLJ�GHO�IRF�
creuat de la batalla mercès a dues grans 
SDQWDOOHV���Wow��

(O�GRVVLHU�GH�SUHPVD�GHO�WULFHQWHQDUL��
ÀUPDW� FRQMXQWDPHQW� SHU� OD�*HQHUDOLWDW�

P

Historiadors, modèstia a part
AnDREu nInOt

O� FRQVHOOHU� GH�&XOWXUD�� )HUUDQ�
0DVFDUHOO�� HO� GH� 7HUULWRUL� L�
6RVWHQLELOLWDW�� 6DQWL� 9LOD�� L� HO�

G·,QWHULRU��5DPRQ�(VSDGDOHU�� VyQ�KLV-
WRULDGRUV�GH�IRUPDFLy��(OV�GRV�SULPHUV�
tenen currículum o sensibilitat recone-
JXGD�SHU�OD�PHPzULD�KLVWzULFD��7DPEp�
pV�KLVWRULDGRU�HO�FDS�GH�O·RSRVLFLy�L��DO-
KRUD��SULQFLSDO�VXSRUW�GHO�*RYHUQ��2UL-
RO� -XQTXHUDV�� 3HUz�� SDUDGR[DOPHQW��
KL�KD�TXL�GLX��DPE�LURQLD��TXH�PHQWUH�
-RUGL�3XMRO�WHQLD�HO�PHVWUH�-DXPH�9L-
FHQV�9LYHV�FRP�D�KLVWRULDGRU�GH�FDSoD-
OHUD�� $UWXU�0DV� QRPpV� Wp� HO�PHGLjWLF�
-XQTXHUDV�� 7DPEp� PHGLjWLFV�� SHUz� MD�
QL�WDQ�VROV�KLVWRULDGRUV��VyQ�HOV�UHVSRQ-
sables institucionals de les commemo-
UDFLRQV�GHO�WULFHQWHQDUL�GHO������

/D�*HQHUDOLWDW�KL�KD�SRVDW�DO�FDSGD-
YDQW�HO�SRSXODU�ORFXWRU�UDGLRIzQLF�L�YLDW-
MDW�SUHVHQWDGRU�WHOHYLVLX�0LTXHO�&DOoD-
GD��Mikimoto��,�O·$MXQWDPHQW�KD�EXVFDW�

GH� FRQWUDSDUW� HO� SHULRGLVWD�7RQL� 6ROHU��
ideòleg del Polònia i columnista-accio-
nista del diari Ara��(O�VHX�FRPSOHPHQW�
DO�%RUQ�&HQWUH�&XOWXUDO�pV�O·HGLWRU�4XLP�
7RUUD�� TXH� WDPSRF� QR� pV� KLVWRULDGRU��
3HUz�Wp�DO�VHX�FXUUtFXOXP�KDYHU�ÁLUWHMDW�

DPE�HO�5HDJUXSDPHQW�,QGHSHQGHQWLVWD�
GH�-RDQ�&DUUHWHUR�L�KDYHU�SDUWLFLSDW�HO�
���G·DEULO��D�%DUFHORQD��DO�FRVWDW�G·2ULRO�
-XQTXHUDV�L�DOJXQ�JUXSXVFOH�G·H[WUHPD�
GUHWD��HQ�XQ�DFWH�G·KRPHQDWJH�DOV�JHU-
PDQV�%DGLD��GRV�VHSDUDWLVWHV�ÀORIHL[LV-
WHV�DVVDVVLQDWV�HO������SHU�OD�)$,�

1R� KL� KD� GLW� QL� SLX� HO� GHVEDOOHVWDW�
0HPRULDO�'HPRFUjWLF��HQ�PDQV�G·8QLy��
GLULJLW�SHU�O·DGYRFDW�-RUGL�3DORX�/RYHU-
GRV��SDUHOOD�GH�OD�UHJLGRUD�GH�1RX�%DU-
ULV��,UPD�5RJQRQL��L�SUHVLGLW�SHU�-RDQD�
2UWHJD��$�OD�YLFHSUHVLGHQWD�GHO�*RYHUQ��
SHU� FHUW�� XQD� XQLYHUVLWDW� SULYDGD�� GH�
O·2SXV�'HL�� OL� YD�DSURYDU� ID�XQV�PHVRV�
OHV� GXHV� DVVLJQDWXUHV� TXH� OL� TXHGDYHQ�
per acabar la carrera de Psicologia i 
TXH� HOOD� KDYLD� IDOVHMDW� DO� VHX� FXUUtFX-
OXP�VHQVH�TXH�SDVVpV�UHV��3HU�FRVHV�FRP�
DTXHVWD� VHPEOD� TXH� QRPpV� GLPLWHL[HQ�
HOV�SROtWLFV�DOHPDQ\V�

Veus crítiques

$UUDFRQDW�L�VLOHQFLDW�GH�OD�FRPPHPRUDFLy�
GHO������$OEHUW�*DUFtD�(VSXFKH��O·KLVWRUL-
DGRU�TXH�PpV�KD�WUHEDOODW�VREUH�OHV�UXQHV�
GHO�%RUQ� L� OD�%DUFHORQD� G·DTXHOO� WHPSV��
és un altre gran especialista de l’època 
FRP� -RDTXLP� $OEDUHGD� TXL� GHIHQVD� HO�
WULFHQWHQDUL�� SHUz� DPE� DUJXPHQWV� PROW�
FUtWLFV��´$TXHVWD�PHQD�GH�FRPPHPRUDFL-

RQV�DFRVWXPHQ�D�VHU��DUUHX��MRFV�G·DUWLÀFL�
i solen ser instrumentalitzades per part 
GHOV� JRYHUQV�� 1RPpV� FDO� UHFRUGDU� OD� GH�
OD�&RQVWLWXFLy�GH�&DGLV�� FHOHEUDGD� O·DQ\�
SDVVDW��,�pV�SRVVLEOH�TXH�OD�FRPPHPRUD-
FLy�GHO������WLQJXL�XQ�WR�SROtWLF�PROW�HV-

ELDL[DW��TXH�HO�PLVVDWJH�KLVWzULF�GHVSUHQ-
JXL� XQD� ÁDLUH� YLFWLPLVWD� L� TXH� DOLPHQWL�
PLWHV�� LGHD�TXH�FRP�D�KLVWRULDGRU� L�FRP�
D�FLXWDGj�QR�P·DEHOOHL[�JHQV��DO�FRQWUDULµ�
(El País������������

7DPEp� ERQV� KLVWRULDGRUV�� L� DOKR-
UD� JHVWRUV� SRVVLELOLVWHV�� HOV� GLUHFWRUV�

E

OEntre el silenci o la crítica 
G·HVSHFLDOLVWHV�FRP�*DUFtD�
(VSXFKH�L�$OEDUHGD��HOV�
SHULRGLVWHV�¶0LNLPRWR·�L�7RQL�
Soler piloten el tricentenari

DAnI CODInA
Aspecte actual de l’interior del Born, a tres mesos de la inauguració

O(O�QRX�%RUQ�&HQWUH�&XOWXUDO�
FRPSWDUj�DPE�XQD�VHQ\HUD�
l’asta de la qual mesurarà 
�����FHQWtPHWUHV��OD�GDWD�GH�
OD�¶FDLJXGD·�GH�%DUFHORQD

O7ULDV�KDXUj�GH�GHPDQDU�
FRQVHOO�D�-RDQD�2UWHJD��
0DV�L�-XQTXHUDV�VL�YRO�OOXLU�
G·KLVWRULDGRU�GH�FDSoDOHUD�
sense assignatures pendents

OEl Tricentenari comptarà 
amb més d’un centenar 
G·DFWLYLWDWV�L�HQ�HO�FXUV�YLQHQW�
s’introduiran propostes 
didàctiques per a les escoles
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GH�&DWDOXQ\D�L� O·$MXQWDPHQW�GH�%DU-
FHORQD��DIHJHL[�TXH�� ´6RWD� OD�GLUHFFLy�
GH� O·DUTXLWHFWD� %HQHGHWWD� 7DJOLDEXH��
un conjunt d’instal·lacions artístiques 
L�DUTXLWHFWzQLTXHV�UHÁH[LRQDUj�DO�YRO-
WDQW�G·XQD�VqULH�GH�WHPHV�YLQFXODWV�D�
OD�FRPPHPRUDFLy��LGHQWLWDW��OOLEHUWDW��
GLYHUVLWDW��GHPRFUjFLD��PHPzULD�L�(X-
URSD�� DPE� OD� FRPSOLFLWDW� G·DOJXQHV�
GH� OHV�SULQFLSDOV�HVFROHV�GH�GLVVHQ\� L�
arquitectura de la ciutat i l’apadrina-
ment de destacats arquitectes d’abast 
LQWHUQDFLRQDO�� eV� XQ� SURMHFWH� TXH�
RFXSDUj�O·HVSDL�S~EOLF�GH�OD�FLXWDW�GH�
%DUFHORQD�L�RIHULUj�XQ�UHFRUUHJXW�DU-
WtVWLF�SHU�OORFV�HPEOHPjWLFV�YLQFXODWV�
D�O·HIHPqULGH�D�SDUWLU�GH�OD�SULPDYHUD�
GHO�����µ�

6yQ� PROWHV� OHV� LQVWLWXFLRQV� TXH��
HQ� PDMRU� R� PHQRU� PHVXUD�� WHQHQ�
LQWHQFLy� GH� VXPDU�VH� D� OD� IHVWD�� (O�
0XKED� �0XVHX� G·+LVWzULD� GH� %DU-
FHORQD��SUHSDUD�XQD�H[SRVLFLy�VREUH�
OD� GLPHQVLy� LQWHUQDFLRQDO� TXH� YD�
WHQLU� HO� FRQÁLFWH� L� HO� FRQYXOV� SDQR-
UDPD� HXURSHX�GH� O·qSRFD��(O�0XVHX�
G·+LVWzULD�GH�&DWDOXQ\D�LQDXJXUDUj�
la mostra 1714-2014: la memòria de 
la nació��GH�������P���$OWUHV�LQVWLWX-
FLRQV��FHUWDPHQW��KR�WHQHQ�PpV�FRP-
SOLFDW�� eV� HO� FDV� GHO�0DFED� �0XVHX�
G·$UW� &RQWHPSRUDQL� GH� %DUFHORQD���
TXH� HO� PDUo� SDVVDW� GHFODUDYD� D� (O�
3DtV�TXH�HVWDYD�SUHSDUDQW�XQ�SURMHF-
WH�SHU�H[SOLFDU�´FRP�HV�SRW�SDUODU�GHO�
SDVVDW� GHV� GHO� SUHVHQWµ� �"��� ,QGUHWV�
com el Liceu o l’Auditori també pre-
SDUHQ� DFWLYLWDWV�� ,� G·DOWUHV�� FRP� HO�
0XVHX�3LFDVVR��KR�KDQ�GHL[DW�FyUUHU�

(O�QRX�ZHE�GHO�WULFHQWHQDUL��RSHUD-
WLX�D�SDUWLU�GHO�MXQ\��UHFROOLUj�HO�SUR-
JUDPD� GHÀQLWLX� G·DFWLYLWDWV�� 6HJRQV�
DYDQoD� HO� ZHE� DFWXDO�� HO� QRX� SRUWDO�
comptarà amb “un apartat dedicat als 
LQIDQWV�DPE�MRFV��OD�SURJUDPDFLy�SHU�D�
S~EOLF�IDPLOLDU�GHO�7ULFHQWHQDUL�L�XQD�
YHUVLy�GLJLWDO�GH� WRW� HO�PDWHULDO� HGX-
FDWLX�DO�YROWDQW�GH�O·HVGHYHQLPHQWµ��,�
pV�TXH�HO�FXUV�YLQHQW�HVWj�SUHYLVW�TXH�
V·LQWURGXHL[LQ�D� O·DXOD�FRQWLQJXWV�SH-
GDJzJLFV�VREUH�HO�������(QVHQ\DPHQW�
SRVDUj�HQ�PDU[D�XQ�VHJXLW�GH�SURSRV-
tes didàctiques per a les etapes de pri-
PjULD��VHFXQGjULD�L�EDW[LOOHUDW�

/·$MXQWDPHQW�L�OD�*HQHUDOLWDW��OHV�
GXHV� SULQFLSDOV� LQVWLWXFLRQV� S~EOL-
TXHV�LPSOLFDGHV�HQ�OD�FRPPHPRUDFLy�
GHO�WULFHQWHQDUL��V·KL�DSOLFDUDQ�D�IRQV��
+DQ� GHVLJQDW� FRP� D� FRPLVVDULV� GHOV�
DFWHV�D�7RQL�6ROHU�L�0LNLPRWR��(O�SUL-
PHU�pV�KLVWRULDGRU��RL"���HO�VHJRQ�pV����
0LTXHO�&DOoDGD�

Una biblioteca amb mala estrella
CRIStInA pAlOmAR

D� %LEOLRWHFD� 3~EOLFD� GH� O·(VWDW��
WDPEp�FRQHJXGD�FRP�D�%LEOLRWH-
FD� 3URYLQFLDO�� VHPEOD� EDWHMDGD�

DPE�DLJXD�GH�WUDPXVVRV��(O�VHX�SURMHF-
WH� GH� FRQVWUXFFLy� DO� EDUUL� GH� OD� 5LEHUD�
V·DUURVVHJD�GHV�GH� ID�TXLQ]H�DQ\V��6L� OD�
primera proposta d’ubicar-la al Mercat 
GHO� %RUQ� HV� YD� GHVHVWLPDU� HO� ����� SHU�
O·H[LVWqQFLD�G·XQ�LPSRUWDQW� MDFLPHQW�DU-
queològic al subsòl relacionat amb els 
ERPEDUGHMRV�GH�%DUFHORQD�GHO�������DUD�
OD�UDy�SHU�DMRUQDU�QH�OD�FRQVWUXFFLy�HQWUH�
O·(VWDFLy�GH�)UDQoD�L�HO�3DUF�GH�OD�&LXWD-
GHOOD�pV�OD�UHWDOODGD�TXH�HO�JRYHUQ�SRSX-
ODU�KD�IHW�DTXHVW������HQ�OHV�SDUWLGHV�GH�
FXOWXUD�� /D� GUjVWLFD� WLVRUDGD� QR� QRPpV�
KD�GHL[DW�OD�ELEOLRWHFD�VHQVH�FDS�GDWD�GH�
FRQVWUXFFLy� D� FXUW� WHUPLQL� SHU� IDOWD� GH�
SUHVVXSRVW�� 7DPEp� KD� GHL[DW� OD� FLXWDW�
comtal sense un equipament monumen-
WDO��MD�TXH�KDYLD�GH�VHU�OD�ELEOLRWHFD�PpV�
JUDQ� GH� WRW� O·(VWDW�� DPE� XQ� IRQV� G·XQV�
��������H[HPSODUV��

´1R�KL�KD�GLQHUVµ��$TXHVWD�pV�HO�UHVSRV-
WD�TXH�GHV�GHO�PLQLVWHUL�HV�YD�GRQDU�D�OD�
*HQHUDOLWDW�UHFHQWPHQW�TXDQ�YD�SUHJXQ-
WDU�VREUH�O·HVWDW�G·H[HFXFLy�GH�OD�ELEOLRWH-
FD��(O�JRYHUQ�FHQWUDO�O·KDYLD�GH�FRQVWUXLU�
HQ�XQV� WHUUHQ\V�FHGLWV�SHU� O·$MXQWDPHQW�
D�OD�FUXwOOD�GHO�3DVVHLJ�GH�OD�&LUFXPYDO�
ODFLy�DPE�O·$YLQJXGD�0DUTXqV�GH�O·$UJHQ-
WHUD��'H�OD�JHVWLy��VH�Q·KDYLD�G·HQFDUUHJDU�
OD� *HQHUDOLWDW�� /HV� REUHV�� SUHVVXSRVWD-
GHV� HQ� XQV� �����PLOLRQV� G·HXURV�� KDYLHQ�
G·DQDU� D� FjUUHF� GHOV� 3UHVVXSRVWRV� *H-
QHUDOV� GH� O·(VWDW� L� KDYLHQ� GH� FRPHQoDU�
DTXHVW� ����� FRP� D�PROW� WDUG� SHU� SRGHU�
LQDXJXUDU�O·HTXLSDPHQW�O·DQ\�������7DQ-
PDWHL[��HO�PLQLVWHUL�KD�RSWDW�SHU�JXDUGDU�
OD� SURSRVWD� HQ� XQ� FDODL[� SHUTXq� DTXHVW�
DQ\�KD�KDJXW�G·HQFDL[DU�XQD�UHEDL[D�GHO�
������GHO�VHX�SUHVVXSRVW�L��FRQFUHWDPHQW��
D�OD�SDUWLGD�GH�ELEOLRWHTXHV��KL�GHVWLQDUj�
QRPpV��������HXURV�

Recuperació de la Ribera

Aquesta biblioteca és un de tants pro-
MHFWHV� IUDFDVVDWV� TXH� HV� YDQ�DSURYDU� HQ�
qSRFD�GH�YDTXHV�JUDVVHV��/D�SUHVHQWDFLy�
GH� O·DYDQWSURMHFWH�� DGMXGLFDW� HO� MXQ\�GHO�
�����D�1LWLGXV�DUTXLWHFWHV�L�6HUYHLV�G·$U-
TXLWHFWXUD�%HWDUT��HO�YDQ� IHU�GRV�PHVRV�
GHVSUpV� D�%DUFHORQD� O·DOHVKRUHV� DOFDOGH��
-RUGL�+HUHX��L�OD�PLQLVWUD�GH�&XOWXUD�GH�
O·qSRFD��ÉQJHOHV�*RQ]iOH]�6LQGH��TXH�YD�
H[SOLFDU� TXH� O·HTXLSDPHQW� VHULD� ´HO�PpV�
JUDQ� G·(VSDQ\Dµ� DPE� ������� PHWUHV�
TXDGUDWV�L�XQ�ORW�IXQGDFLRQDO�GH���������
llibres i documents que aniria incremen-
WDQW�VH�� $� PpV�� HO� QRX� HGLÀFL� KDYLD� GH�
VXSRVDU�XQ�SXQW�G·LQÁH[Ly�SHU�D�OD�UHFX-
SHUDFLy�GHO�EDUUL�GH�OD�5LEHUD�L�HVWDULD�LQ-
WHJUDW�HQ�HO�VHX�HQWRUQ��MD�TXH�OD�XELFDFLy�
KDYLD�WLQJXW�HQ�FRPSWH�HO�SOD�GLUHFWRU�GH�
OD�&LXWDGHOOD��TXH�SUHYHLD�O·DPSOLDFLy�GHO�
SDUF�L�OD�SURORQJDFLy�GHO�SDVVHLJ�3LFDVVR�
ÀQV�DO�ODWHUDO�GH�OD�5RQGD�/LWRUDO�

7DQPDWHL[��OD�PDOD�HVWUHOOD�GH�OD�%L-
EOLRWHFD� 3URYLQFLDO� YH� GH� OOXQ\�� FRQFUH-
WDPHQW�GHO�������TXDQ�O·$MXQWDPHQW�L�OD�
*HQHUDOLWDW�YDQ�GHFLGLU�XELFDU�OD�DO�0HU-
FDW�GHO�%RUQ�HQ�XQ�LQWHQW�GH�UHKDELOLWDU�
O·DQWLF�PHUFDW�PXQLFLSDO�FRQVWUXwW�HO������
SHU�O·DUTXLWHFWH�-RVHS�)RQWVHUq�L�0HVWUH�

L��GH�SDV��UHFXSHUDU�HO�GHJUDGDW�EDUUL��(O�
0HUFDW�GHO�%RUQ��GHFODUDW�SRVWHULRUPHQW�
�HO�������%p�&XOWXUDO�G·,QWHUqV�1DFLRQDO�
QR�QRPpV�SHU�OD�VHYD�WtSLFD�FRQVWUXFFLy�GH�
IHUUR�G·LQVSLUDFLy�PRGHUQLVWD��VLQy�WDPEp�
SHU� O·H[FHOÃOHQW�FRQVHUYDFLy�GH� OHV� UHVWHV�
DUTXHROzJLTXHV�PHGLHYDOV�L�GH�O·qSRFD�GH�
OD�*XHUUD�GH�6XFFHVVLy��SRUWDYD�PpV�GH�
GHX�DQ\V�WDQFDW�L�HO�VHX�PDO�HVWDW�GH�FRQ-
VHUYDFLy�HUD�PROW�SUHRFXSDQW�

(Q�XQ�SULQFLSL��O·H[LVWqQFLD�GH�OHV�UX-
wQHV�DO�VXEVzO�GHO�%RUQ�QR�YDQ�VXSRVDU�
FDS� LPSHGLPHQW� SHU� WLUDU� HQGDYDQW� HO�
SURMHFWH�GH�ELEOLRWHFD��TXH�HV�YD�HQFDU-
UHJDU� DOV� DUTXLWHFWHV� 5DIDHO� &iFHUHV� L�

(QULF�6zULD��'H�IHW��OHV�UHVWHV�DUTXHROz-
JLTXHV� MD�HV�FRQHL[LHQ�SHU� OD�GRFXPHQ-
WDFLy� H[LVWHQW� L� HO� VHX� HVWDW� WDPEp� SHU�
OHV�SURVSHFFLRQV�UHDOLW]DGHV�SHU�OD�8QL-
YHUVLWDW� 3RPSHX� )DEUD� L� SHO� GHVFREUL-
ment anterior d’altres restes similars a 
O·DOoDGD�GHO�FDUUHU�&RPHUo�TXH��GHVSUpV�
GH� VHU� GRFXPHQWDGHV�� HV� YDQ� GHVWUXLU�
SHU�FRQVWUXLU�KL�XQ�DSDUFDPHQW�VXEWHU-
UDQL��(O� FRQYHQL� TXH� HV� YD�ÀUPDU� DPE�
el ministeri de Cultura establia que es 
documentarien les restes i les més sig-
QLÀFDWLYHV�HV�FRQVHUYDULHQ�HQ�O·LQWHULRU�
GH�OD�IXWXUD�ELEOLRWHFD�

Una decisió salomònica

El projecte inicial de la biblioteca es 
YD� GHVHVWLPDU� O·DQ\� ����� L� HV� YD� GHFL-
GLU� IHU�QH� XQD� VHJRQD� YHUVLy� RQ� OD� EL-
EOLRWHFD� RFXSDYD� PHQ\V� HVSDL�� /D� UDy�
G·DTXHVW�FDQYL�YD�VHU� OD� IRUWD�SROqPLFD�

FXOWXUDO�L�WDPEp�SROtWLFD�TXH�HV�YD�JHQH-
UDU�VREUH�OD�LGRQHwWDW�G·HGLÀFDU�XQD�EL-
blioteca estatal precisament en un dels 
HVFHQDULV�PpV� VLPEzOLFV�� HO� GHO� VHWJH� L�
SRVWHULRU�ERPEDUGHLJ�GH�%DUFHORQD�SHU�
part de les tropes borbòniques de Felip 
9��)LQDOPHQW��OD�*HQHUDOLWDW�L�O·$MXQWD-
PHQW�YDQ�SUHQGUH�OD�GHFLVLy�VDORPzQLFD�
de desestimar el projecte en considerar 
´PROW� FRPSOLFDGDµ� OD� FRPSDWLELOLW]DFLy�
GH�OHV�UHVWHV�DUTXHROzJLTXHV�DPE�O·HGLÀ-
FL��$�WRW�DL[z�V·DIHJLD�OHV�GLÀFXOWDWV�GH�OD�
VHYD�UHVWDXUDFLy�

/·DQXQFL�GHO� FDQYL�GH�SODQV�HO�YD� IHU�
O·DOHVKRUHV�DOFDOGH��-RDQ�&ORV��L�YD�DJDIDU�
GH�VRUSUHVD�HO�JRYHUQ�FHQWUDO��/D�LQLFLD-
WLYD�GH�&ORV�WDPEp�YD�PROHVWDU�OD�*HQH-
UDOLWDW��/·DOHVKRUHV�FRQVHOOHU�HQ�FDS��$U-
WXU�0DV��YD�FULWLFDU�O·DOFDOGH�SHU�OD�VHYD�
SUHFLSLWDFLy�L�HV�YD�UHIHULU�DOV�´SUREOHPHV�
d’emmagatzematge dels llibres i a la in-
FRPRGLWDW�TXH�VXSRVDULD�SHU�DOV�XVXDULVµ�
OD�XELFDFLy�GH�OD�ELEOLRWHFD�HQ�HO�0HUFDW�
GHO�%RUQ�SHU�MXVWLÀFDU�OD�GHFLVLy��/HV�UH-
DFFLRQV� QR� HV� YDQ� IHU� HVSHUDU�� 7RWKRP��
FRPHQoDQW� SHU� KLVWRULDGRUV�� HQWLWDWV�
GHO�EDUUL�L�OD�SUzSLD�)DYE��L�DFDEDQW�SHU�
WRWV� HOV� JUXSV�SROtWLFV� GHO� FRQVLVWRUL�� LQ-
FOzV�HO�33��YDQ�UHFRO]DU�OD�LGHD�GH�EXVFDU�
XQD�QRYD�XELFDFLy�VHQVH�VRUWLU�GHO�EDUUL�
L�DOJXQV�YDQ�UHFODPDU�OD�UHFRQYHUVLy�GHO�
%RUQ�HQ�HO�FHQWUH�PXVHtVWLF�TXH�KD�VXSH-
UDW�HOV����PLOLRQV�G·HXURV�G·LQYHUVLy�

/D�IRUWD�FRQWURYqUVLD�TXH�YD�HQYROWDU�
tot aquest accidentat projecte des dels 
VHXV�RUtJHQV�YD�SRUWDU�XQ�GHOV�SDUHV�GHO�
SURMHFWH�GHO�%RUQ��O·DUTXLWHFWH�5DIDHO�&i-
FHUHV��D�SUHVHQWDU�OD�VHYD�GLPLVVLy�O·HVWLX�
GHO������ ´SHU� UDRQV� WqFQLTXHVµ�HQ�GHVD-
FRUG�DPE� OHV�REUHV�TXH�V·HVWDYHQ� IHQW�D�
O·LQWHULRU� GHO� PHUFDW� SHU� SUHVHUYDU� OHV�
UXwQHV��&iFHUHV� HV� YD� TXHGDU� VRO� GHIHQ-
sant la compatibilitat de les restes arque-
ològiques amb la biblioteca i en un arti-
cle publicat a El País� O·DQ\� ������ HV� YD�
ODPHQWDU�TXH�HO�%RUQ�´HV�FRQYHUWHL[L�HQ�
XQD�FREHUWD�GH�OX[H�SHU�D�XQHV�UXwQHVµ�

L

/HV����ELEOLRWHTXHV�S~EOLTXHV�GH�O·(VWDW�DFWXDOV�WHQHQ�HO�VHX�
RULJHQ�D�SULQFLSLV�GHO�VHJOH�;,;�L�HV�YDQ�FUHDU�SHU�UHXQLU�WRWV�HOV�
OOLEUHV�GHOV�FRQYHQWV�DEDQGRQDWV�SHU�OD�GHVDPRUWLW]DFLy�GHOV�
EpQV�HFOHVLjVWLFV�L�OD�VXSUHVVLy�GH�OHV�RUGUHV�UHOLJLRVHV��7RWHV�
OHV�FDSLWDOV�GH�SURYtQFLD�HQ�WHQHQ�XQD�H[FHSWH�%DUFHORQD��
%LOEDR��&HXWD��3DPSORQD�L�6DQW�6HEDVWLj��7DPEp�WHQHQ�
ELEOLRWHTXHV�GH�O·(VWDW�DOWUHV�FLXWDWV�FRP�0Dy��*LMyQ��0pULGD�
L�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOĊOD��7RW�L�GHSHQGUH�GHO�PLQLVWHUL�GH�
&XOWXUD��OD�VHYD�JHVWLy�HVWj�WUDQVIHULGD�DOV�JRYHUQV�DXWRQzPLFV�

$�&DWDOXQ\D��/OHLGD�Wp�OD�VHYD�ELEOLRWHFD�GH�O·(VWDW�D�

O·DQWLF�FRQYHQW�GRPLQLF�GHO�5RVHU�GH�OD�5DPEOD�G·$UDJy��
/·DQ\������HV�YD�WUDVOODGDU�D�OD�'LSXWDFLy�L�GHVSUpV�GH�OD�
*XHUUD�&LYLO�YD�WRUQDU�DO�VRWHUUDQL�GHO�5RVHU��/·DQ\������
HV�YD�UHKDELOLWDU�HO�FRQYHQW�SHU�DFROOLU�GHÀQLWLYDPHQW�OD�
ELEOLRWHFD��$�7DUUDJRQD��O·HTXLSDPHQW�HV�WURED�DO�FDUUHU�
)RUWXQ\��HQ�XQ�ERQLF�HGLÀFL�UHPRGHODW�GRV�FRSV�SHU�HQFDELU�
KL�WRWV�HOV�YROXPV��$�*LURQD��OD�ELEOLRWHFD�KD�HVWUHQDW�ID�SRF�
QRYD�VHX�DO�FDUUHU�(PLOL�*UDKLW��DO�3DUF�GHO�0LJGLD��(O�FHQWUH�
SRVVHHL[�XQD�FROĊOHFFLy�DPE�PpV�GH�������REUHV�DQWHULRUV�DO�
VHJOH�;9,,,�L�VHW]H�LQFXQDEOHV�

L’origen de les biblioteques públiques de l’Estat

O(O�SURMHFWH�GH�FRQVWUXFFLy�
GH�OD�%LEOLRWHFD�3~EOLFD�GH�
O·(VWDW�DO�EDUUL�GH�OD�5LEHUD�
s’arrosega des de fa quinze 
DQ\V��DUD�HV�WRUQD�D�DMRUQDU

AnDREu blAnChAR
Els veïns de la Ribera es van mobilitzar per demanar la biblioteca

GHO� 0XVHX� G·+LVWzULD� GH� &DWDOX-
Q\D��$JXVWt�$OFREHUUR�� L�GHO�0XVHX�
G·+LVWzULD�GH�%DUFHORQD��-RDQ�5RFD��
trauran profit de la conjuntura 
������SHU�D�DL[z�Vt�TXH�KL�KD�GLQHUV�
FXOWXUDOV�� L� SUHSDUHQ� H[SRVLFLRQV� L�
congressos internacionals que esta-
UDQ�Ep�

1RPpV�KR�SRW�DLJXDOLU�TXH�XQ�GHOV�
q[LWV�GHO�SURSHU�6DQW�-RUGL�VLJXL�XQD�
UHHGLFLy�GH� OD�Història de Catalunya 
(modèstia a part) que Toni Soler ja 
YD�SXEOLFDU�DPE�q[LW��HO�������D�SDU-
WLU�G·XQD�UHFRSLODFLy�GHOV�VHXV�DSXQWV�
FRP�D�HVWXGLDQW�G·+LVWzULD��/OLFHQFLD-
WXUD�GH�OD�TXDO��SHU�FHUW��HQFDUD�Wp�DO-
JXQD�DVVLJQDWXUD�SHU�DFDEDU��PDOJUDW�
el que puguin dir els currículums difo-
VRV�SHU�HOO��O·$MXQWDPHQW�L�QRPEURVHV�
ZHEV�� 7RQL� 6ROHU� KDXUj� GH� GHPDQDU�
FRQVHOO�D�-RDQD�2UWHJD�VL�YRO�TXH�O·DO-
FDOGH� 7ULDV� SXJXL� OOXLU� G·KLVWRULDGRU�
GH�FDSoDOHUD�DOPHQ\V�DO�PDWHL[�QLYHOO�
TXH�HO�SUHVLGHQW�0DV�
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mAnEl guàRDIA I jOSé luIS Oyón
Historiadors

GLIHUqQFLD� GHO� 5HJQH� 8QLW� R� GH�
)UDQoD�� OD� PRGHUQLW]DFLy� GHOV�
PHUFDWV� WUDGLFLRQDOV� YD� VHU� D�

%DUFHORQD� WDUGDQD� L� ODERULRVD�� (O� QRXV�
PHUFDWV�GH�6DQW�-RVHS�L�GH�6DQWD�&DWH-
ULQD��LQDXJXUDWV�D�ÀQDOV�GH�OD�GqFDGD�GH�
������ GHYLHQ� UHVXOWDU� MD� FRPSOHWDPHQW�
DQDFUzQLFV�TXDQ�V·KDYLD� FRQVWUXwW�D�3D-
UtV�HO�QRX�PHUFDW�PHWjOÃOLF�GH�/HV�+DOOHV��
TXH�HV�FRQYHUWt�LPPHGLDWDPHQW�HQ�HO�PR-
GHO�DUUHX�GHO�PyQ��$�H[FHSFLy�GH�6DQWD�
&DWHULQD��OD�UHVWD�GH�PHUFDWV�EDUFHORQLQV�
QR�HUHQ�FREHUWV��QL�TXHGDYHQ�DwOODWV�GHOV�
HVSDLV� GH� FLUFXODFLy�� (OV� PpV� FRQFRUUH-
JXWV� V·DWDSHwHQ� L� GHVERUGDYHQ� FUHDQW�
SUREOHPHV�GH�FRQJHVWLy��LQYDVLy�GH�O·HVSDL�
S~EOLF�� KLJLHQH� L� IXQFLRQDPHQW�� 8Q� GLF-
WDPHQ�GH� ����� VREUH� HO�%RUQ� HQV� SDUOD�
dels problemes d’estretor del seu solar i 
GH� O·REOLJDGD� QHFHVVLWDW� G·XQ� HL[DPSOD-
PHQW��(O�������(O�%RUQ��DPE�HO�����GHOV�
YHQHGRUV��HUD�HO�VHJRQ�PHUFDW�GH�OD�FLX-
WDW�GDUUHUH�GH�OD�%RTXHULD�TXH�HQ�WHQLD�HO�
�����SHUz�HO������HO�QRPEUH�GH�SDUDGHV�
GH�6DQWD�&DWHULQD�VXSHUDYD�MD�FODUDPHQW�
OHV�GHO�%RUQ�

(O� QRX�PHUFDW� GHO� %RUQ� V·LQVFULX� HQ�
XQD� SURSRVWD� GH� PRGHUQLW]DFLy� GHO� VLV-
WHPD� GH� SURYHwPHQW� DOLPHQWDUL� GH� OD�
FLXWDW� L� GH� UHQRYDFLy� JOREDO� GHO� VLVWHPD�
GH�PHUFDWV��SODQWHMDGD�GHVSUpV�GH�������
-RVHS�)RQWVHUq� OD�YD� LQFRUSRUDU�HO������
dintre del conjunt d’equipaments del seu 
projecte per a l’àrea de la Ciutadella com 
D� SDUW� GHO� QRX� WHL[LW� UHVLGHQFLDO� TXH� HO�
SURMHFWH�SURSRVDYD�� L� HV�SURMHFWj�SHU� LQ-
FRUSRUDU� OHV�SDUDGHV�GHO�9HOO�%RUQ� L� OHV�
GH�OD�9HOOD�3HL[DWHULD��6·LQLFLj�HO������L�
YD�VHU�LQDXJXUDW�HO������GHVSUpV�GHO�SUR-
FpV� G·DGMXGLFDFLy� GH� OHV� SDUDGHV��)RX� HO�

SULPHU�JUDQ�H[HPSODU�D�%DUFHORQD�GH�OD�
QRYD� DUTXLWHFWXUD� GHO� IHUUR�� HQ� OD� OtQLD�
GHOV� PHUFDWV� TXH� V·KDYLHQ� FRQVWUXwW� D�
)UDQoD�D�OHV�GqFDGHV�DQWHULRUV��FRVD�TXH�
VXSRVDYD�OD�LQWURGXFFLy�D�JUDQ�HVFDOD�GH�
nous materials i de nous procediments de 
FRQVWUXFFLy� TXH� V·KDYLHQ� LPSRVDW� DEDQV�
DOV�JUDQV�FHQWUHV�HXURSHXV�

&RPSWj�DPE� OD� LQWHUYHQFLy� HVVHQFLDO�
GH�-RVHS�0DULD�&RUQHW�L�0DV��������������
HQJLQ\HU� GH� /D�0DTXLQLVWD� 7HUUHVWUH� \�
0DUtWLPD��TXH�YD�VHU�O·HPSUHVD�D�TXL�HV�
YD�DGMXGLFDU�OD�FRQVWUXFFLy��&RQWUD�HO�TXH�
DOJXQ�DXWRU�KD�VXSRVDW��UHVXOWD�SRF�YHU-
VHPEODQW�O·DXWRULD�G·$QWRQL�5RYLUD�L�7UL-
DV��TXDQ�HO�ÀOO�G·DTXHVW��$QWRQL�5RYLUD�L�
5DEDVVD��QR� FRPSWD� HO�PHUFDW�GHO�%RUQ�
HQWUH�OHV�REUHV�GHO�VHX�SDUH�

(O� PHUFDW� RFXSDYD� WRWD� XQD� LOOD� GH�
����� SHU� ������� PHWUHV�� SUHVFLQGLD� GH�
OHV� IRUPHV� WUDGLFLRQDOV� GH� FRQVWUXFFLy�
SHU�VHJXLU�XQ�SURFpV�GH�IDEULFDFLy�L�PXQ-
tatge d’elements repetitius plenament 
LQGXVWULDOV�� L� WDQFDYD� XQ� HVSDL� LQWHULRU�
GH� GLDIDQLWDW� H[WUHPD� RQ� V·DL[HFDYHQ�
~QLFDPHQW� HOV� PLQVRV� SLODUV� GH� IHUUR�
FRODW�� /·LQWHULRU� EXLW� GHOV� SLODUV� IHLD� GH�
FRQGXFWH�GH� OHV�DLJ�HV�SOXYLDOV�� VHJXLQW�
XQD� IyUPXOD� TXH� MD� V·KDYLD� XWLOLW]DW� DO�
&U\VWDO� 3DODFH� D� OD� *UDQ� ([SRVLFLy� GH�
�����D�/RQGUHV��/HV�HQFDYDOODGHV�3RORQ-
FHDX�TXH�GHVFDUUHJDYHQ� OD� FREHUWD�� DL[t�
FRP�HOV�EDVWLPHQWV�GH�OHV�REHUWXUHV��HUHQ�
GH�IHUUR� ODPLQDW��TXH�DOHVKRUHV�HUD�XQD�
QRYHWDW�� (OV� WDQFDPHQWV�� ÀQV� XQD� DOoD-
GD�WRWDO�GH�WUHV�PHWUHV��HUHQ�G·DSDUHOO�GH�
PDy�GH�GRV�FRORUV�VREUH�XQ�VzFRO�GH�FDU-
reus de pedra i un coronament del ma-
WHL[�PDWHULDO��$�SDUWLU�G·DTXHVWD�DOoDGD�
V·REULHQ�JUDQV�ÀQHVWUDOV�DPE�EDVWLPHQWV�

GH�IHUUR�ODPLQDW�L�ODPHOÃOHV�GH�YLGUH��/D�
FREHUWD��DPE�JUDQV�OOXHUQDULV��HVWDYD�UH-
FREHUWD� DPE� WHXOHV� SODQHV� YLGULDGHV� GH�
FRORUV��/HV�GLPHQVLRQV��OD�MHUDUTXLD�GHOV�
HVSDLV� L� HO� FLPERUL� TXH� FRURQDYD� HO� FUH-
XHU�GH�OHV�GXHV�SULQFLSDOV�QDXV�GRWDYHQ�
HO�PHUFDW�GHO�%RUQ�G·XQD�LPSRQHQW�SUH-
VqQFLD�XUEDQD�TXH��SHU�OD�LQJUDYLGHVD�GHO�
IHUUR�L�GHO�YLGUH��V·DSDUWDYD�WRWDOPHQW�GH�

OD� PRQXPHQWDOLWDW� WUDGLFLRQDO�� /·HVSDL�
LQWHULRU��OOXPLQyV�L�YHQWLODW��WDQFDYD�XQD�
VXSHUItFLH� GH� ������ PHWUHV� TXDGUDWV�� L�
UHVSRQLD�DOV�QRXV�UHTXHULPHQWV�KLJLqQLFV�
PRUDOV� L� GH� GHFzUXP� TXH� V·KDYLHQ� DQDW�
LPSRVDQW�D�(XURSD�

L’etapa minorista del Born

(O� QRX�PHUFDW� GHO� %RUQ� IRX� HO� SULPHU�
d’un conjunt del nou sistema de mercats 
PHWjOÃOLFV��HO�GH�6DQW�$QWRQL� ��������HO�
GH� OD�%DUFHORQHWD� ��������HO�GH� OD�&RQ-
FHSFLy� �������� HO� G·+RVWDIUDQFV� ��������
HO� GH� OD� /OLEHUWDW� ������� DO� PXQLFLSL�
GH�*UjFLD�� L� HOV� GHO�&ORW� ������� L� GH� OD�
8QLy� ������� D� 6DQW� 0DUWt� GH� 3URYHQ-
oDOV��6·LQVSLUj�HQ�HO�PRGHO�SDULVHQF�TXH�
KDYLD�LQVWDXUDW�OD�QRFLy�GH�PHUFDW�FRP�
equipament repetible per abastir els di-
IHUHQWV�GLVWULFWHV�GH�OD�FLXWDW��(O�FDUjF-

ter de sistema del conjunt dels mercats 
municipals s’aprecia en la unitat de la 
VHYD�FRQVWUXFFLy�D�FjUUHF�GH�/D�0DTXL-
QLVWD�7HUUHVWUH� \�0DUtWLPD�� HQ� OD� SUR-
JUHVVLYD� HVWUXFWXUDFLy� L� XQLIRUPLW]DFLy�
DGPLQLVWUDWLYD� FRP� D� FRV� PXQLFLSDO�� L�
HQ�OD�SURJUHVVLYD�UHJODPHQWDFLy�GHO�VHX�
funcionament que culminà amb l’apro-
YDFLy�GHO�5HJODPHQW�GH������

Amb els nous mercats metàl·lics 
V·LPSRVj�XQD�QRYD�XUEDQLWDW�DOV�HVSDLV�
comercials seguint criteris de “respec-
WDELOLWDWµ� EXUJHVD��XQ� FDQYL�TXH�TXHGj�
UHÁHFWLW�HQ�OD�WUDQVIRUPDFLy�GH�OD�YHOOD�
SODoD�GHO�%RUQ�HQ�´SDVVHLJµ�� L�HQ�OD�H[-
SXOVLy� HO� ����� GHOV� (QFDQWV� 9HOOV�� (OV�
GRV� SULPHUV� PHUFDWV� PHWjOÃOLFV�� HO� GHO�
%RUQ� L� HO� GH� 6DQW� $QWRQL�� FRQVWUXwWV�
per atreure els compradors de la Ciu-
WDW� 9HOOD�� HUHQ� HOV� GH� PDMRU� DPELFLy� L�
GLPHQVLy��SHUz�HV�YDQ�GHPRVWUDU�VREUH-
GLPHQVLRQDWV��GH�PDQHUD�TXH�OD�UHVWD�HV�
YDQ� IHU�PpV�SHWLWV��$PE� O·DJUHJDFLy�GH�
PXQLFLSLV�GH������%DUFHORQD� WRWDOLW]D-
YD� ���PHUFDWV�� (O� ����� O·HVWLPDFLy� GHO�
YDORU�HQ�FDSLWDO�À[�GHO�FRQMXQW�GH�PHU-
FDWV� PHWjOÃOLFV� GHO� PXQLFLSL� VXSHUDYD�
amb amplitud els tres milions de pesse-
WHV�����YHJDGHV�VXSHULRU�DO�YDORU�GH�OHV�
PRGHVWHV� HGLÀFDFLRQV�PpV� R�PHQ\V� HV-
WDEOHV�GHOV�PHUFDWV�GH�6DQWD�&DWHULQD��
6DQW�-RVHS�L�HO�1LQRW��3DUDGR[DOPHQW�OD�
%RTXHULD��DPE�HO�����GH�WRWHV�OHV�UHFDS-
WDFLRQV�� HUD� O·DXWqQWLF� PHUFDW� FHQWUDO��
PHQWUH�TXH�HO�%RUQ�L�6DQW�$QWRQL�QL�WDQ�
VROV�VXSHUDYHQ�HO�GH�6DQWD�&DWHULQD�

Encara que en aquesta primera eta-
SD�HVVHQFLDOPHQW�PLQRULVWD�HO�QRX�%RUQ�
HV�PRVWUpV�LQFDSDo�G·DWUHXUH�OD�YLGD�FR-
PHUFLDO�TXH�V·KDYLD�HVSHUDW��QR�GHL[D�GH�

VHU�XQ�ERQ�H[SRQHQW�GH�OD�YLGD�GHOV�QRXV�
PHUFDWV��(OV�PHUFDWV�GH�EDUUL� HUHQ�HOV�
HVSDLV�S~EOLFV�GH�OD�FLXWDW�RQ�OHV�GRQHV�
WHQLHQ�PpV�YLVLELOLWDW�� WDQW�FRP�D�FRP-
SUDGRUHV�FRP�D�YHQHGRUHV��L�HO�%RUQ�QR�
Q·HUD� XQD� H[FHSFLy��(Q� HOV� DQ\V� HQ� HOV�
TXH�HO�%RUQ�YD�IXQFLRQDU�FRP�D�PHUFDW�
PLQRULVWD��OD�PDMRULD�GH�OHV�SHUVRQHV�D�
TXL�HV�YD�FRQFHGLU�XQ�SHUPtV�GH�YHQGD�
HUHQ� GRQHV� �XQ� ������ 2SHUDYHQ� VREUH-
tot les més modestes parades de frui-
WHV�L�YHUGXUHV��HQ�OHV�TXH�GXSOLFDYHQ�HO�
QRPEUH�G·KRPHV��4XDVL�XQ�����GH�WRWHV�
OHV� YHQHGRUHV� GH� IUXLWD� L� YHUGXUD� GHO�
%RUQ�YLYLHQ�HQ� O·HQWRUQ�PpV� LPPHGLDW��
DOV�EDUULV�GH�OD�5LEHUD��6DQWD�&DWHULQD�
L� 6DQW� 3HUH�� HQ� XQD� SURSRUFLy� TXH� WUL-
SOLFDYD� OD� GHOV� KRPHV�� (UHQ� WDPEp� OHV�
principals responsables que les relaci-
RQV�GH�SDUHQWHVF�FRKHVLRQHVVLQ�XQD�HV-
IHUD�GH�SUR[LPLWDW�EDUULDO�D�O·HQWRUQ�GHO�
PHUFDW��'H�WRWV�HOV�LQGLYLGXV�LQVFULWV�HQ�
el llibre-registre del mercat residents 
DOV�EDUULV�GH�OD�5LEHUD��6DQWD�&DWHULQD�
i Sant Pere amb relacions de parentesc 
GH�SULPHU�JUDX��XQ�����HUHQ�GRQHV�

&RP�KDQ�PRVWUDW�DOWUHV�DQjOLVLV�G·HV-
SDLV�GH�OD�%DUFHORQD�SRSXODU��OHV�[DU[HV�
GH�SDUHQWHVF�V·HVWDEOLHQ�VREUHWRW�D�WUDYpV�
GH�OHV�GRQHV��HUHQ�PDWULORFDOV��L�YHKLFXOD-
YHQ�WDPEp�OHV�UHODFLRQV�G·DMXGD��G·DVVLV-
WqQFLD�R�GH�FROÃODERUDFLy�HQ�OHV�ODERUV�GR-
PqVWLTXHV��%RQD�SDUW�GHOV�FRQFHVVLRQDULV�
R�FRQFHVVLRQjULHV�GH�OHV�SDUDGHV�KDELWD-

YHQ� HQ� HO� EDUUL� FLUFXPGDQW� L� GH� O·RUGUH�
GH�PLJ� FHQWHQDU�� YLYLHQ�D� OHV� FDVHV�TXH�
DIURQWDYHQ�DPE�HO�PHUFDW��IHLHQ�XQ�PROW�
FXUW�UHFRUUHJXW�ÀQV�D�OHV�VHYHV�SDUDGHV��
i sentien des de casa la remor i les olors 
GHO�%RUQ��6REUH�OD�EDVH�GHO�YHwQDWJH�L�HO�
SDUHQWHVF�� OHV� YHQHGRUHV� GHO� %RUQ� YDQ�
WHL[LU� VzOLGHV� [DU[HV� GH� VRFLDELOLWDW� SUL-
PjULD�D�O·HQWRUQ�GHO�PHUFDW�

'H�WRWD�PDQHUD�� OD�LQWHJUDFLy�DO�EDU-
UL�GHO�%RUQ�HUD� UHODWLYDPHQW�GqELO� VL� HV�
compara però amb altres mercats mi-
QRULVWHV�� /D� ORFDOLW]DFLy� GHOV� GRPLFLOLV�
pV�PHQ\V� FRQFHQWUDGD� UHVSHFWH� DO� IRFXV�
del mercat que a Santa Caterina o a la 
/OLEHUWDW�D�*UjFLD��L�pV�HQFDUD�PROW�PpV�
destacada la incapacitat d’aglutinar al 
VHX� YROWDQW� XQ� SRWHQW� WHL[LW� GH� FRPHUo�
PLQRULVWD�� FRP� HUD� KDELWXDO� HQ� DOWUHV�
PHUFDWV� TXH� DFRVWXPDYHQ� D� VHU� IRFXV�

A

El mercat i el barri

O$�GLIHUqQFLD�GHO�5HJQH�8QLW 
R�GH�)UDQoD��OD�PRGHUQLW]DFLy�
GHOV�PHUFDWV�WUDGLFLRQDOV�YD�
VHU�D�%DUFHORQD�WDUGDQD 
i laboriosa 

OEn l’etapa de mercat 
PLQRULVWD��PpV�GH�OD�PHLWDW�
GH�OHV�YHQHGRUHV�HUHQ�GRQHV�
TXH�YLYLHQ�DOV�EDUULV�GH�
O·HQWRUQ�GHO�%RUQ

OPrimer d’un conjunt de 
PHUFDWV�PHWjOÃOLFV��V·LQVSLUD�
en el model parisenc 
G·HTXLSDPHQW�¶UHSHWLEOH·�SHU�
abastir els diferents districtes

A dalt, pintura anònima, cap a 
1775 (MUHBA); a sota, interior del 
mercat del Born l’any 1900 (AFB, 
Babell, Fons reserva S1.25.3)
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importantíssims del comerç alimentari 
GHOV�EDUULV��(O�������JDLUHEp�WUHQWD�DQ\V�
GHVSUpV�GH�OD�VHYD�LQDXJXUDFLy��OD�FDSD-
FLWDW�G·DWUDFFLy�GHO�%RUQ�HVWDYD�D�OD�FXD�
GH�OD�UHVWD�GHOV�PHUFDWV�EDUFHORQLQV��8Q�
ERQ�LQGLFDGRU�G·DTXHVWD�DWRQLD��MD�HQ�HOV�
SULPHUV�WHPSV��pV�OD�GHPDQGD�GH�WUDVOOD-
GDU�HOV�(QFDQWV�DO�VHX�YROWDQW��SHU�DXJ-
PHQWDU�QH� O·DFWLYLWDW�� (O� PHUFDW� FREHUW�
GHO�%RUQ�UHVXOWDYD�VREUHGLPHQVLRQDW�SHU�
D�XQ�EDUUL�TXH�KDYLD�SHUGXW�FHQWUDOLWDW�L�
TXH�WHQLD�OD�FRPSHWqQFLD��PROW�SUz[LPD��
GH�6DQWD�&DWHULQD��

El Born, mercat central majorista

&RP� D� DOWUHV� JUDQV� FLXWDWV� HXURSHHV��
l’augment poblacional i dels intercan-
YLV� H[LJLD� RUGHQDU� L� FRQWURODU� OD�YHQGD�
DO�PDMRU� UHSDUWLGD�HQWUH�GLYHUVRV�PHU-
FDWV��$UUDQ�GH� OD�FULVL�GH�VXEVLVWqQFLHV�
PRWLYDGD� SHU� OD� JXHUUD� HXURSHD� L� SHU�
HYLWDU�OD�JUHX�FRQJHVWLy�GH�OD�%RTXHULD��
TXH� SHUMXGLFDYD� D� SDJHVRV� L� FRQVXPL-
GRUV�L�QRPpV�EHQHÀFLDYD�HOV�LQWHUPHGL-
DULV�� O·,QVWLWXW�$JUtFROD�&DWDOj�GH�6DQW�
,VLGUH� UHLWHUDYD� OD� GHPDQGD� G·HVWDEOLU�
un mercat central de majoristes de frui-
WHV� L� YHUGXUHV� TXH� JDUDQWtV� O·HÀFLqQFLD�
i transparència de les transaccions i 
DFWXpV� GH� UHJXODGRU� SHU� D� %DUFHORQD� L�
OD� VHYD� jUHD� G·LQÁXqQFLD�� 0DOJUDW� OHV�
UHVLVWqQFLHV� GHOV� LQWHUHVVRV� FUHDWV�� O·���

GH� IHEUHU� GH� ����� XQ� GLFWDPHQ� GH� OD�
&RPLVVLy� G·+LVHQGD� GH� O·$MXQWDPHQW�
SURSRVDYD�KDELOLWDU�SURYLVLRQDOPHQW�HO�
PHUFDW�GHO�%RUQ��GHVSUpV�GH� WUDVOODGDU�
la majoria de minoristes al mercat de 
6DQWD�&DWHULQD��/·DUULEDGD�GHO�*HQHUDO�
0DUWtQH]�$QLGR�FRP�D�JRYHUQDGRU�FLYLO��
TXH�HV�YD�DSURSLDU�HO�SURMHFWH�L�HO�YD�FRQ-
YHUWLU�HQ�XQ�GHOV�WHDWUHV�SULYLOHJLDWV�GH�
OD�VHYD�SROtWLFD�DXWRULWjULD��LQWHUYHQFLR-
QLVWD�L�G·LPDWJH�HQ�OD�VHYD�OOXLWD�FRQWUD�
HO�SUREOHPD�GH�OHV�VXEVLVWqQFLHV��DMXGj�
D�GHVEORTXHMDU�HO�SURFpV�

$L[t�� GHVSUpV�GH�PROWHV� UHVLVWqQFLHV��
HO� ����� HO�PHUFDW� GHO� %RUQ� HV� FRQYHUWt�
en el nou mercat de majoristes de frui-
WHV� L� YHUGXUHV�� 8QD� ORFDOLW]DFLy� DGLHQW�
prop del port i de les estacions de Fran-
oD� L� GHO�1RUG�� IjFLO� SHU� D� O·DFFpV� URGDW��
(V�WUDVOODGj�OD�YHQGD�DO�PDMRU�GHO�SHL[�D�
OD�*DOHULD�GH�0jTXLQHV�GH�O·([SRVLFLy�GH�
������D�O·DOWUD�EDQGD�GHO�3DUF�GH�OD�&LX-
WDGHOOD��L�HV�YD�FREULU�HO�SDWL�FHQWUDO�GHO�
PHUFDW�GH�6DQWD�&DWHULQD�SHU�DOORWMDU�KL�
HOV� YHQHGRUV�PLQRULVWHV� WUDVOODGDWV��(V�
YD� EXLGDU� FRPSOHWDPHQW� O·LQWHULRU� SHU�
disposar d’espai lliure pels assentadors 
L�O·DPXQWHJDPHQW�GH�OHV�VHYHV�PHUFDGH-
ULHV�� L� HV� YD� FRQVWUXLU� XQD�PDUTXHVLQD�
SHU�SURWHJLU� OD�YRUHUD�TXH�HQYROWDYD�HO�
PHUFDW�GHO�%RUQ�RQ�XQ�FHQWHQDU�GH�SDJH-
VRV� FRPHUFLDOLW]DYHQ�HO� SURGXFWH�GH� OHV�
VHYHV�FROOLWHV�

Malgrat l’optimisme dels càlculs que 
V·KDYLHQ� IHW� HQ� HO� SURMHFWH� G·KDELOLWDFLy��
O·LQWHULRU� GHO� PHUFDW� YD� UHVXOWDU� LQVX-
ÀFLHQW�� GH� PDQHUD� TXH� O·RUGHQDQoD� GHO�
����� QR� YD� OLPLWDU� OD� YHQGD� DO� PHUFDW�
L� OD�VHYD�PDUTXHVLQD�� L�GHÀQt�XQD�]RQD�
més àmplia del barri per a aquesta fun-
FLy�� $� GLIHUqQFLD� GH� O·DWRQLD� REVHUYDGD�
HQ� O·HWDSD� PLQRULVWD�� OD� QRYD� GHGLFDFLy�
GHO�PHUFDW�GHO�%RUQ�YD�DFWLYDU�HIHFWLYD-
PHQW�HO�EDUUL��$PE�OD�VHYD�FRQYHUVLy�HQ�
PHUFDW� FHQWUDO� GH� IUXLWHV� L� YHUGXUHV�� HO�
EDUUL�GHO�%RUQ�YD�GHL[DU�GH�VHU�XQ�HVSDL�
H[FOXVLYDPHQW� ORFDO� SHU� FRQYHUWLU�VH� HQ�
XQ� IRFXV� IXQFLRQDO� D� HVFDOD� XUEDQD��/D�
FRPSRVLFLy�GH�JqQHUH�GH�OHV�SHUVRQHV�UH-
ODFLRQDGHV� DPE� HO� %RUQ� SHO� VHX� WUHEDOO�
GLDUL� YD� IHU�XQ� JLU� UDGLFDO��PpV�GH� WUHV�
TXDUWHV�SDUWV�GH�OHV�����SDUDGHV�YDQ�VHU�
JHVWLRQDGHV�SHU�OD�QRYD�ÀJXUD�GH�O·DVVHQ-
WDGRU��6L�D�DL[z�DIHJLP� O·DEVqQFLD�DEVR-
luta de dones en les tasques de càrrega 
L�GHVFjUUHJD��L�HQ�HO�WUDQVSRUW�D�OD�UHVWD�

GHOV�PHUFDWV�L�ERWLJXHV�G·DOLPHQWDFLy�GH�
OD�FLXWDW��FRQVWDWHP�TXH�YD�SDVVDU�D�HV-
WDU� GRPLQDW� JDLUHEp� H[FOXVLYDPHQW� SHU�
KRPHV�� 7DPEp� HUHQ� EjVLFDPHQW� KRPHV�
HOV�TXH�KL�DQDYHQ�D�WDQFDU�WUDFWHV�DPE�
HOV�PDMRULVWHV��L�KRPHV�ÀQDOPHQW�HOV�TXH�
principalment atenien els nombrosos 

PDJDW]HPV� L� ERWLJXHV� G·DOLPHQWDFLy� GH�
PDMRULVWHV�GH�O·HQWRUQ�

/D�]RQD�GHO�%RUQ�HV�FRQYHUWt�DL[t�HQ�
HO�YLEUDQW�HSLFHQWUH�GH�OD�YHQGD�DO�PD-
jor d’aliments de la ciutat i en punt de 
trobada dels compradors de tot el radi 
GH� %DUFHORQD�� G·LQWHQVD� DFWLYLWDW� GH�
FjUUHJD�L�GHVFjUUHJD��GH�WUjIHF�IHEULO�GH�
FDUUHWRQV�GH�FDPjOLFV��GH�FDPLRQV��FDPL-
onetes i carruatges aparcats pels trans-
SRUWLVWHV�� G·DPXQWHJDPHQW� GH� FDSVHV��
ELWOORWV��VjUULHV��FRYHV�L�FLVWHOOV��G·HPPD-

JDW]HPDWJH�GH�FDSVHV�L�FDUUXDWJHV��L��À-
QDOPHQW��GH�UHVLGqQFLD�GHOV�DVVHQWDGRUV�
GH� IUXLWD� L� YHUGXUD��0LJ� FHQWHQDU� G·DV-
VHQWDGRUV�WHQLHQ�ERWLJXHV�DOV�EDL[RV�GHOV�
HGLÀFLV�TXH�URGHMDYHQ�HO�PHUFDW�L��WDPEp�
D�O·jUHD�SUz[LPD��PROWV�KL�GLVSRVDYHQ�GH�
ORFDOV� SHU� HPPDJDW]HPDU�KL� FDUUHWRQV��
FDUUHWHV�� FDL[HV� L� ELWOORWV�� (OV� UHJLVWUHV�
GH� OD�0DWUtFXOD� ,QGXVWULDO� UHYHOHQ� TXH�
QRPEURVRV�PDMRULVWHV�GH�FHUHDOV�L�DUUzV��
FRORQLDOV� L� GURJXHV� HV� YDQ� GHVSODoDU� D�
OHV�LOOHV�TXH�HQYROWDYHQ�HO�%RUQ��DPE�OD�
FRUUHODWLYD�GLVPLQXFLy�GHO�HVFjV�FRPHUo�
PLQRULVWD�

$TXHVWD� FRQGLFLy�G·DXWqQWLF� IRFXV�GHO�
FRPHUo� PDMRULVWD� G·DOLPHQWV�� D� H[FHS-
FLy�GH�OD�FDUQ��HO�SHL[�GH�IHW�WHQLD�HO�VHX�
PHUFDW�FHQWUDO�PROW�SUz[LP���GHWHUPLQD-
YD�FRPSOHWDPHQW�OD�YLGD�L�HOV�WHPSV�GHO�
EDUUL��$�OD�QLW�KL�RSHUDYHQ�QRPEURVRV�FD-
PLRQV��FDUURV�L�FDUUHWHV�SURFHGHQWV�GH�OHV�
jUHHV�KRUWtFROHV�GH�O·HQWRUQ�GH�%DUFHORQD��
GH�OHV�HVWDFLRQV�IHUURYLjULHV�L�GHO�SRUW��$�
OD�PDWLQDGD��V·KL�GRQDYHQ�FLWD�XQD�JUDQ�
GLYHUVLWDW� GH� PLQRULVWHV� GH� WRWD� OD� FLX-
WDW�SHU�UHDOLW]DU� OHV�VHYHV�FRPSUHV�� L�HQ�
sortien els transportistes que repartien 
OD�PHUFDGHULD�DOV�GLYHUVRV�PHUFDWV�GH�OD�
FLXWDW��$�FDXVD�GHOV�KRUDULV�LQWHPSHVWLXV�
G·LQLFL� GH� O·DFWLYLWDW� GHO� PHUFDW�� SRGHP�

FRPSURYDU�DO�SDGUy�GH������FRP�GRV�GH�
cada tres assentadors residia en els bar-
ULV�SUz[LPV�GH�OD�5LEHUD��6DQWD�&DWHULQD�
L�6DQW�3HUH��L�WDPEp�TXH�HO�SDUHQWHVF�HQ�
SULPHU�JUDX� OOLJDYD�HO�����GH� OHV� IDPt-
OLHV� HVWXGLDGHV�� OD� PDMRULD� VLWXDGHV� DO�
EDUUL�GH�OD�5LEHUD��D�OHV�LOOHV�PpV�SURSH-
UHV�GHO�PHUFDW��3HU�D�OD�UHVWD�GHOV�JUXSV�
ODERUDOV�� TXH� IRUPDYHQ� OD� PDMRULD� GHOV�
WUHEDOODGRUV�GHO�%RUQ��O·HVIHUD�UHVLGHQFLDO�
HUD�HQ� FDQYL� LQFRPSDUDEOHPHQW�PpV�GL-
ODWDGD��1RPpV�XQ����GHOV�WUDQVSRUWLVWHV�
YLYLD�HQ�HOV�EDUULV�GH�OD�5LEHUD�L�GH�6DQ-
WD�&DWHULQD��7DPSRF�HOV�FDUUHWRQHUV�TXH�
WUHEDOODYHQ�D�FRPSWH�GHOV�DVVHQWDGRUV��QL�
HOV� YLJLODQWV�� VHPEOHQ�KDYHU� WLQJXW�XQD�
residència estable i duradora en el barri 
D�O·HQWRUQ�GHO�PHUFDW�

(QFDUD�TXH�HV�YHLpV�FRP�D�SURYLVLRQDO��
DTXHVWD�FRQGLFLy�GH�JUDQ�FHQWUH�GH�OD�YHQ-
GD�DO�PDMRU�G·DOLPHQWV�YD�GXUDU�FLQTXDQ-
WD�DQ\V��YD�PDUFDU�SURIXQGDPHQW�OD�YLGD�
GHO�EDUUL�L�KD�GHL[DW�XQD�IRUWD�HPSUHPWD�
HQ�OD�PHPzULD�FROÃOHFWLYD��FRPSDUWLGD�SHU�
PROWHV�IDPtOLHV�TXH�KL�YDQ�SDUWLFLSDU�FRP�
D�YHwQV��FRP�D�FRPSUDGRUV��R�FRP�D�WUHED-
OODGRUV�GHO�%RUQ��8QD�PHPzULD�PROW�YLYD�
HQWUH�HOV�EDUFHORQLQV�TXH�O·DEXQGDQW�L�YD-
OXRVD�GRFXPHQWDFLy�IRWRJUjÀFD�KD�À[DW�L�
KD�PXOWLSOLFDW�

O(O������HO�%RUQ�HV�WUDQVIRUPD�
HQ�PHUFDW�PDMRULVWD�L�GHL[D�
de ser un espai local per 
FRQYHUWLU�VH�HQ�XQ�IRFXV�
funcional a escala urbana

A dalt, el Born encara ple de vida als anys 60 (Xavier Miserachs). 
A sota, interior del mercat de fruites i verdures (Domínguez, AFB)

(Q�XQ�SHUtRGH�G·H[WUDRUGLQDUL�
FUHL[HPHQW�GH�OD�FLXWDW�L�GH�OD�VHYD�
jUHD�G·LQÁXqQFLD�HV�IHLHQ�HYLGHQWV�
OHV�LQVXÀFLqQFLHV�IXQFLRQDOV�GHO�
%RUQ��$OV�DQ\V�VHL[DQWD��GHV�GH�OHV�
LQVWjQFLHV�PXQLFLSDOV��HVWDYD�MD�
SODQWHMDGD�OD�VXEVWLWXFLy��(O�%RUQ�
HVGHYHQLD�DL[t�XQD�VXSHUYLYqQFLD��
XQ�YHVWLJL�VRUSUHQHQW�G·XQD�qSRFD�
TXH�V·DFDEDYD��(OV�IRWzJUDIV�GH�OD�
QRYD�DYDQWJXDUGD�SUHQLHQ�QRWD�G·XQ�
DQDFURQLVPH�HQFDUD�SOH�GH�YLWDOLWDW��
(O�QRX�PHUFDW�FHQWUDO�GH�PDMRULVWHV�
D�OD�=RQD�)UDQFD��LQDXJXUDW�HO�������
YD�VHU�HO�UHVXOWDW�ÀQDO�G·DTXHVW�
SURMHFWH�GH�VXEVWLWXFLy�TXH�H[LJLD�
HO�FUHL[HPHQW�GHPRJUjÀF�GH�O·jUHD�
GH�%DUFHORQD��O·DXJPHQW�GH�OHV�
WUDQVDFFLRQV�L�O·LQFUHPHQW�GH�OD�
FLUFXODFLy�URGDGD�

9HVWLJL�HQFDUD�
ple de vida als 60

O(QFDUD�TXH�HV�YHLpV�FRP�
D�SURYLVLRQDO��HO�PHUFDW�
PDMRULVWD�YD�GXUDU����DQ\V 
L�KD�GHL[DW�XQD�IRUWD�HPSHPWD�
HQ�OD�PHPzULD�FROÃOHFWLYD
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El primer exponent de l’arquitectura 
del ferro a Barcelona

AntOnI vIlAnOvA
arquitecte

·HYROXFLy� HQ� HOV� VLVWHPHV� FRQV-
WUXFWLXV�L�O·DSOLFDFLy�GH�OHV�QRYHV�
tècniques i materials producte 

GH� OD� LQGXVWULDOLW]DFLy�GHVHQYROXSDGD�DO�
OODUJ�GHO�VHJOH�;,;�KD�GHL[DW�D�%DUFHORQD�
XQ�GHOV�PLOORUV�H[HPSOHV�GH�O·DUTXLWHFWX-
UD�GHO�IHUUR��HO�0HUFDW�GHO�%RUQ�

Després de l’enderroc de la Ciutade-
OOD��LQLFLDW�O·DQ\�������L�XQ�FRS�DOOLEHUDWV�
HOV� WHUUHQ\V� TXH� RFXSDYD�� HO�0HUFDW� �OD�
SODoD�FREHUWD��YD�VHU�FRQVWUXwW�HQ�HO�QRX�
EDUUL� GH� OD�5LEHUD� VREUH� SDUW� GH� O·HVSDL�
TXH�V·KDYLD�FRQTXHULW��eV��GRQFV�� OD�SUL-
PHUD� LQLFLDWLYD�PXQLFLSDO�SHU� FHQWUDOLW-
]DU�HO� FRPHUo�GH� FRPHVWLEOHV�� VXSULPLQW�
OD�YHQGD�DPEXODQW�L�DFRPRGDQW�HO�PRGHO�
SROtWLF��VRFLDO�L�WHFQROzJLF�TXH�HV�SRUWD�D�
WHUPH�D�OHV�SULQFLSDOV�FLXWDWV�HXURSHHV�

3DUDOÃOHODPHQW�� HQ� HO� FDPS� FUHDWLX��
l’academicisme de certs personatges il-
OXVWUDWV�HV�PDQLIHVWD�D�IDYRU�GH�OD�LQGXV-
WULDOLW]DFLy�L�GH�O·~V�GHO�IHUUR�FRP�XQ�JUDQ�
DYHQo�WHFQROzJLF��$L[t�)UDQFHVF�6DQWSRQo�
L� 5RFD� ������������� SXEOLFD� HO� ����� OD�
´1RWtFLD�GH�XQD�QXHYD�ERPED�GH�IXHJRµ��
HQ�GHIHQVD�GH� OD�PjTXLQD�GH�YDSRU� L� HO�
SURIHVVRU�-RDQ�$PHWOOHU�L�0HVWUHV�HVFULX�

VREUH� ´/D� XWLOLGDG� GHO� KLHUUR� UHVSHFWR�
D� ODV�DUWHVµ�� RQ�HV� ID�XQD�H[DOWDFLy�D� OD�
SURGXFFLy� G·DTXHVW� PHWDOO� D� &DWDOXQ\D�
DVVLPLODQW�KR�DO�SURJUpV�GH�OD�UHVWD�G·(X-
URSD��L�H[SOLFD�DPE�GHWDOO�HOV�PqWRGHV�SHU�
REWHQLU�HOV�GLYHUVRV�HVWDWV�GHO�PDWHULDO�L�
OHV�VHYHV�WHRULHV�G·DSOLFDFLy��/D�SURGXFFLy�
de ferro fos s’inscriu totalment com un 
GHOV� H[SRQHQWV�PpV� GHWHUPLQDQWV� GH� OD�
5HYROXFLy� ,QGXVWULDO�� HQ� WUDFWDU�VH� G·XQ�
PDWHULDO� UHQRYDW� TXH� KD� GH� FRQIRUPDU�
un prototipus de modernitat en tots els 
DVSHFWHV�

/·DUULEDGD�GH�OD�FROXPQD�GH�IRVD��FRQ-
VROLGDGD�D�O·DQ\������D�%DUFHORQD��SURYR-
FD�� D� QLYHOO� JHQHUDO�� XQD� WUDQVIRUPDFLy�
HQ�OHV�WLSRORJLHV�DUTXLWHFWzQLTXHV��(Q�HOV�
projectes de construccions industrials se 
VXEVWLWXHL[HQ�SURJUHVVLYDPHQW�HOV�PXUV�
de càrrega interior i els pilars d’obra de 
JUDQ�VHFFLy��TXH�ULJLGLW]DYHQ�L�LPSHGLHQ�
OD�FUHDFLy�G·HVSDLV�OOLXUHV��SHU�OD�XWLOLW]D-
FLy�GH� OHV� HVWUXFWXUHV�PHWjOÃOLTXHV�HVWD-
EOLQW�XQ�RUGUH��XQD�PRGXODFLy�HVWUXFWX-
UDO� TXH� FRQÀJXUD� JUDQV� HVSDLV� GLjIDQV��
TXH�HV�YHXHQ�UHIRUoDWV�DPE�O·HQWUDGD�GH�
OOXP�QDWXUDO�PRWLYDGD�SHU�OD�LQFRUSRUD-
FLy�GHO�YLGUH�WDQW�HQ�HOV�SDUDPHQWV�H[WH-
ULRUV�FRP�HQ�OHV�FREHUWHV�

/D�FRQVWUXFFLy�GHO�0HUFDW�GHO�%RUQ�pV�
SURGXFWH�G·DTXHVWV�SULQFLSLV��XQ�FRQWH[W�
XUEj�TXH�VLQWHWLW]D�OD�KLVWzULD�GHO�SDVVDW�
L� HO� IXWXU�GHVHQYROXSDPHQW�GH� OD� FLXWDW�
TXH� WLQGUj�HO� VHX�Pj[LP�H[SRQHQW�DPE�
OD� FHOHEUDFLy�� O·DQ\� ������ GH� O·([SRVLFLy�
8QLYHUVDO�� XQD� UHQRYDFLy� FRQFHSWXDO� HQ�
HO�GLVVHQ\�GHOV�HVSDLV�SHU�DO�FRPHUo�JUj-
FLHV� D� OD� SURGXFFLy� GLYHUVLÀFDGD� L� UHSH-
WLWLYD�� OD� IRUPDFLy� GHOV� WqFQLFV� L� OD� VHYD�
adaptabilitat als nous materials en per-
IHFWD�VLQWRQLD�DPE�HO�FRQHL[HPHQW�GH�OHV�
WqFQLTXHV�FRQVWUXFWLYHV�WUDGLFLRQDOV��PpV�
OD�FDSDFLWDW�GH�GLVSRVDU�´LQ�VLWXµ�GH�WRWV�
els elements necessaris per portar a ter-
PH�O·REUD��(Q�DTXHVW�VHQWLW��OD�LQGXVWULD-
OLW]DFLy� FDWDODQD�SRVVLELOLWD� TXH� WRWV� HOV�
PDWHULDOV� HPSUDWV� SHU� D� OD� FRQVWUXFFLy�
GHO� %RUQ� �PHWjOÃOLFV�� FHUjPLFV�� SHWULV� L�
YLGUHV�� IRVVLQ� GHO� SDtV�� $TXHVWD� FDSDFL-

WDW�FXOWXUDO��WHFQROzJLFD�L�GH�SURYHwPHQW�
IDFLOLWD�HOV�REMHFWLXV�G·H[HFXWDU�HO�0HUFDW�
HQ� QRPpV� WUHV� DQ\V�� HO� ����� HO� PHVWUH�
G·REUHV�-RVHS�)RQWVHUq� L�0HVWUHV� ������
������UHGDFWD�HO�SURMHFWH��HO����GH� MXOLRO�
GH� ����� V·HQGHJXHQ� OHV� REUHV�� TXH� VyQ�
DGMXGLFDGHV�D�/D�0DTXLQLVWD�7HUUHVWUH�\�
Marítima i n’és responsable de l’estruc-
WXUD�O·HQJLQ\HU�-RVHS�0DULD�&RUQHW�L�0DV�
������������L�HO����GH�QRYHPEUH�GH������
V·LQDXJXUD�RÀFLDOPHQW�

El rol de la Maquinista com a em-
presa que disposa d’una de les primeres 
IRQHULHV� GH� IHUUR�� IXQGDGD� D� %DUFHORQD�
�FRQFUHWDPHQW� D� OD� %DUFHORQHWD�� O·DQ\�
������ IDEULFDQW� GH� PjTXLQHV� D� YDSRU��

WHOHUV�� FDOGHUHV� L� PDWHULDO� IHUURYLDUL� pV�
fonamental per produir tot el repertori 
G·HOHPHQWV�HVWUXFWXUDOV��

Destaca l’esquelet de ferro que confor-
PD� O·HGLÀFL�� IRUPDW� SHU� XQD� VqULH� G·HOH-
PHQWV�UHSHWLWLXV�PHWjOÃOLFV��HVSHFLDOPHQW�
HOV�SLODUV�GH�IHUUR�FRODW�L�OHV�HQFDYDOODGHV�
tipus Polanceau en ferro laminat que 
VXSRUWHQ� OHV� ELJXHWHV� GH� OD� FREHUWD�� /D�
XWLOLW]DFLy� GHOV� SHUÀOV� ODPLQDWV� UHSUH-
VHQWD�XQD�JUDQ�QRYHWDW�� FDU� DTXHVWV�QR�
DSDUHL[HQ� D� %DUFHORQD� ÀQV� DO� SHUtRGH�
����������� L� HVWDQ� FRQVWLWXwWV� D� SDUWLU�
GH�SHUÀOV�DPE�VHFFLRQV�SHWLWHV��XQLWV�SHU�
UHEORQV� L�FDUJROV��/D�PDMRULD�GH�UHEORQV�
YHQLHQ�FROODWV�GH�IjEULFD�L�QRPpV�HOV�QH-
FHVVDULV�SHU�XQLU�OHV�SHFHV�HV�GLVSRVDYHQ��
HQ�FDOHQW��HQ�HO�SURFpV�G·H[HFXFLy�

)LQDOPHQW�� FDO� UHPDUFDU� O·HVWUXFWXUD�
RFWRJRQDO� FHQWUDO�TXH� VXSRUWD� OD� F~SXOD�
DPE�OD�OODQWHUQD�

La primera plaça coberta moderna

'RV� DQ\V� GHVSUpV� GH� OD� LQDXJXUDFLy� GHO�
%RUQ�� XQ� IUDJPHQW� GH� O·HVFULW� GH�&DUORV�
Cardenal a la Revista de Obras Públicas 
GHO�PHV�GH�PDLJ�GH������YDORUD�OD�LPSRU-
WjQFLD�GH� OHV� LQG~VWULHV�PHWDOÃO~UJLTXHV�
FDWDODQHV��HQWUH�HOOHV�OD�070��́ &RQVWUXt-
dos por la Sociedad de construcciones La 
0DTXLQLVWD�7HUUHVWUH�\�0DUtWLPD�VRQ�ORV�
tinglados para algunas líneas de ferroca-
UULOHV�\�RWURV�SXHQWHV��FRPR�HO�TXH�VH�HVWi�
WHQGLHQGR�VREUH�HO�UtR�6HJUH�HQ�/pULGD�\�
HO�JUDQ�PHUFDGR�GHO�%RUQH�GH�%DUFHORQD��
FX\D�VXSHUItFLH�HV�PXFKR�PD\RU�TXH�OD�GH�
OD�3OD]D�GH�OD�&HEDGD�GH�0DGULGµ�

/D� LQG~VWULD� PHWDOÃO~UJLFD� H[SUHVVD�

el seu primer gran triomf amb 
OD� FRQVWUXFFLy� GHO� 0HUFDW� GHO�
%RUQ� L� DUULED� DO� VHX� PRPHQW�
FXOPLQDQW� O·DQ\� ������ DPE� OD�
UHDOLW]DFLy� GH� O·([SRVLFLy�8QL-
YHUVDO�GH�%DUFHORQD�

(O� SULQFLSDO� YDORU� GHO� SUR-
jecte materialitzat rau en la 
capacitat per acollir i ordenar 
els inestables i mòbils mercats 
tradicionals a cel obert que es 
FRQJUHJDYHQ�D�OD�]RQD��HVGHYH-
nint la primera plaça coberta 
GH� OD� FLXWDW� VRWD� OD� FRQFHSFLy�
PRGHUQD��7RW�L�TXH�HO�VHX�FRVW�
FRPSRUWj�HQ�OD�SUHVHQWDFLy�GHO�
EDODQo� HFRQzPLF� PXQLFLSDO��
HQWUH� HOV� DQ\V� ��������� XQ�
GHEDW�SROtWLF� HQWUH�HO� JRYHUQ� L�
O·RSRVLFLy�

Malgrat aquestes discussi-
RQV�� HO�0HUFDW� pV� jPSOLDPHQW�
YDORUDW� SHOV� FRPHUFLDQWV� L� OD�
ciutadania a l’empara de la 
JUDQ� YHUVDWLOLWDW� TXH� RIHUHL[��
WRW� SHUPHWHQW� OD� GLVWULEXFLy�
RUGHQDGD� GH� OHV� SDUDGHV�� DL[t�
FRP� OD� VHSDUDFLy� SHU� VHFWRUV�
DOLPHQWDULV�� HVSHFLDOPHQW� HQ�
HO�FDV�GH�OHV�GHGLFDGHV�D�OD�YHQ-
GD� GH� SHL[�� PLWMDQoDQW� XQHV�
WDQTXHV� GH� GHOLPLWDFLy� UHDOLW-
zades en fosa i altres millores 
LPSHQVDEOHV� ÀQV� DO� PRPHQW�
FRP�� VLVWHPD� G·HQOOXPHQDW�
DPE�IDQDOV�GH�JDV��LQVWDOÃODFLy�
G·DLJXD� FRUUHQW�� WDXOHOOV� HQ�
PDUEUH��HWF���

Les primeres discussions so-
EUH�HO�IXQFLRQDPHQW�GHO�%RUQ�HV�
SURGXHL[HQ�O·DQ\�������6yQ�GH-
EDWV�D�QLYHOO�GH�SROtWLFD�PXQLFL-
SDO�TXH�YpQHQ�FRQGLFLRQDWV�SHU�
OD�XELFDFLy�L�OD�GDYDOODGD�HQ�OD�
FRQFXUUqQFLD�GH�FOLHQWV��DVSHFWH�
TXH�UHSHUFXWHL[�HQ�HOV�FRVWRV�GH�
PDQWHQLPHQW�� VHQVH� SRVDU� HQ�
GXEWH�OD�YDOLGHVD�GH�O·HVWUXFWX-
UD�QL�OD�IXQFLRQDOLWDW�GH�O·HGLÀFL�

/D� YHUVDWLOLWDW� GH� O·HVSDL��
gràcies a l’estructura conce-
EXGD�� KD� SRVVLELOLWDW�� DO� OODUJ�

GHOV�WHPSV��HQFDELU�XVRV�GLYHUVRV�R�FRP-
SOHPHQWDULV� HQ� OD� VHYD� XWLOLW]DFLy�� (Q�
DTXHVWD� OtQLD� FDO� GHVWDFDU� OD� FHOHEUDFLy�
G·LPSRUWDQWV� IHVWHV� HOV� GLHV� SUHYLV� D� OD�
UHYHWOOD� GH� 6DQW� -RDQ� GH� O·DQ\� ������ OD�
LQVWDOÃODFLy�GHO�PHUFDW�GH�SHL[�PDMRULVWD��
O·DQ\������� OD� LQWURGXFFLy�GHO�PHUFDW�GH�
IUXLWHV�L�YHUGXUHV��O·DQ\�������WRWHV�HOOHV�
HQ�SOHQD�DFWLYLWDW�FRPHUFLDO��ÀQV�D�DOWUHV��
PROW� GLYHUVHV�� SODQWHMDGHV� GHVSUpV� GHO�
VHX�WDQFDPHQW��O·DQ\�������FRP�OHV�UHSUH-
sentacions teatrals (Don Juan Tenorio��
������R�OHV�GXHV�PDJQtÀTXHV�H[SRVLFLRQV�
(Trens i Estacions�������L�Catalunya, la 
fàbrica d’Espanya��������TXH�YDQ�SRVDU�
HQ� UHOOHX� OHV� JUDQV� YLUWXWV� G·XQ� HGLÀFL�
TXH� OD� FLXWDW� UHLYLQGLFDYD� FRP�XQ� HTXL-
SDPHQW�DPE�XQD�HVVqQFLD�FXOWXUDO�

(O� SURFpV� UHFHQW� GH� UHFXSHUDFLy� GHO�
%RUQ��GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�DUTXLWHFWz-
QLF�KD�SODQWHMDW�HOV�REMHFWLXV�VHJ�HQWV��
PDQWHQLPHQW� GHOV� YDORUV� RULJLQDOV� GHO�
conjunt seguint un procés de restau-
UDFLy� �DFXUDW� L� ULJRUyV�� GH� WRWV� HOV� HOH-
PHQWV� HVWUXFWXUDOV�� FRQVWUXFWLXV� L� RU-
QDPHQWDOV��GHÀQLFLy�GH�OD�SODoD�FREHUWD�
FRP� HVSDL� SURWHJLW� TXH�� VHQVH� SHUGUH�
O·HVVqQFLD� GH� PHUFDW�� KD� G·HVGHYHQLU�
XQD�jJRUD�GHO�VHJOH�;;,��FRKHUqQFLD�HQ-
WUH� OHV�QRYHV� HVWUXFWXUHV� LQWURGXwGHV� L�
OHV�H[LVWHQWV��D�À�GH�SHUPHWUH�XQD�OHF-
WXUD�GH� OD� LQWHUYHQFLy� RQ�TXHGL�SDOHVD�
OD�QDWXUDOHVD�GHO� YHOO�PHUFDW�� D�SDUWLU�
de la plataforma on es recolza la pla-
oD��GH�OHV�DSRUWDFLRQV�IRUPDOV�GHOV�QRXV�
UHFLQWHV��DPE�HVWUXFWXUHV�LQGHSHQGHQWV�
TXH��ÀQV�L�WRW��SHUPHWLQ�OD�VHYD�UHYHUVL-
ELOLWDW�HQ�HO�IXWXU�

L

O/HV�QRYHV�HVWUXFWXUHV�
metàl·liques permetien 
FRQÀJXUDU�JUDQV�HVSDLV�
diàfans reforçats per 
l’entrada de llum natural

O/D�FDSDFLWDW�FXOWXUDO��
WHFQROzJLFD�L�GH�SURYHwPHQW�
de materials facilita l’objectiu 
G·H[HFXWDU�HO�PHUFDW�HQ�
QRPpV�WUHV�DQ\V������������

REvIStA CAu
(O�SULQFLSDO�YDORU�GH�O·HGLÀFL�pV�HO�G·RIHULU�OD�YHUVDWLOLWDW�G·XQD�SODoD�FREHUWD

El Ferro a les estructures fabrils 
de Barcelona, 1838-1888��$QWRQL�
9LODQRYD�2PHGDV�
El Mercat del Born de Barcelona vist 
GHV�GH�OHV�FHUWLÀFDFLRQV�G·REUD�GH�OD�
Maquinista��'DYLG�ÉOYDUH]�0iUTXH]�L�
2OJD�*DUFtD�*RQ]iOH]�

%LEOLRJUDÀD
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elicitamos al escritor 
$OEHUW� 6iQFKH]� 3LQ\RO�
SRUTXH�VX�QRYHOD�Victus��

GRQGH�QDUUD�HO�DVHGLR�\�FDtGD�GH�
%DUFHORQD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�
������HV�\D�HQ�XQ�DXWpQWLFR�IHQy-
PHQR�GH�PDVDV�

0H�FRPHQWDQ�TXH�KDVWD�
tiene personaje en el 
SURJUDPD�GH�79��Polònia��
<�\D��VDEH��VL�DSDUHFHV�HQ�
el Polònia��HV�TXH�\D�HUHV�
alguien en Cataluña… 
+RPEUH�� VL� WH� SRQHV� D� SHQ-

VDU��ORV�HVFULWRUHV�TXH�DSDUHFHQ�
HQ�HO�´3ROzQLDµ�QR�HV�TXH�KD\DQ�
YHQGLGR�PXFKRV� OLEURV��1R�FUHR�
TXH� 3HUH� *LPIHUUHU�� SRU� HMHP-
SOR��KD\D�YHQGLGR�PXFKRV�PLOHV�
de libros de poesía (risa��� (Q�
WRGR�FDVR��TXH�FRQVWH�TXH�\R�QR�
lo pedí (más risas���$XQTXH�PL�
PDPi�PH�GLFH� TXH�PH�SDUH]FR�
PXFKR�DO�SHUVRQDMH��DVt�TXH�FRQ�
HVR�\D�PH�GHUURWy�WRWDOPHQWH�

Es usted un autor que 
HVFULEH�HQ�FDWDOiQ��\�
DGHPiV�VX�QRYHOD�WUDWD�GH�
lo que podríamos llamar 
HO�´PLWR�IXQGDFLRQDOµ�GHO�
FDWDODQLVPR��SHUR�OD�HVFULEH�
HQ�FDVWHOODQR��¢$OJXLHQ�VH�OR�
KD�HFKDGR�HQ�FDUD"
1R��%XHQR��PL�QRYLD�XQ�SRFR�

(risas�«� SHUR� \R� KDJR� OR� TXH�
quiero (más risas���<�PL�PDGUH��
WHQtD�PXFKR�PLHGR��'HFtD�� ´Ai, 
ai, ai, Albert, què hi farem����µ�
3HQVp� TXH�PH� FDHUtDQ�PiV� SD-
ORV�� $� OD� JHQWH� OH� SDUHFtD� DOJR�
UDUR��SHUR�OD�OLWHUDWXUD�HVWi�SDUD�
HVR��SDUD�KDFHU� FRVDV� UDUDV��/R�
que pasa es que este debate 
�TXH�QR�SROpPLFD��SRUTXH�QR�KD�
KDELGR�PXFKD�� HV� GLItFLO� GH� HQ-
WHQGHU�IXHUD�GH�DTXt��3RUTXH�VL�
OR�TXH�W~�TXLHUHV�HV�GDU�D�FRQR-
FHU� OD�KLVWRULD�GH� ORV�FDWDODQHV��
OD�REUD�VH�YD�D�WUDGXFLU�DO�UXVR�
R� DO� FRUHDQR�� ¢4Xp� PiV� GD� OD�
OHQJXD"�(Q� WRGR� FDVR�� D�Pt�PH�
SDUHFH�ELHQ�TXH�VH�KDJD�HVWH�GH-
EDWH��TXH�HV�QXHVWUR��TXH�HV�XQ�
fantasma interior de los catala-
QHV�� &XDQGR� VXUJtD� HO� GHEDWH��
VROtD�GHFLU� �PX\�UD]RQDEOHPHQ-
WH�� FUHtD�\R��� ´QR�WRTXHPRV�HVWH�
WHPD��SRUTXH�DFDEDUHPRV�PDOµ��
<�QR�� HO�SUREOHPD�QR�HV�KDEODU�
ODV�FRVDV��HO�SUREOHPD�HV�QR�KD-
EODUODV��3RUTXH�PiV� YDOH� VDEHU�
qué postura tiene cada uno que 
suponerla… porque a lo mejor 
QRV� HTXLYRFDPRV�� (V� XQD� FXHV-
WLyQ� GH� JHVWLyQ� VRFLDO�� WHQHPRV�
una sociedad lingüísticamente 
PX\�ULFD��SRUTXH�SRVHHPRV�GRV�
OHQJXDV��GH�OR�FXDO�PH�DOHJUR��<�
OD� OHQJXD� TXH� KDEODQ� WRGRV� ORV�
FDWDODQHV� HV� HO� FDVWHOODQR�� (VD�
HV� OD� UHDOLGDG��$� SDUWLU� GH� DKt��
D� YHU� FyPR� OR� JHVWLRQDPRV�� <�
DGHPiV��DKRUD�DOJR�YD�D�SDVDU��
KD\�XQ�QXHYR�SUR\HFWR�GH�IXWXUR�
TXH�QR�VDEHPRV�KDFLD�GyQGH�YD��
3HUR�VL�ÀQDOPHQWH�QR�SDVD�QDGD��
VHUi� OD� JUDQ� FDWiVWURIH�� ¢<�� VD-
EHV"��+DVWD�KDFH�SRFR�FUHtD�TXH�
lo mejor que le podía pasar a un 
escritor es que le felicitaran por 
KDEHU�HVFULWR�XQ�OLEUR��3HUR�DKR-
UD�Vp�TXH�KD\�DOJR�PHMRU��TXH�WH�
OR�DJUDGH]FDQ��<�FUHR�TXH�Victus 
HUD�XQ�OLEUR�TXH�KDFtD�IDOWD��

F

$OEHUW�6iQFKH]�3LxRO
$QWURSyORJR�\�HVFULWRU

&RQFHGLy�XVWHG�XQD�
HQWUHYLVWD�DO�GLDULR�ABC��
FX\R�WtWXOR�HUD�XQD�IUDVH�
VX\D�HQWUHVDFDGD�GHO�WH[WR��
´4XLHQ�PXULy�GHIHQGLHQGR�OD�
capital de los catalanes fue 
XQ�FDVWHOODQRµ�
(IHFWLYDPHQWH�� IXH� $QWRQLR�

GH�9LOODUURHO��/R�TXH�PH�MRGH�HV�
FDGD� SHUVRQD�� FDGD� PHGLR�� VX-
EUD\D�OR�TXH�TXLHUH�

Ese título parece sugerir un 
SURSyVLWR�GH�LPSDUFLDOLGDG��
¢+D�VLGR�REMHWLYR�R�OH�KD�
SRGLGR�PiV�OD�YtVFHUD"
¢,PSDUFLDO"� (Q� DEVROXWR��

3DUD�HPSH]DU��Victus no es una 
WHVLV�GRFWRUDO��<�Vt��SRU�VXSXHV-
WR��WHQJR�XQ�GHWHUPLQDGR�SXQWR�
GH� YLVWD�� \� ORV� SHUVRQDMHV� WDP-
ELpQ�� eVWH� HV� XQ� GHEDWH� PX\�
LQWHUHVDQWH�� SHUR� TXH� QR� FDEH�
HQ� OD�HQWUHYLVWD��SRU�TXp�HVFRMR�
XQRV�SHUVRQDMHV�\�QR�RWURV��(OOR�
\D�LPSOLFD�XQD�WRPD�GH�SRVWXUD�
LGHROyJLFD��/R�TXH�Vt�KH�WUDWDGR�
HV�GH�GRFXPHQWDUPH�D�IRQGR��

/R�JUDFLRVR�HV�TXH��SHVH�DO�
WtWXOR�GH�OD�HQWUHYLVWD�HQ�
ABC��HQ�HO�OLEUR�DSDUHFH�
una crítica demoledora de 
&DVWLOOD��GHO�VHU�FDVWHOODQR�\�
GH�FLHUWD�LGHD�GH�(VSDxD��
(V�TXH�FDGD�XQR�KD�HVFRJLGR�

GHO� OLEUR� OR� TXH� OH� KD� SDUHFLGR��
0H�KH�HQFRQWUDGR�SHUVRQDV�PX\�
GH�GHUHFKDV��D�ODV�TXH�OH�KD�JXV-
WDGR�� SRUTXH� OR� FRQVLGHUDQ� XQD�
FUtWLFD� GH� ODV� pOLWHV� FDWDODQDV��
OR�FXDO�OHV�SDUHFH�PX\�RSRUWXQR�
\�PX\� DFWXDO�� 3HUR� OD� FUtWLFD� D�
&DVWLOOD�QL�VH�OD�OHHQ��<�Vt�TXH�HV�
YHUGDG�TXH�FRQWLHQH�XQD�FUtWLFD�
IHUR]��SHUR�D�WRGR��R�D�FDVL�WRGR��<�
OD�~OWLPD�GH�PLV�SUHRFXSDFLRQHV�
al escribirlo era si Artur Mas o 
-RUGL�3XMRO�TXHGDEDQ�ELHQ�R�PDO��
(Q�GHÀQLWLYD��PH�VDEH�PX\�PDO�
que mi libro se esté utilizando 
WDQ�VHVJDGDPHQWH�HQ�FODYH�SROt-
WLFD��0L� SURSyVLWR� HUD� FRQWDU� OD�
guerra de 1714 desde un punto 
GH�YLVWD�FDWDOiQ��SRUTXH�DO�ÀQ�\�
DO�FDER�=XYLUtD�VH�DFDED�LQFRUSR-
UDQGR� D� XQ� EDQGR� \� QR� DO� RWUR��

<� GHQWUR� GHO� EDQGR� FDWDOiQ�� HO�
HQIRTXH�HV�OD�JXHUUD�YLVWD�desde 
abajo y desde los de debajo�

6t��UHDOPHQWH�HO�SURWDJRQLVWD�
IRUPXOD�FUtWLFDV�D�FDVL�WRGR��
1R�VROR�D�&DVWLOOD�\�D�XQD�
LGHD�GH�(VSDxD��WDPELpQ�
a las clases dirigentes 
FDWDODQDV�\�D�OD�LGLRVLQFUDVLD�
GHO�SDtV��¢&UHH�TXH�VRQ�
MXVWDV�WRGDV�HVWDV�FUtWLFDV"
(V� TXH� \R�QR� VR\�=XYLUtD�� QL�

SLHQVR� FRPR� pO�� 0XFKD� JHQWH�
FUHH�TXH�QDUUDWLYDPHQWH�HO�SUR-
tagonista es el alter ego del au-
WRU��SHUR�\R�QR�FUHR�HQ�HVWR��(Q�
PL�FDVR�QR�HV�DVt��,QWHQWR�KDFHU�
funcionar a mis personajes in-
GHSHQGLHQWHPHQWH� GH� Pt�� � 3RU�
HMHPSOR��SLHQVR�TXH�OD�FUtWLFD�TXH�
HO�SURWDJRQLVWD�KDFH�GH�5DIDHO�GH�
&DVDQRYD�HV�PX\�IHUR]��3HUR�HV�
que el personaje no puede decir 
RWUD�FRVD��HVWi�URGHDGR�GH�KpURHV�
\�&DVDQRYD�WXYR�XQ�SDSHO�PHGLR-
FUH��GH�DSUREDGR�MXVWLOOR��

6LJXLHQGR�FRQ�OD�HQWUHYLVWD��
HQ�HOOD�KDFH�XQ�SDUDOHOLVPR�
HQWUH������\�������(Q�
������ODV�FODVHV�GLULJHQWHV�
catalanas querían rendir la 
FLXGDG�\�HO�SXHEOR�OHV�HPSXMD�
D�UHVLVWLU��\�HQ�������HVDV�
mismas clases deben tomar 
XQD�VHQGD�VREHUDQLVWD��
REOLJDGDV�XQD�YH]�PiV�SRU�
OD�SUHVLyQ�SRSXODU��OD�JUDQ�
PDQLIHVWDFLyQ�GHO����GH�
VHSWLHPEUH��
6t��HV�FLHUWR�

6LQ�HPEDUJR���H[LVWH�OD�WHRUtD�
FRQWUDULD��TXH�HO�PDOHVWDU�
JHQHUDO�SRU�OD�FULVLV�KD�VLGR�
´HQFDX]DGRµ�SRU�HO�SRGHU�
SROtWLFR�FDWDOiQ�KDFLD�OD�
FUHDFLyQ�GH�XQ�FOLPD�GH�
FRQIURQWDFLyQ��GH�HFKDU�OD�
FXOSD�DO�GH�IXHUD��D�WUDYpV�
GH�RUJDQL]DFLRQHV�DÀQHV�
�OD�$VVHPEOHD�1DFLRQDO�GH�
&DWDOXQ\D��79�����<D�VDEH��
VH�DWL]DQ�DQWLJXRV�DJUDYLRV�
�EDODQ]DV�ÀVFDOHV��UHFRUWHV�
HQ�HO�(VWDWXW��HWF���D�ÀQ�GH�

(O�DQWURSyORJR�
no inocente

6H�SRGUi�GHFLU�GH�pO�OR�TXH�
VHD��PHQRV�TXH�SURYRFD�
LQGLIHUHQFLD��$ERPLQD�
del actual día de Sant 
-RUGL�SRUTXH�OH�SDUHFH�
XQD�PHUFDQWLOL]DFLyQ�
GH�OD�OLWHUDWXUD��SHUR�
resulta ser el triunfador 
absoluto con Victus��
XQD�QRYHOD�TXH�OOHYD�
\D���������HMHPSODUHV�
YHQGLGRV���������GH�
HOORV�HQ�FDWDOiQ���OR�TXH�
VXSRQH��VLQ�FRQWDU�6DQW�
-RUGL��XQ�SURPHGLR�
YHUWLJLQRVR�GH�������
XQLGDGHV�DO�GtD��1DFLGR�
HQ�%DUFHORQD�HQ�������
FRPHQ]y�'HUHFKR��SHUR�OR�
DEDQGRQy�SDUD�SDVDUVH�D�
OD�$QWURSRORJtD��HVWXGLRV�
que parecen casar mejor 
con su destino literario 
\�TXH�OH�GRWDURQ�GH�XQD�
PLUDGD�UHODWLYL]DGRUD��
TXH�GHFRQVWUX\H�GRJPDV�\�
realidades aparentemente 
LQDPRYLEOHV��ORV�SLJPHRV��
SRU�HMHPSOR��OH�HQVHxDURQ�
OR�TXH�HV�OD�YHUGDGHUD�
OLEHUWDG��HQ�FRQWUDSRVLFLyQ�
FRQ�XQD�VRFLHGDG��OD�
RFFLGHQWDO��TXH�GLFH�VHU�
OLEUH��SHUR�TXH�VH�EDVD�HQ�
´XQD�LPSRVWXUDµ��GRQGH�
“todo es una enorme 
mentira que aceptamos 
VLQ�PiVµ��$�SDUWLU�GH�
DKt��WRGR�HV�OLWHUDWXUD��
HQ������SXEOLFy�La 
pell freda��TXH�FRVHFKy�
XQ�p[LWR�LQHVSHUDGR��
FRQ�PiV�GH���������
HMHPSODUHV�YHQGLGRV��
5HSLWLy�ÀFFLyQ�FRQ�OD�
QRYHOD�Pandora al Congo 
�������\�UHPDWy�HQ������
con un libro de relatos de 
WtWXOR�PDUDYLOORVDPHQWH�
HQUHYHVDGR��Tretze tristos 
tràngols (Trece tristes 
WUDQFHV��

IgnASI R. REnOm
Sánchez Piñol ante la iglesia de Sant Joan Baptista, en la plaza de la Virreina de Gràcia

GHVYLDU�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�
UHFRUWHV�\�FRPR�YiOYXOD�GH�
HVFDSH�D�OD�PDOD�OHFKH��
� +D\� TXH� VHU� WRQWR� SDUD� QR�

YHU�TXH�DOJR�GH�HVR�KD\��'H�WR-
GDV� PDQHUDV�� \R�� FRPR� EXHQ�
maussiano�� SXHGR� FUHHU� TXH� OD�
PDQLSXODFLyQ�H[LVWH��SHUR�KDVWD�
FLHUWR� OtPLWH�� ¢3RU�TXp�PDQLSX-
ODQ�HQ�HVWH�VHQWLGR�\�QR�HQ�RWUR"�
Actualmente estamos siendo 
WHVWLJRV� GHO� SURFHVR� HVFRFpV��
TXH�Vt�KD�LGR�GH�DUULED�D�DEDMR��
D� GLIHUHQFLD� GHO� FDWDOiQ�� £3HUR�
GHFLU� TXH� HO� *RYHUQ� KD� FUHDGR�
OD� $1&� �$VVHPEOHD� 1DFLRQDO�
GH� &DWDOXQ\D��� /D� $1&� HV� DQ-
WHULRU�DO�*RYHUQ��\�DGHPiV��KD-
EODPRV�GH�XQ� VHQWLPLHQWR�PX\�
ODWHQWH�HQ�OD�VRFLHGDG�FDWDODQD��
TXH� TXL]i� OD� FULVLV� KD� DJXGL]D-
GR��4XLHUR�GHFLU�TXH�HQ������OD�
FXHVWLyQ� VRFLDO� era� OD� FXHVWLyQ�
QDFLRQDO��\�HVR�OR�KHPRV�SHUGLGR�
XQ� SRFR�� <� SUHFLVDPHQWH� DFX-
so a los políticos de diferenciar 
DPERV�DVSHFWRV��4XH� H[SOLTXHQ�
PHMRU� FyPR� YLYLUtDPRV� HQ� XQD�
&DWDOXxD� LQGHSHQGLHQWH�� SHUR�
GHQWUR�GH�(XURSD�\�FRQ�XQ�HVWD-
GR�SURSLR��6HJXUR�TXH�HO�QLYHO�GH�
YLGD� VXELUtD�� VL� OR� JHVWLRQDPRV�
PtQLPDPHQWH� ELHQ�� 6L� HV� TXH�
WHQHPRV� XQD� RFDVLyQ� KLVWyULFD��
1R�WHQHPRV�TXH�SHQVDU�HQ�QRVR-
WURV��VLQR�HQ�QXHVWURV�KLMRV��<�OR�
VLHQWR�PXFKR�SRU� ODV�JHQWHV�GH�
RWUDV� SDUWHV�� SHUR� &DWDOXxD� HV�
PiV�SURJUHVLVWD��7~�WH�YDV�D�*D-
OLFLD�\�WRGRV�VRQ�FXUDV���

$KRUD�PH�UHFXHUGD�XVWHG�
a un nacionalista español 
cuando dice que los 
catalanes son todos unos 
DYDURV�\�XQRV�IHQLFLRV��
'H�WRGDV�PDQHUDV��HV�XQD�WHR-

UtD� PX\� VLPSOLVWD�� 'H� DFXHUGR��
HV�HYLGHQWH�TXH�\D�OHV�YLHQH�ELHQ��
SHUR�XQD�FRVD�QR�TXLWD�OD�RWUD��/D�
gente que dice esto me tendría 
TXH� H[SOLFDU� SRU� TXp� QR� VH� KD�
GHMDGR�GH�KDEODU�GH�ORV�UHFRUWHV��
£(V�TXH�QR�VH�KDEOD�GH�RWUD�FRVD��
/D�JHQWH�VLJXH�PDQLIHVWiQGRVH�\�
VLJXH� LJXDO�GH�FDEUHDGD��(QWRQ-
FHV��HVWD�HVWUDWHJLD�QR�OH�KD�VHU-
YLGR�GH�QDGD�D�$UWXU�0DV��

Pero no deja de ser sedante 
HFKDU�OD�FXOSD�GH�WRGR�D�
XQ�SRGHU�H[WHULRU��OOiPHVH�
0DGULG��(VSDxD�R�8QLyQ�
(XURSHD��¢QR�FUHH"
+R\� HQ� GtD� WHQHPRV� XQ� SUR-

EOHPD�� \� HV� TXH� VyOR� SXHGHQ�
KDEODU� GH� HFRQRPtD� ORV� HFRQR-
PLVWDV��\�FDGD�XQR�GLFH�OR�TXH�OH�
GD�OD�JDQD��-XQWD�D�FXDWUR�DVWUy-
QRPRV�\�SUHJ~QWDOHV�TXp�HV�XQ�
VDWpOLWH� \� WRGRV� WH� FRQWHVWDUiQ�
OR� PLVPR�� 3HUR� MXQWD� D� FXDWUR�
HFRQRPLVWDV� \� FDGD�XQR� WH� GLUi�
una cosa diferente sobre algo tan 
HOHPHQWDO�FRPR�H[SOLFDU�SRU�TXp�
WRGDYtD� KD\� SREUHV�� <� KD\� XQD�
FXHVWLyQ�EiVLFD��VL�QR�KD\�GLQHUR�
HQ�OD�FDMD��QR�OR�KD\��(VWR�HV�DVt��
6L� QR� SXHGHV� SDJDU�� QR� SXHGHV�
SDJDU�� 8QR� GH� ORV� GLDJQyVWLFRV�
TXH� VH� KDFHQ� HV� TXH� &DWDOXxD�
HQYtD�DO�UHVWR�GH�(VSDxD�PXFKR�
PiV�GH�OR�TXH�OH�GHYXHOYH«�3HUR�
PLUD��VL�HV�TXH�D�Pt�PH�GD�LJXDO��
\R�� SHUVRQDOPHQWH�� HVWDUtD� GLV-
puesto a pagar para salir de Es-
SDxD��£$�SDJDU��3RUTXH�HVWR\�VH-
JXUR�GH�TXH�\D�QRV�DSDxDUtDPRV��
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28 El col·lectiu 
RAI fa 20 
anys

29 El bar 
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Els veïns volen Torre 
Garcini per al Guinardó

Els veïns del Guinardó no volen que Torre 
Garcini desaparegui com moltes altres masies del 
barri. S’han mobilitzat per evitar que pugui anar 
a terra i demanen que esdevingui un equipament 
públic. La propietat és de Núñez i Navarro

mARC villoRo

/D�ÀQFD��SURSLHWDW�GH�OD�LPPRELOL-
jULD�1~xH]�L�1DYDUUR�GHV�GH�������
HVWj� VLWXDGD� D� OD� FRQÁXqQFLD� GHO�
SDVVDWJH�*DUFLQL�DPE�HO�FDUUHU�;L-
SUHU� L� DFXOO� OD�PDVLD��TXH�HV� FRQ-
VHUYD�HQ�ERQ�HVWDW��L�HOV�MDUGLQV��$O�
PDUo�SDVVDW��HV�YD�FRQVWLWXLU�OD�3OD-
WDIRUPD�6DOYHP�7RUUH�*DUFLQL��TXH�
DJUXSD� OHV� $VVRFLDFLRQV� GH� 9HwQV�
-RDQ� 0DUDJDOO� L� 3DVVDWJH� *DUFLQL��
OD�&RRUGLQDGRUD�G·(QWLWDWV��(O�3RX�
*UXS�G·(VWXGLV�GH�OD�9DOO�G·+RUWD�L�
OD�0XQWDQ\D�3HODGD��L�YHwQV�GHO�EDU-
UL�D�QLYHOO�LQGLYLGXDO��&DUPH�0DUWtQ�
pV�PHPEUH�GH�OD�3ODWDIRUPD�L�H[-
SOLFD�TXH�´D�GLD�G·DYXL��VHPEOD�VHU�
TXH�DO�WHUUHQ\�GH�7RUUH�*DUFLQL�HV�
FRQVWUXLUj�D�SUjFWLFDPHQW�WRWV�HOV�
MDUGLQV�� &RP� D� JUDQ� FRVD�� O·$MXQ-
WDPHQW� GLX� TXH� OD�PDVLD� QR� V·HQ-
VRUUDUj��SHUz�pV�GH�1~xH]�L�1DYDU-
UR�L�HQ�IDUj�HO�TXH�YXOJXL��MD�VLJXL�
SRVDU�KL�XQD�HVFROD�EUHVVRO��XQ�EDU��
XQD�UHVLGqQFLD����,�HOV�YHwQV��GHV�GH�
IRUD��HQV� OD�PLUDUHPµ��3HU�D�-RDQ�
&RUEHUD��PHPEUH�G·(O�3RX��´VHP-
EOD�TXH�OD�PDVLD�QR�DQLUj�D�WHUUD��
1RVDOWUHV�GHPDQHP�VDOYDU�OD�SHU�D�
OD� JHQW�� TXH� VLJXL� XQ� SXQW� VRFLDO��
G·~V�S~EOLF�GHO�EDUUL��6L�KR�DFRQVH-
JXLP�R�QR��MD�KR�YHXUHPµ�

/D�PRELOLW]DFLy�YHwQDO�YD�DJDIDU�
PpV�IRUoD�GHVSUpV�TXH�XQV�RNXSHV�
YDQ�HQWUDU�D�PLWMDQ� IHEUHU�SDVVDW�
D�OD�ÀQFD��GH�OD�TXDO�YDQ�VHU�GHVD-
OORWMDWV�GH�VHJXLGD��$UUDQ�G·DL[z��OD�
FRQVWUXFWRUD� YD� GHFLGLU� WDSLDU�QH�
OHV�SRUWHV�L�ÀQHVWUHV��´5HDOPHQW�HO�
SXQW�G·LQÁH[Ly�KD�HVWDW�O·RNXSDFLy�
GH�7RUUH�*DUFLQL��TXH�HOV�YHwQV�GH�
VHJXLGD� YDQ� GHWHFWDU�� $OHVKRUHV�
1~xH]�L�1DYDUUR�KR�YD�WDSLDU�WRWµ��
DÀUPD� 0DUWtQ�� (OV� YHwQV� FRQWLQX-
DUDQ� DPE� OD� UHLYLQGLFDFLy� L� WHQHQ�
SUHYLVWHV�GLYHUVHV�LQLFLDWLYHV��FRP�
DUD�XQD�IHVWD�DO�SDVVDWJH�*DUFLQL�HO�
GLVVDEWH���GH�MXQ\�

Interès històric i artístic
/D�PDVLD�HV�FRQVHUYD�HQ�ERQ�HVWDW�
XQ� FRS� OD� IDPtOLD� $OzV� �O·DQWHUL-
RU� SURSLHWjULD�� YD� UHPRGHODU�OD� D�
SULQFLSLV�GHOV�DQ\V����GHVSUpV�TXH�
XQD� SDUW� GH� OD� FDVD� V·HQVRUUpV��$�
PpV�GH� O·LQWHUqV�KLVWzULF�GH� O·HGL-
ÀFL�� GHVWDFD� HO� SDWULPRQL� FXOWXUDO�
TXH�YD�UHXQLU��6HJRQV�-RDQ�&RUEH-
UD��´pV�XQD�FDVD�VHQ]LOOD��XQD�PD-
VLD� RQ� WHQLD� LQWHUqV� HO� PRELOLDUL��
DPE�PREOHV� KLVWzULFV� L� DQWLFV�� OHV�
SLQWXUHV�� TXDGUHV�� L� OD� ELEOLRWHFD�
GH� 5DPRQ� G·$OzV�0RQHU�� 7HQLD� XQ�
DU[LX� PROW� LQWHUHVVDQWµ�� (OV� LQL-
FLV� GH� 7RUUH� *DUFLQL� HV� UHPXQWHQ�
D� SULQFLSLV� GHO� VHJOH� ;9,,,� DPE� OD�
IDPtOLD� )LYDOOHU�� TXH� YD� DUULEDU� D�
WHQLU�SUHVqQFLD�DO�&RQVHOO�GH�&HQW��

'HVSUpV�YD�KDYHU�KL�DOWUHV�SURSLH-
WDULV� �HQWUH� HOV� TXDOV� HOV� *DUFLQL��
DOV�LQLFLV�GHO�;,;��ÀQV�TXH�HO������KL�
DFFHGHL[HQ�HOV�$OzV�

$GHOD� G·$OzV�0RQHU� SHUWDQ\� D�
O·~OWLPD�IDPtOLD�TXH�YD�YLXUH�D�7RUUH�
*DUFLQL��RQ�SULPHU�YLVTXp�HO�VHX�DYL��
L� GHVSUpV� HOV� VHXV� SDUHV� L� HOV� FLQF�
ÀOOV�TXH�KL�YDQ�QpL[HU��´(O������0D-
QHO�GH�0DJDUROD�KR�YD�GHL[DU�DO�VHX�

QHERW��TXH�HV�GHLD�/XLV�)HUQDQGR�GH�
$OzV��(O�SULPHU�TXH�KL�YD�DQDU�D�YLX-
UH�YD�VHU�XQ�GHOV�VHXV�ÀOOV��5DPRQ�
G·$OzV�0RQHU��TXH�YD�VHU�HO�PHX�DYL��
(Q�O·~OWLP�SHUtRGH��HOV�PHXV�SDUHV�L�
GRV�JHUPDQV�KL�YDQ�YLXUHµ��H[SOLFD��
5DPRQ�G·$OzV�0RQHU�YD�VHU�EDVWDQWV�
DQ\V�VHFUHWDUL�GH�O·,QVWLWXW�G·(VWXGLV�
&DWDODQV� L�HUD�XQ�KRPH�HUXGLW�TXH�
YD�PXQWDU�XQD�ELEOLRWHFD�LPSRUWDQW�
D� OD�PDVLD��´(OV�FLQF�QpWV�KHP�IHW�
GRQDFLy� G·DTXHVWD� ELEOLRWHFD�� HO�
JUXL[�KD�DQDW�D�OD�8QLYHUVLWDW�3RP-
SHX�)DEUD�L�HOV�OOLEUHV�UDUV��LQFXQD-

EOHV� L� PDQXVFULWV�� D� OD� %LEOLRWHFD�
GH�&DWDOXQ\D��,� OD�FRUUHVSRQGqQFLD�
GH� O·DYL�� OD� YDP� GRQDU� D� O·,QVWLWXW�
G·(VWXGLV�&DWDODQVµ��FRPHQWD�$GHOD�
G·$OzV�0RQHU�

(Q�XQ�PRPHQW�GRQDW��OD�IDPtOLD�
GHFLGHL[� FRPSDUWLU� O·HVSDL� L� FRQ-
YLXUH�KL� MXQWV�� 6HJRQV� GLX� $GHOD�
G·$OzV�0RQHU�� ´HOV�PHXV� SDUHV� HV�
SODQWHJHQ�TXH�DOOt�SRGHP�FRQYLXUH�

HOV�FLQF�ÀOOV�L�YDP�HVWDU�G·DFRUG�HQ�
FRQVWUXLU�XQV�SLVRV�DO�FRVWDW�GH�OD�
FDVD��(UD�O·DQ\�������(V�YD�SUHVHQ-
WDU� HO� SURMHFWH�� VHJXLQW� WRWHV� OHV�
QRUPHV�XUEDQtVWLTXHV��DO�GLVWULFWH��
/·$OEHUW� %DWOOH� �UHJLGRU� G·+RUWD�
*XLQDUGy� DOHVKRUHV�� YD� GLU� TXH�
QR� GRQDULD� SHUPtV� L� HV� YD� WDQFDU�
D�TXDOVHYRO�SURSRVWD��1R�KL�YD�KD-
YHU�YROXQWDW�SROtWLFD��QR�GHPDQj-
YHP�UHV�TXH�QR�SRJXpVVLP�IHUµ�� ,�
SRVWHULRUPHQW�´YDP�SUHVHQWDU�XQ�
FRQWHQFLyV� FRQWUD� O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD� L�HO�YDP�JXDQ\DU�HO�
������ 9DP� LQWHQWDU� UHFRQGXLU� HO�
WHPD��SHUz�QR�KL�YD�KDYHU�PDQH-
UD��$O�ÀQDO��OD�PDUH�YD�GHFLGLU�TXH�
HQV�YHQtHP�OD�FDVD��HUD�HO�������L�
KL� KDYLD� XQ� SHUtRGH� GH� FLQF� DQ\V�
SHU�GHL[DU�ODµ�

3HU� DOWUD� EDQGD�� $GHOD� G·$OzV�
0RQHU� DSXQWD� TXH� D�7RUUH�*DUFLQL�
YDQ�WHQLU�OORF�OHV�SULPHUHV�UHXQLRQV�
GHO� 6LQGLFDW� 'HPRFUjWLF� G·(VWXGL-
DQWV�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��
V·KL� YD� SUHSDUDU� OD� ¶&DSXW[LQDGD·�
�PDUo�GH��������L�GXUDQW�XQ�WHPSV�
V·KL�YD�DPDJDU�O·DU[LX�GHO�368&�

3HO� TXH� ID� D� OD� FDWDORJDFLy� HQ�
HO�SDWULPRQL�GH�7RUUH�*DUFLQL��-RDQ�
&RUEHUD�H[SOLFD�TXH�́ DTXHVWD�PDVLD�
KD�WLQJXW�XQ�SURFpV�GH�GHVFDWDORJD-
FLy��QR�KDYLD�HVWDW�PDL�FDWDORJDGD�
ÀQV� DO� ������ SHU� SULPHUD� YHJDGD��
DPE�OD� OOHWUD�&��/D�IDPtOLD�$OzV�YD�
UHFyUUHU� OD� FDWDORJDFLy� L� YD� SRVDU�
XQ�UHFXUV�DGPLQLVWUDWLX�TXH�YD�JXD-
Q\DU��/·$MXQWDPHQW�QR�YD�SUHVHQWDU�
FDS�UHFXUV�QL�YD�IHU�UHV��L�OD�PDVLD�YD�
TXHGDU�FDWDORJDGD�DPE�OD�OOHWUD�'µ�

Un inici per unir el barri
(O�*XLQDUGy�pV�XQ�EDUUL�VHQVH�XQ�WHL-
[LW�DVVRFLDWLX�SRWHQW��TXH�HVWj�GLV-
JUHJDW�SHU�OD�VHYD�PDWHL[D�FRQÀJX-
UDFLy�JHRJUjÀFD��$PE�HO�WHPSV��KD�
SHUGXW� SDUW� GHO� SDWULPRQL� TXH� WH-
QLD��FRP�VyQ�OHV�PDVLHV��8Q�H[HP-
SOH�YD�VHU�&DQ�*LUDSHOOV��HQGHUURFD-
GD�O·DJRVW�GHO�������L�GH�OHV�SRTXHV�
TXH�VXEVLVWLHQ�MD�DOHVKRUHV��6HJRQV�
&RUEHUD��´QR�HV�YD�IHU�UHV�SHU�VDO-
YDU�OD��L�MD�HV�YHLD�YHQLU�TXH�FRUULD�
SHULOO��1R�KL�YD�KDYHU�FDS�LQLFLDWLYD�
SURX�SRWHQW�SHU�SDUW�GH�QLQJ~�L�DL[z�
pV�XQD�PRVWUD�G·XQD�FHUWD�GHELOLWDW�
G·DTXHVW� EDUUL�� *XDQ\DUHP� R� SHU-
GUHP��D�PL�HO�TXH�HP�VDEULD�JUHX�
pV�SHUGUH�VHQVH�KDYHU�IHW�UHVµ��(Q�
DTXHVW�VHQWLW��&DUPH�0DUWtQ�FRQVL-
GHUD�TXH�´pV�XQ�EDUUL� TXH��SHU� OD�
VHYD�JHRJUDÀD��HVWj�DwOODW��KL�KD�HOV�
TXH�VyQ�D�GDOW�L�HOV�TXH�VyQ�D�EDL[��$�
SDUW�GH�7RUUH�*DUFLQL��YROGUtHP�TXH�
DTXHVWD� OOXLWD� WDPEp�VLJXL�XQ� LQLFL�
SHUTXq� OD� JHQW� LQWHQWL� FXLGDU�PpV�
HO� VHX� EDUUL�� SUHQGUH� FRQVFLqQFLD�
GH�OHV�FRVHV�TXH�WHQHQ�YDORU�L�TXH�
V·KDQ�GH�PDQWHQLUµ�

fotoS: joAn moREjón
Pintades reivindicatives reclamen “salvar” Torre Garcini

O$�OD�PDVLD�HV�
YD�SUHSDUDU�OD�
¶&DSXW[LQDGD·�L�GXUDQW�
XQ�WHPSV�V·KL�YD�DPDJDU�
O·DU[LX�GHO�368&
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/D�SODoD�$QGUp�0DOUDX[�VHPEOD�OD�
9HQWDIRFV�GHO�FRQWH��'LVFUHWDPHQW�
DPDJDGD� HQWUH� XQ� SDVVHLJ�PRQX-
PHQWDO� �O·$UF�GHO�7ULRPI� L�HO�SDV-
VHLJ� GH� /OXtV� &RPSDQ\V��� XQ� SDUF�
�HO� GH� O·HVWDFLy�GHO�1RUG��� L� GXHV�
LQIUDHVWUXFWXUHV� HVVHQFLDOV� �O·HV-
WDFLy�GH�PHWUR�L�URGDOLHV�G·$UF�GH�
7ULRPI� L� O·HVWDFLy� G·DXWREXVRV���
OD� SODoD� KD� HVWDW� GXUDQW� PpV� GH�
FLQF� DQ\V� OD� YtFWLPD� FROĊODWHUDO�
GH� OHV� REUHV� GH� FRQVWUXFFLy� G·XQ�
LQWHUFDQYLDGRU� VXEWHUUDQL�� /D� IDO-
WD� GH� SUHVVXSRVW� L�� VREUHWRW�� HO�
GHEDW� VREUH� TXLQD� DGPLQLVWUDFLy�
pV�OD�UHVSRQVDEOH�GH�OD�VHYD�UHXU-

EDQLW]DFLy� KDQ� DFDEDW� FRQYHUWLQW�
DTXHVW� HVSDL� HPEOHPjWLF� SHU� DOV�
YHwQV� GHO� EDUUL� GH� )RUW� 3LHQF� HQ�
XQD� VXSHUItFLH� HUPD�GH� IRUPLJy� L�
EUXWtFLD�� OORF� GH� WUREDGD� GH� SHU-
VRQHV�VHQVH�VRVWUH�R�GH�OODGUHJRWV�

/D�SODoD�RFXSD�XQD� VXSHUItFLH�
TXDVL� WULDQJXODU� HQWUH� O·DYLQJXGD�

GH� 9LODQRYD�� OD� FDUUHWHUD� GH� 5L-
EHV� L� HOV� FDUUHUV� 1jSROV� L� 5RJHU�
GH�)ORU��5HV�TXHGD�GHO�TXH�DEDQV�
HUD�XQD�GH� OHV�]RQHV�YHUGHV�SUH-
IHULGHV�GHO�EDUUL�SHU� OD�VHYD�SUR-
[LPLWDW� DOV� HGLÀFLV�� DPE� ]RQD�GH�
MRFV� LQIDQWLOV�� EDQFV� L� XQD� IURQ-
GRVD� YHJHWDFLy� TXH� LQFORwD� XQD�
VHL[DQWHQD� OODUJD� G·DUEUHV�� HQWUH�
HOV� TXDOV� GHVWDFDYHQ� FLQF� RPE~��
XQV�SHFXOLDUV�DUEUHV�FRQHJXWV�FRP�
D� ¶SRWD� G·HOHIDQW·�� $FWXDOPHQW��
DPE� SURX� IHLQHV� VREUHYLXHQ� XQD�
GHVHQD� G·DUEUHV� D� OD� EDQGD� GHO�
FDUUHU�1jSROV�L�XQD�VROLWjULD�IRQW��
/D�UHVWD�GH�O·HVSDL�pV�XQD�VXSHUIt-
FLH�HOHYDGD�GH� IRUPLJy�HQFHUFOD-
GD�SHU�XQD�WDQFD�GH�SOjVWLF��DPE�
XQV�UHVSLUDGRUV�TXH�VREUHVXUWHQ�DO�
EHOO�PLJ�GH�OD�SODoD�L�XQ�PXU�G·XQ�
PHWUH�G·DOoDGD�DO�OODUJ�GH�O·DYLQ-
JXGD� 9LODQRYD� SHU� FRPSHQVDU� HO�
GHVQLYHOO�

Una obra molt complexa
/HV�REUHV�GH�UHPRGHODFLy�GH� O·HV-
WDFLy�G·$UF�GH�7ULRPI��TXH�HQOODoD�
URGDOLHV�DPE�OD� OtQLD���GHO�PHWUR��
L� GH� FRQVWUXFFLy� GH� O·LQWHUFDQYL-
DGRU�� TXH� FRQQHFWD� VXEWHUUjQLD-
PHQW�O·HVWDFLy�GH�OD�5HQIH�DPE�OD�
WHUPLQDO� G·DXWREXVRV� GH� O·HVWDFLy�
GHO�1RUG��YDQ�FRPHQoDU�O·DQ\������
GHVSUpV�G·DQ\V�GH�UHLYLQGLFDFLy�YH-
wQDO�SHU�GLJQLÀFDU�OD�]RQD��(O�SUR-
MHFWH�HUD�FRPSOH[�SHUTXq�V·KDYLHQ�
G·HQJUDQGLU�L�XQLÀFDU�OHV�HVWDFLRQV�

GH�WUHQ��PROW�GHWHULRUDGD��L�GH�PH-
WUR��OD�PpV�DQWLJD�GH�OD�FLXWDW��SHU�
DFROOLU�HO�FUHL[HQW�YROXP�G·XVXDULV��
L�DO�PDWHL[�WHPSV�V·KDYLD�GH�IDFLOL-
WDU� O·DFFpV� DOV� YHVWtEXOV� HOLPLQDQW�
DO�Pj[LP�OHV�LQWHUPLQDEOHV�HVFDOHV�
L�LQVWDOĊODQW�KL�HVFDOHV�PHFjQLTXHV�
L� DVFHQVRUV�� /·HQFDUUHJDW� GH� OHV�
REUHV� HUD� OD� FRQVHOOHULD� GH� 3ROtWL-
FD�7HUULWRULDO� L� HO� FRVW� SUHYLVW� HUD�
G·XQV����PLOLRQV�G·HXURV�

7RW� L� TXH� OD� *HQHUDOLWDW� KD-
YLD� FDOFXODW� ÀQDOLW]DU� OHV� REUHV� HO�
������ O·DFDEDPHQW� GH� OD� SULPHUD�
IDVH�QR�YD�FXOPLQDU�ÀQV�DO�VHWHP-
EUH� GHO� ������ /D� VHJRQD� IDVH�� OD�
TXH� FRQWHPSODYD� OD� FRQVWUXFFLy�
G·XQ� QRX� YHVWtEXO� L� GRV� DFFHVVRV�

D� O·HVWDFLy� VRWD� OD�PDWHL[D� SODoD��
QR�HV�YD�DFDEDU�ÀQV�D�OD�WDUGRU�GHO�
������ 0DOJUDW� OD� FRPSOH[LWDW� GH�
O·REUD� HQ�T�HVWLy�� HO� TXH� FXULRVD-
PHQW�PpV�PDOGHFDSV� HVWj� GRQDQW�
DUD� DOV� YHwQV� GH� )RUW� 3LHQF� pV� HO�
TXH�HQ�SULQFLSL�UHVXOWDULD�PpV�IjFLO�
GH�IHU��O·DUUDQMDPHQW�GH�OD�SODoD��
,�DL[z�QR�pV�QRPpV�SHU�OD�PDOD�VRUW�
G·KDYHU�FRLQFLGLW�HQ�HO�WHPSV�DPE�
OD�FULVL��7DPEp�KL�Wp�PROW�D�YHXUH�HO�
IHW�TXH�QL�O·$MXQWDPHQW�QL�OD�*HQH-
UDOLWDW�VH·Q�YROHQ�IHU�UHVSRQVDEOHV��
´/D�UHPRGHODFLy�pV�XQD�UHLYLQGLFD-
FLy�SULRULWjULD�SHU�DO�EDUUL��SHUz�GHV�
GHO�GLVWULFWH�HQV�GLXHQ�TXH�O·HQFDU-

UHJDW�GH�IHU�KR�pV�*,6$�L�VDEHP�TXH�
OD� *HQHUDOLWDW� QR� Wp� QL� XQ� HXURµ��
H[SOLFD�HO�VHFUHWDUL�GH�O·$VVRFLDFLy�
GH� 9HwQV� GHO� )RUW� 3LHQF�� -RDTXLP�
0DOOpQ��/D�SURSRVWD�YHwQDO�pV�TXH�
HO�FRQVLVWRUL�DUUHJOL�OD�SODoD�L�SDV-
VL�OD�IDFWXUD�D�OD�*HQHUDOLWDW��´(QV�
KDQ�GLW�TXH�KR�HVWXGLDUDQ�SHUz�SUR-
EDEOHPHQW�ÀQV�D�O·DQ\�TXH�YH�QR�HV�
SRGUj�IHU�UHVµ��H[SOLFD�0DOOpQ�

L’hotel de luxe, paralitzat
3HUz� HO� FXOHEURW� QR� V·DFDED� DTXt��
(QWUH� O·HVWDFLy� GH� PHWUR� L� WUHQ�
G·$UF� GHO� 7ULRPI� L� OD� SODoD�$QGUp�
0DOUDX[�KL�KD�XQ�VRODU�GHVWLQDW�D�XQ�
KRWHO� GH� FLQF�HVWUHOOHV� TXH� V·KDX-
ULD� G·KDYHU� FRPHQoDW� D� FRQVWUXLU�
O·DQ\�������(O�SURMHFWH��GH�O·HTXLS�
G·DUTXLWHFWHV�GH�;DYLHU�&ODUDPXQW�
L�HQFDUUHJDW�SHU�OD�FDGHQD�+RWXVD��
LQFORX�OD�FRQVWUXFFLy�G·XQ�KRWHO�GH�
GXHV�DOoDGHV��DPE�QRX�SODQWHV�HQ�
OD�EDQGD�TXH�GyQD�D�O·DYLQJXGD�GH�
9LODQRYD� L� VLV�PpV� D� OD� EDQGD� GHO�
FDUUHU�5RJHU�GH�)ORU�� SHUz�QR� V·KL�
KD� SRVDW� QL� OD� SULPHUD� SHGUD�� /D�
UDy�GHO�QRX�HQGDUUHULPHQW�pV�HO�UH-
FXUV�FRQWUD�HO�SURMHFWH�TXH�KD�SUH-
VHQWDW�OD�ÀQFD�GHO�FDUUHU�5RJHU�GH�
)ORU�PpV�SUz[LPD�DO�IXWXU�KRWHO��(OV�
YHwQV�G·DTXHVWD�ÀQFD�KDQ�GHQXQFL-
DW�TXH�O·HGLÀFL�HOV�WDSDUj�OHV�YLVWHV�
TXH�WHQHQ�GHV�GH�OHV�ÀQHVWUHV�GH�OD�
VHYD�SDUHW�PLWMDQFHUD�

Un any més sense plaça
Entre l’Arc del Triomf i l’estació del Nord, la 
plaça André Malraux ha suportat més de cinc 
anys d’obres per fer l’intercanviador entre les 
estacions de tren i metro i la d’autobusos. Tot i 
haver estat lloc de trobada emblemàtic per als 
veïns de Fort Pienc, la degradació continua i el 
VHX�DUUDQMDPHQW�QR�HVWj�SUHYLVW�ÀQV�DO�����

Tret dels veïns del barri de Fort Pienc i 
dels usuaris de les estacions pròximes, pocs 
barcelonins sabien que la ciutat havia dedicat 
una plaça al novel·lista i intrèpid aventurer 
IUDQFqV�$QGUp�0DOUDX[��ÀQV�DO����G·DJRVW�GHO�
������TXDQ�OD�SROLFLD�QDFLRQDO�YD�DFRUUDODU�
L�GHWHQLU�XQ�QRPEUyV�JUXS�G·LPPLJUDQWV��OD�
PDMRULD�VXEVDKDULDQV�VHQVH�UHJXODULW]DU��TXH�
hi dormien al ras des de feia dies. La brutal 
FjUUHJD�SROLFLDO�L�OD�SRVWHULRU�SHUVHFXFLy�L�
GHWHQFLy�GHOV�LPPLJUDQWV�SHOV�FDUUHUV�GHOV�
YROWDQWV�GH�OD�SODoD�FRP�VL�G·XQD�FDFHUD�
humana es tractés és un dels episodis més 
YHUJRQ\RVRV�GH�OD�KLVWzULD�UHFHQW�GH�OD�FLXWDW�

(OV�LPPLJUDQWV�V·KDYLHQ�FRQFHQWUDW�HQ�OD�
SODoD�$QGUp�0DOUDX[�GHVSUpV�G·KDYHU�HVWDW�

GHVDOORWMDWV�GH�OD�SODoD�&DWDOXQ\D�SHU�OD�*XjUGLD�
8UEDQD�VHJXLQW�OHV�GLUHFWULXV�GH�O·DOHVKRUHV�
DOFDOGHVVD�DFFLGHQWDO�G·,&9�(8L$��,PPD�
0D\RO��(O�FRQVLVWRUL�KDYLD�DGGXwW�´SUREOHPHV�
G·LQVDOXEULWDW�L�G·LQFLYLVPHµ�SHU�MXVWLÀFDU�HO�
desallotjament, ja que la majoria dels acampats 
hi pernoctaven des de feia setmanes i havien 
FRQYHUWLW�OD�FqQWULFD�SODoD�HQ�XQ�HVSDL�GHJUDGDW�
TXH�JDLUHEp�QLQJ~�V·DWUHYLD�D�FUHXDU��0D\RO�YD�
VHU�PROW�FULWLFDGD�L�O·RUGUH�GH�GHVDOORWMDPHQW�GH�
OD�SODoD�&DWDOXQ\D�YD�SRUWDU�HOV�LPPLJUDQWV�D�
OD�SODoD�$QGUp�0DOUDX[�SHUTXq�QLQJ~�QR�HOV�YD�
oferir cap alternativa a la de malviure al carrer. 
/D�PDMRULD�GHOV�GHWLQJXWV�YDQ�VHU�WUDVOODGDWV�D�
OD�FRPLVVDULD�GH�OD�9HUQHGD�FRP�D�SDV�SUHYL�D�OD�
seva repatriació.

La vergonyosa cacera a l’immigrant

dAni CodinA
Aquesta plaça emblemàtica per al barri de Fort Pienc té actualment una aparença desoladora

O/D�SODoD�$QGUp�
0DOUDX[�KD�HVWDW�
YtFWLPD�FROĊODWHUDO�GH�
OD�FRQVWUXFFLy�G·XQ�
LQWHUFDQYLDGRU

O/D�IDOWD�GH�SUHVVXSRVW�
L�HO�GHEDW�VREUH�TXLQD�
DGPLQLVWUDFLy�pV�
UHVSRQVDEOH�KDQ�DFDEDW�
GHJUDGDQW�O·HVSDL
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mERitxEll m. pAuné

´eV� XQD� MRLD� TXH� DGRUQDUj� HOV� OOL-
EUHV� GHOV� KHURLV� FDLJXWVµ�� UHVDYD�
O·HGLFLy�GH�O·RFWXEUH�GH������GH�OD�
UHYLVWD�Tremp��´(O�WHX�QRP�UHVWDUj�
JUDYDW�SHU�VHPSUH�HQ�OD�QRVWUD�PH-
PzULDµ��SURPHWLD�Acción Coopera-
tivista��DO�Q~PHUR������´0XHUWH�GH�
XQD� KHURLFD� HQIHUPHUDµ�� WLWXODYD�
HO�GLDUL�ABC�DTXHOO�VHWHPEUH��$YXL��
SHUz��SRFV�EDUFHORQLQV�KDQ�VHQWLW�D�
SDUODU�PDL�G·(OLVD�*DUFLD�

'XUDQW� OD� JXHUUD� FLYLO� HO� FDUUHU�
GH�OHV�0RQJHV��XQ�GHOV�PpV�FDUDF-
WHUtVWLFV�GHO�FDVF�DQWLF�GH�6DQW�$Q-
GUHX�� YD� SRUWDU� HO� QRP� G·DTXHVWD�
MRYH�PLOLFLDQD� L� FRRSHUDWLYLVWD��9D�
VHU� OD� SULPHUD� YHwQD� �HQ� IHPHQt��
TXH�SHUGLD� OD� YLGD�DO� )URQW�G·$UD-
Jy��SRWVHU�WDPEp�OD�SULPHUD�GH�WRW�
%DUFHORQD��/D�VHYD�SqUGXD�YD�FROSLU�
IRUWDPHQW� HO� YHwQDW�� TXH� HO� JHQHU�
GH������OL�YD�GHGLFDU�XQ�FDUUHU��8QD�
GH� OHV� PHPzULHV� YLYHV� GHO� EDUUL��
6DOYDGRU� &DVDV�� DOHVKRUHV� HUD� XQ�
QHQ� SHUz� UHFRUGD� QtWLGDPHQW� TXH�
GXUDQW� PHVRV� WRWKRP� HQ� SDUODYD��
/HV� OORDQFHV�� SHUz�� HV� YDQ� SHUGUH�
HQ� HO� OODUJ� VLOHQFL� GHO� IUDQTXLVPH��
TXH�OD�YD�HVERUUDU�GHO�QRPHQFOjWRU�
L�GH�OD�KLVWRULRJUDÀD�ORFDO�

4XDVL� ��� DQ\V� GHVSUpV�� OD� UH-
FXSHUDFLy� GH� OD� VHYD�PHPzULD� KD�
WRUQDW�D� VDFVHMDU�6DQW�$QGUHX��/D�
VHYD� H[LVWqQFLD� YD� DÁRUDU� TXDVL�
SHU�FDVXDOLWDW��XQ�YHVSUH�GH�MXOLRO��
,YDQ�0LUy��GH�OD�&LXWDW�,QYLVLEOH�GH�
6DQWV� L� HVSHFLDOLVWD� HQ� FRRSHUDWL-
YHV�� YD� WUREDU� XQ� DUWLFOH� GH� �����
VREUH� XQD� FRRSHUDWLYLVWD� DQGUH-
XHQFD�TXH�KDYLD�DJDIDW� OHV�DUPHV�
SHU� OOXLWDU� DO� IURQW�� /L� YD� HQYLDU�
D� O·KLVWRULDGRU� DQGUHXHQF� -RUGL�
5DEDVVD�� TXH�� HQWXVLDVPDW�� HV� YD�
SRVDU� D� UHSDVVDU� KHPHURWHTXHV�
DTXHOOD�PDWHL[D�QLW��$O�OODUJ�GH�VLV�
PHVRV�YD�UHXQLU�PpV�GDGHV�SURFH-
GHQWV� GH� OOLEUHV�� GLDULV�� IDPLOLDUV�
YLXV� L�YHwQV�TXH�YDQ�YLXUH�DO�EDUUL�
GXUDQW� OD�JXHUUD��)LQV�TXH�DTXHVW�
JHQHU�YD�SRGHU�SHUÀODU�XQD�SHWLWD�
ELRJUDÀD�L�SXEOLFDU�OD�DO�EORJ�Per-
quehovull.blogspot.com�

‘Publicitat’ policial
$UUDQ� GHO� post�� HO� �� GH� PDUo� XQ�
JUXS� IHPLQLVWD� L� DQWLIHL[LVWD� YD�
FRQYRFDU�XQ�DFWH�SHU� UHFRUGDU�OD��
FRLQFLGLQW� DPE� OD� 6HWPDQD� GH� OD�
'RQD��&RQVLVWLD�HQ�HQJDQ[DU�XQ�IROL�
EODQF�DPE�HO�QRP�GH� OD�PLOLFLDQD�
VREUH� OD� SODFD� RÀFLDO� GHO� FDUUHU��
(O� PRGHVW� KRPHQDWJH� YD� TXHGDU�
HVWURQFDW� TXDQ� GXHV� LQWHJUDQWV��
SHULOORVDPHQW� DUPDGHV� DPE� HQ-
JDQ[LQHV�L�XQ�WHOqIRQ�DPE�FjPHUD�

GH�YtGHR��YDQ�VHU�DUUHVWDGHV�SHU�OD�
*XjUGLD�8UEDQD��TXH�KDYLD�PRELOLW-
]DW� ÀQV� D� FLQF� YHKLFOHV�� DFXVDGHV�
GH� GHVREHGLqQFLD�� UHVLVWqQFLD� D�
O·DXWRULWDW�� PDQLIHVWDFLy� LOĊOHJDO� L�
GDQ\V�DO�SDWULPRQL�S~EOLF�

7RW� L� OHV� ��� SjJLQHV� G·DWHVWDW��
O·H[SHGLHQW� YD� VHU� GHVHVWLPDW� D�
OD� SULPHUD�� ´(O� MXWJH� TXH� IHLD� HO�
WULDWJH� QR� YD� WUREDU� SURYHV� VX-
ÀFLHQWV� L� YD� DU[LYDU� HO� FDV� FRP� D�
QR� SURFHGHQWµ�� H[SOLFD� (�*��� XQD�
GH�OHV�GXHV�QRLHV��/·DJHQW�TXH�OHV�
YD� GHWHQLU� L� YD� IHU� LGHQWLÀFDU� HOV�

SUHVHQWV�� H[SOLFD�� HUD� HQ� DTXHOOV�
PRPHQWV�HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�FR-
PLVVDULD�GH�6DQW�$QGUHX�L�QR�GXLD�
HO� Q~PHUR� G·DJHQW� D� O·XQLIRUPH��
FRP�PDUFD�HO�UHJODPHQW��(O�PzELO�
YD� VHU� UHTXLVDW�GXUDQW����GLHV��(O�
VXEYHUVLX� IROL� TXH� UHQRPHQDYD� HO�
FDUUHU�QR�YD�VHU�UHWLUDW�L�YD�URPDQ-
GUH�VREUH�OD�SODFD�GXUDQW�GLHV�

'LYHUVRV� YHwQV� L� DVVLVWHQWV� KDQ�
GHQXQFLDW� OD� ´GHVSURSRUFLRQDGDµ�
DFWXDFLy� SROLFLDO� HQ� XQ� PDQLIHVW�
YLUWXDO�� WRW� L� TXH� FDO� UHFRQqL[HU�
TXH� KD� FRQWULEXwW� QRWDEOHPHQW� D�
DPSOLÀFDU�O·DFWH�L�l’altre�QRP�GHO�
FDUUHU�GH�OHV�0RQJHV�

8JHWLVWD�D�OHV�ÀOHV�GH�OD�&17
(OLVD�*DUFLD�6iH]�YD�PRULU�D�ÀQDOV�
G·DJRVW�D�O·KRVSLWDO�GH�6DULxHQD��D�
FDXVD� G·XQ� ERPEDUGHLJ� GH� O·DYLD-
FLy� IHL[LVWD�� /L� IDOWDYHQ� SRFV� GLHV�
SHU� FRPSOLU� HOV� YLQW� DQ\V� L� YD� VHU�
HQWHUUDGD�DO�FHPHQWLUL�ORFDO��6·KD-
YLD�DOOLVWDW�IHLD�GRV�PHVRV��MXVW�HV-
FODWDGD� OD� JXHUUD�� WUHQFDQW� FOL[pV�
GH� JqQHUH� L� SROtWLFV�� OHV� GRQHV� QR�
HUHQ�PDVVD�EHQ� UHEXGHV� D� O·H[qU-
FLW�L�PHQ\V�XQD�VRFLDOLVWD�GH�O·8*7�
�PLQRULWjULD� DOV� DQ\V� ���� HQ� XQD�
FROXPQD�DQDUTXLVWD� GH� OD�&17��9D�
PRULU�D�SULPHUD�OtQLD�GH�IRF��RQ�HUD�
SHU�YROXQWDW�SUzSLD��GHVSUpV�G·KD-
YHU� WUHEDOODW� RQ� VROLHQ� GHVWLQDU� D�
OHV�GRQHV�PLOLFLDQHV��OD�LQIHUPHULD��
OD� FDQWLQD� L� OD� EXJDGHULD�� 6HJRQV�
UHFROOLD� O·ABC�� KDYLD� HVFULW� SRFV�
GLHV�DEDQV�D�OD�VHYD�PDUH��´No pa-
séis pena por mí; procuraré que no 
me pase nada; pero si por casuali-

dad me sucediera algo, pensad que 
otros como yo también habrán caí-
do. [...] Si os dijeran que la lucha 
no es propia de las mujeres, decid 
que el cumplimiento del deber re-
volucionario corresponde a toda 
persona que no sea cobardeµ�

(OLVD�HUD�ÀOOD�GH�5RPXDOGR�L�GH�
7HUHVD�L�WHQLD�GRV�JHUPDQV�SHWLWV��
HO� PpV� MRYH� GHOV� TXDOV� WDPEp� YD�
OOXLWDU�DO�IURQW��+DYLD�WUHEDOODW�DOV�
PDJDW]HPV�GH�OD�)DEUD�L�&RDWV��D�
OD�6DJUHUD�� L�HUD�XQD�PHPEUH�DF-
WLYD� �VHJXUDPHQW� UHVSRQVDEOH� GH�
OHV� -RYHQWXWV�� GH� OD� FRRSHUDWLYD�
GH�FRQVXP�/·$QGUHXHQFD��IXQGDGD�
HO� ����� L� DPE� VHX� DO� FDUUHU� 6ROL-
GDULWDW� �DYXL�5XEpQ�'DUtR���(O� VHX�
RQFOH�-RVHS�*DUFtD�$EDG�WDPEp�YD�
FRPEDWUH�DO�IURQW�L�YD�VHU�HO�SULPHU�
YHt�GH� 6DQW�$QGUHX� �DOHVKRUHV� UH-
EDWHMDW�+DUPRQLD�GH�3DORPDU��TXH�
KL�PRUt��PRWLX�SHO�TXDO� OL�GHGLFD-
UHQ�XQ�FDUUHU�QRWRUL��OD�5DPEOD�GH�
)DEUD�L�3XLJ�

´/D�JXHUUD�V·KD�H[SOLFDW�HQ�WHU-
PHV�GH�EDWDOOHV�L�KHURLV��HFOLSVDQW�
OHV�GRQHVµ��DQDOLW]D�5DEDVVD��'H�IHW�
GXUDQW�HO�FRQÁLFWH�DOJXQHV�SXEOLFD-
FLRQV�YDQ�LQIRUPDU�LQFRUUHFWDPHQW�
GH�OD�PRUW�G·(OLVD��GLHQW�TXH�HUD�LQ-
IHUPHUD�R�ÀQV�L�WRW�HVFULYLQW�QH�PD-
ODPHQW�HO�QRP��3HU�D� O·KLVWRULDGRU�
KD�HVWDW� ´XQD�GHVFREHUWD� HPRFLR-
QDQWµ��TXH�O·KD�´VXSHUDW�XQD�PLFDµ�
SHU� OD� UHSHUFXVVLy� TXH� KD� WLQJXW�
DO� EDUUL�� SHUz� UHFRQHL[� TXH� HO� ID�
´IHOLoµ� ´FRQWULEXLU� D� FRPSOHWDU� OD�
KLVWzULD�GH�OHV�GRQHV�L�GHOV�SULPHUV�
PHVRV�GH�JXHUUD�D�6DQW�$QGUHXµ�

El retorn 
d’Elisa 
García
La recent recuperació de la història d’una jove 
cooperativista i sindicalista de Sant Andreu ha sacsejat 
HO�EDUUL��9D�PRULU�HO������DO�)URQW�G·$UDJy�DOV����DQ\V�
d’edat i el veïnat, molt colpit, la va homenatjar rebatejant 
l’actual carrer de les Monges

/·DVVRFLDFLy�GH�YHwQV�MD�KD�
GHPDQDW�D�O·$MXQWDPHQW�
que recuperi el nom de la 
cooperativista per a futurs 
carrers o equipaments, perquè 
QR�WRUQL�D�TXHGDU�HQ�O·REOLW��
´1R�WLQGULD�VHQWLW�UHEDWHMDU�HO�
FDUUHU�GH�OHV�0RQJHV��SHUTXq�
no és fruit de cap imposició sinó 
HO�QRP�SRSXODU�TXH�KD�WLQJXW�
GHV�GH�PROW�DQWLFµ��YDORUD�*HQtV�
3DVFXDO��SUHVLGHQW�GH�O·HQWLWDW��
La petició encara no ha rebut 
resposta, però sembla molt 
provable que prosperi, donada 
O·HVFDVVHWDW�GH�QRPV�IHPHQLQV�D�
OHV�YLHV�S~EOLTXHV�GH�%DUFHORQD�L�
HO�FRQVHQV�JHQHUDO�G·DYDQoDU�FDS�
a un nomenclàtor més paritari.

Tornar al 
nomenclàtor

joAn moREjón
El carrer de les Monges és un dels més característics del casc antic de Sant Andreu de Palomar. 
La foto en blanc i negre és una imatge cedida per la família d’Elisa, retocada per Xavier Gómez

CiutAt vEllA
“Els seus plans, 
la nostra misèria”
(O�SDVVDW����GH�PDLJ��FHQWHQDUV�
GH�YHwQV�L�YHwQHV�HV�YDQ�PDQLIHVWDU�
D�&LXWDW�9HOOD�SHU�UHEXWMDU�OD�
UHIRUPD�GHO�3RUW�9HOO��TXH�SUHWpQ�
FRQYHUWLU�OR�HQ�XQD�ERFDQD�SHU�D�
LRWV�GH�OX[H���L�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�
3OD�G·8VRV��TXH�DL[HFD�OD�YHGD�SHU�
D�OD�FRQVWUXFFLy�GH�PpV�KRWHOV�L�
OD�LQVWDOĊODFLy�GH�EDUV�L�WHUUDVVHV�
HQ�XQ�GLVWULFWH�RQ�HO�WXULVPH�
LPSDUDEOH�FDVWLJD�GXUDPHQW�HO�
YHwQDW��7DPEp�YDQ�GHQXQFLDU�TXH�
HO�SOD�SHU�D�O·DYLQJXGD�3DUDOĊOHO�
KLSRWHFD�HO�IXWXU�GHO�YHt�EDUUL�
GHO�3REOH�6HF��/D�SDQFDUWD�YHwQDO�
HUD�H[SOtFLWD��´(OV�VHXV�SODQV��OD�
QRVWUD�PLVqULDµ�

poblEnou
Viure amb dignitat
7RW�L�TXH�O·$MXQWDPHQW�SURPHWLD�
GLjOHJ�L�FRQVHQV�SHU�WUDFWDU�HO�
IHQRPHQ�GHOV�DVVHQWDPHQWV�
GHO�3REOHQRX��HQ�UHDOLWDW�HV�
SODQWHMD�HO�WHPD�D�FRS�GH�SRUUD�
L�WLUDQW�SHO�GUHW��+R�YD�IHU�D�
O·DVVHQWDPHQW�GHO�FDUUHU�=DPRUD�
L�DUD�DQXQFLD�GHVDOORWMDPHQWV�DOV�
GHO�FDUUHU�3XLJFHUGj�L�3HUH�,9��RQ�
KL�YLXHQ�FHQWHQDUV�GH�SHUVRQHV��
(O�SDVVDW�GLXPHQJH����GH�PDLJ��
HOV�SREODGRUV�GHOV�DVVHQWDPHQWV�
L�YHwQV�L�YHwQHV�GHO�EDUUL�HV�YDQ�
FRQFHQWUDU�D�OD�SODoD�GH�6DQW�
-DXPH�SHU�H[LJLU�XQD�VROXFLy�GLJQD�
D�OD�VLWXDFLy��0ROWV�GHOV�KDELWDQWV�
QR�WHQHQ�SDSHUV��PDOJUDW�YLXUH�
GH�ID�DQ\V�D�%DUFHORQD��0ROWV�
GHOV�DIHFWDWV�QR�YDQ�VHU�SUHVHQWV�
D�OD�PRELOLW]DFLy�SHU�SRU�D�VHU�
GHWLQJXWV�L�WDQFDWV�HQ�HO�WHPXW�
&HQWUH�G·,QWHUQDPHQW�GH�OD�=RQD�
)UDQFD�

HoRtA-GuinARdó
Sanllehy: 
els veïns hi guanyen
'HVSUpV�GH�QRPEURVHV�GHQ~QFLHV�
L�DFFLRQV�GH�SURWHVWD��OD�
*HQHUDOLWDW�KD�FHGLW�L�KD�
DFFHSWDW�FREULU�HO�SRX�GH�OHV�
REUHV�DWXUDGHV�GH�OD�/tQLD���GHO�
PHWUR��)LQDOPHQW�V·XUEDQLW]DUj�
OD�SODoD�6DQOOHK\�L�V·HL[DPSODUj�
HO�FDUUHU�5DPLUR�GH�0DH]WX��
(OV�YHwQV�L�YHwQHV�KDQ�VLJXW�
PROW�FRQVWDQWV�HQ�OHV�VHYHV�
UHLYLQGLFDFLRQV�L�OHV�REUHV�TXH�
HV�UHDOLW]DUDQ�VHUDQ�GHÀQLWLYHV�
L�DFDEDUDQ��VL�WRW�YD�Ep��HO�PDLJ�
GH�������/D�JUXD�TXH�SRUWDYD�GRV�
DQ\V�FRQWDPLQDQW�O·HVSDL�MD�KD�
FRPHQoDW�D�UHWLUDU�VH�

ESquERRA dE l’EixAmplE
La Model, pitjor cada dia
/D�SUHVy�0RGHO�pV�QRWtFLD�
SHU�O·HVWDW�SHQyV�GH�OHV�
VHYHV�LQVWDOĊODFLRQV��SHU�
O·DPXQWHJDPHQW�TXH�SDWHL[�OD�
VHYD�SREODFLy�L�SHUTXq�V·KDQ�
IHW�S~EOLFV�LQIRUPHV�GHQXQFLDQW�
PDOWUDFWDPHQWV�DOV�UHFOXVRV��
3HUz�QR�pV�QRWtFLD�HO�VHX�
IXWXU�FRP�D�HTXLSDPHQW��SOH�
GH�YDJXHWDWV�SHU�SDUW�GH�OHV�
DGPLQLVWUDFLRQV��/·$VVRFLDFLy�GH�
9HwQV�FRPSWD�DPE�O·DFRUG�VREUH�
HOV�XVRV�TXH�HV�YD�ÀUPDU�DPE�
O·$MXQWDPHQW��SHUz�DTXHVW�QR�
V·DFDED�GH�GHÀQLU��/D�*HQHUDOLWDW�
PDQWp�TXH�HO�WUDVOODW�HV�
SRUWDUj�D�WHUPH�GXUDQW�DTXHVWD�
OHJLVODWXUD��3HUz�HOV�GXEWHV�
VyQ�PROWV��SHUTXq�QR�H[LVWHL[�
FDS�SURMHFWH�GH�FRQVWUXFFLy�
G·XQD�QRYD�SUHVy��(OV�GUHWV�GHOV�
SUHVRV��OD�VHYD�GLJQLWDW�L�OHV�
UHLYLQGLFDFLRQV�YHwQDOV�H[LJHL[HQ�
TXH�HO�IXWXU�GH�OD�0RGHO�HV�
FRQVLGHUL�FRP�D�XQD�DFWXDFLy�
SULRULWjULD�SHU�D�OD�FLXWDW�

Breus
de barri
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RAI, 20 anys promovent 
la cultura al Casc Antic

viCEnt CAnEt

3HU�DTXHVW�PRWLX�O·HQWLWDW�YD�DFD-
EDU� SHU� FDQYLDU� HO� VLJQLÀFDW� GH� OD�
´,µ�TXH�KL�KDYLD�D�OHV�VHYHV�VLJOHV��
TXH�YD�SDVVDU�D�YROHU�GLU�´,QWHUFXO-
WXUDOµ��WRW�L�TXH�HQ�UHDOLWDW�VHPSUH�
KDYLD� HVWDW� WUHEDOODQW� SHU� DTXHVW�
YDORU��+D�DFDEDW� VHQW�XQ�HVSDL�GH�
GLQDPLW]DFLy� FXOWXUDO�� DUWtVWLFD� L�
HGXFDWLYD� GHO� EDUUL� SHU� DOV� MRYHV��
XQD�DVVRFLDFLy�DVVHPEOHjULD�L�DXWR-
JHVWLRQDGD�TXH�KD�DIDYRULW�OD�FRKH-
VLy�VRFLDO�D�SDUWLU�GHOV�YDORUV�GH�OD�
LQWHUFXOWXUDOLWDW�L�O·DQWLUUDFLVPH�

5$,�� TXH� Wp� OD� VHYD� VHX� VRFLDO�
DO�FDUUHU�&DUGHUV�DO�&DVF�$QWLF��pV�
HO� FDQDOLW]DGRU� GH� GLIHUHQWV� SUR-
MHFWHV� TXH� WHQHQ� O·REMHFWLX� GH�
OD� WUDQVIRUPDFLy� VRFLDO� GHV� G·XQ�
YHVVDQW� FXOWXUDO�� VRFLDO� R� HGXFD-
WLX�� /·HQWLWDW� WUHEDOOD� WUHV� OtQLHV�
HVWUDWqJLTXHV�� OD� SHGDJzJLFD�� OD�
G·DFFLy�VRFLDO�L�SROtWLFD�L�O·DUWtVWLFD�
L�FXOWXUDO��3HUz�QR�KD�HVWDW�QRPpV�
XQ� HVSDL� RQ� KL� KD� SDUWLFLSDW� JHQW�
GHO�&DVF�$QWLF��VLQy�TXH�WDPEp�V·KL�
KDQ� DFRVWDW� SHUVRQHV� SURFHGHQWV�
GH�WRW�%DUFHORQD�L�G·DUUHX�GHO�PyQ�

5$,� YD� QpL[HU� DPE� OD� YRFDFLy�
GH� GRQDU� HLQHV� SHUTXq� HOV� MRYHV�
G·DTXt�SRJXHVVLQ�YLDWMDU�LQWHUQDFLR-
QDOPHQW�SHUz�G·XQD�IRUPD�GLIHUHQ-
FLDGD� L�DPE�XQD�FHUWD�FRQVFLqQFLD�
VRFLDO��XQD�ÀQDOLWDW�TXH�HQFDUD�HV�
PDQWp�YLYD�D�SDUWLU�GH�OD�VHYD�EUDQ-

FD� 5$,� ,QWHUQDFLRQDO��$PE� WRW�� pV�
OD� TXH� DFWXDOPHQW� Wp� PHQ\V� SHV��
SHUTXq� MD� KL� KD�PROWHV� DOWUHV� HQ-
WLWDWV� TXH� RIHUHL[HQ� RSRUWXQLWDWV�
HQ�O·jPELW�GH�OD�PRELOLWDW�LQWHUQD-
FLRQDO�� 7DPEp� KD� MXJDW� XQ� SDSHU�
LPSRUWDQW�HQ� OD� FRKHVLy�GHO�EDUUL��
FRP� HTXLSDPHQW� FXOWXUDO�� G·RFL� L�
HVSDL�GH�WUREDGD�L�DXWRRUJDQLW]DFLy�
SHU�D�MRYHV�TXDQ�QR�KL�KDYLD�HVSDLV�
PXQLFLSDOV�L�S~EOLFV�SHU�IHU�KR��5$,�
-RYHV�pV� OD�EUDQFD�TXH�HQFDUD� VH-
JXHL[� FRPSOLQW� DTXHVWD� IXQFLy� HQ�
XQ�EDUUL�TXH�HQ�O·DFWXDOLWDW�FRPSWD�
DPE� PROWV� PpV� HTXLSDPHQWV� TXH�
MD� IDQ� DTXHVWD� IXQFLy�� FRP�DUD� HO�
FDVDO�GH�MRYHV�L�HO�FDVDO�GH�EDUUL��(O�
FDQYL�D�OD�VHYD�VHX�DFWXDO�HO�������

DO� FDUUHU�&DUGHUV� ���� YD�SHUPHWUH�
FRPSOLU�DTXHVWD�IXQFLy�HQ�XQ�HVSDL�
PROW� PpV� DPSOL�� FRPSDUWLW� DPE�
O·DVVRFLDFLy�*HUPDQRU�%DUFHORQLQD��
XQD�VRFLHWDW�FRUDO�TXH�HUD�XQ�HVSDL�
G·RFL� L� IRUPDFLy�D� O·HVWLO�GHOV�DWH-
QHXV�L�DPE�FHQW�DQ\V�G·KLVWzULD��'HV�

GH�OODYRUV��5$,�KD�HVGHYLQJXW�WRW�XQ�
UHIHUHQW�DO�EDUUL��HQ�XQD�FLXWDW�TXH�
SHUG� HVSDLV� S~EOLFV� L� DXWRJHVWLR-
QDWV�

3HU� DOWUD� EDQGD�� WDPEp� KL� KD�
OHV�EUDQTXHV�GH�5$,�$UW� L�5$,�)RU-
PDFLy�� SRWVHU� HOV� YHVVDQWV� PpV�
FRQHJXWV� GH� O·HQWLWDW�� 5$,� HVGHYp�
FHQWUH� FXOWXUDO� L� FRP� D� WDO� pV� OD�
LPSXOVRUD� GHO� )HVWLYDO� GH� 7HDWUH�
GHO� &DVF� $QWLF� L� PDQWp� XQD� SUR-
JUDPDFLy�FXOWXUDO�DPE�XQ�FDEDUHW�
WULPHVWUDO�� L� DOWUHV� DFWLYLWDWV� GH�
GLIXVLy� GH� P~VLFD�� GDQVD�� WHDWUH�
R�SURGXFFLy�DXGLRYLVXDO��eV��DOKR-
UD��XQ�HVSDL�GH�FUHDFLy�DUWtVWLFD� L�
G·HLQHV�GH�IRUPDFLy�SHU�D�GLPHQ-
VLRQV� PpV� FXOWXUDOV� L� HGXFDWLYHV��
6·RIHUHL[HQ� WDOOHUV� DUWtVWLFV� SHU� D�
OD� FLXWDGDQLD� SHUz� WDPEp�G·HVSH-
FtÀFV� SHU� D� FHQWUHV� HGXFDWLXV� GH�
VHFXQGjULD� TXH� DERUGHQ� WHPHV�
FRP�DUD�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JqQHUH��
T�HVWLRQV�GH�VRVWHQLELOLWDW�L�HFROR-
JLD��R�GLQjPLTXHV�SDUWLFLSDWLYHV�R�
GH�FUHDFLy�DUWtVWLFD��PXVLFDO�L�WHD-

WUDO��HQWUH�PROWV�G·DOWUHV�jPELWV�
)RUPD� SDUW� GH� OD� ÀORVRÀD� 5$,�

VHU� XQD� HQWLWDW� DVVHPEOHjULD� TXH�
SURPRX�OD�SDUWLFLSDFLy�DFWLYD�GHOV�
VHXV�VRFLV��L�O·DXWRQRPLD�L�O·HPSR-
GHUDPHQW� LQGLYLGXDO� L� FROĊOHFWLX��
(Q�DTXHVW�VHQWLW��O·HQWLWDW�VH�VHQW�
LPSOLFDGD� HQ� HO� WHL[LW� DVVRFLDWLX�

GHO�&DVF�$QWLF� L� WUHEDOOD� DPE�HOO��
3HU�DL[z��GHV�GH�O·HQWLWDW�HO�VHX�FR-
RUGLQDGRU�� (UQHVW� 3RQV�� UHLYLQGLFD�
HO�SURMHFWH�GH�JHVWLy�FRPXQLWjULD�
GHO�FDVDO�GH�EDUUL�VLWXDW�DO�)RUDW�GH�
OD�9HUJRQ\D��SHUTXq�HVGHYLQJXL�XQ�
HVSDL�TXH�HOV�YHwQV�SXJXLQ�JHVWLR-

QDU��(V�WUDFWD�G·XQD�JHVWLy�GLUHFWD�
SHU�SDUW�GHO�WHL[LW�DVVRFLDWLX�G·XQ�
HTXLSDPHQW� TXH� ÀQV� DUD� HVWDYD�
JHVWLRQDW� SHU� XQD� HPSUHVD�� /·RE-
MHFWLX�pV�FUHDU�XQD�SODWDIRUPD�GH�
SUR[LPLWDW�SHU�LPSXOVDU�OD�SDUWLFL-
SDFLy�� O·DXWRJHVWLy� L� OD� JHQHUDFLy�
GH� SURMHFWHV�� ´$PE� OD� FULVL�� QRV-
DOWUHV� QRWHP� TXH� FDGD� FRS� KL� KD�
PpV�JHQW�TXH�QHFHVVLWD�HVSDLV�SHU�
DXWRRUJDQLW]DU�VHµ��LQGLFD�3RQV�

Un any d’esdeveniments
(O�YLQWq�DQLYHUVDUL�GH�5$,�VH�FHOH-
EUD�DPE�GLIHUHQWV�DFWLYLWDWV� L�XQD�
PDMRU� SUHVqQFLD� HQ� HO� FDUUHU�� VR-
EUHWRW� D� OHV� IHVWHV� GH�&DVF�$QWLF��
TXH�WHQHQ�OORF�D�ÀQDOV�GH�MXQ\��DPE�
XQD� PRVWUD� GH� EDQGHV� GH� FDUUHU��
XQD�PRVWUD�GH�WDOOHUV�L�HO�&RQFHUW�
-RYH��7DPEp�HV�SUHVHQWDUj�GXUDQW�
OHV�IHVWHV�GHO�EDUUL�HO�SURMHFWH�GH�
UHFXSHUDFLy� GH�PHPzULD� KLVWzULFD�
´+LVWzULHVµ� GH� OD� FHQWHQjULD� HQWL-
WDW� 6RFLHWDW� GH� *HUPDQRU� %DUFH-
ORQLQD��DVVRFLDFLy�DPE�OD�TXDO�YDQ�
FRPSDUWLU� VHX�� TXH� FRPSWD� DPE�
WHVWLPRQLV�GHOV�VRFLV�L�DPE�XQD�LP-
SRUWDQW�WDVFD�GH�GRFXPHQWDFLy�TXH�
YD�DFDEDU�HQ�OD�FUHDFLy�G·XQD�ZHE�
L�O·HODERUDFLy�GH�GLIHUHQW�PDWHULDO�
DXGLRYLVXDO��/·DQLYHUVDUL�WDPEp�LP-
SUHJQD�DFWLYLWDWV�KDELWXDOV�GH�5$,��
FRP�DUD�HO�&DEDUHW�5$,�R�HO�)HVWLYDO�
GH�7HDWUH�GHO�&DVF�$QWLF��TXH�KDQ�
WLQJXW� FRQWLQJXWV� R� SURJUDPDFLy�
HVSHFLDO�DPE�PRWLX�GH� O·DQLYHUVD-
UL��(Q�OD�VHYD�GHVHQD�HGLFLy��HO�)HV-
WLYDO�GH�7HDWUH�FRPSWDUj�DPE�XQD�
SURJUDPDFLy�HVSHFLDO�L�XQD�H[SRVL-
FLy�TXH�UHSDVVDUj�DTXHVWV�GHX�DQ\V�
G·KLVWzULD��)LQDOPHQW�� V·RUJDQLW]D-
Uj�XQ�VRSDU�GH�´UDLHQFVµ��SHUVRQHV�
TXH�YDQ�VHU�VzFLHV�DFWLYHV�GH�5$,�R�
VRFLV�IXQGDGRUV�SHUz�TXH�MD�QR�VyQ�
D�O·DVVRFLDFLy��SHU�JHQHUDU�XQ�HVSDL�
GH�WUREDGD�HQWUH�OHV�GLYHUVHV�JHQH-
UDFLRQV�GH�O·HQWLWDW�

RAI va néixer com a ‘Recursos d’Animació 
,QWHUQDFLRQDO·�HO������L�DTXHVW�DQ\�FHOHEUD�HO�VHX�
vintè aniversari. L’objectiu era, llavors, facilitar 
la mobilitat internacional per a joves del Casc 
Antic que volien conèixer altres realitats des 
de la perspectiva de la cooperació. Les seves 
funcions, però, van acabar sent moltes més

O5$,�YD�SRVDU�D�
GLVSRVLFLy�GHOV�MRYHV�XQ�
HTXLSDPHQW�FXOWXUDO�
TXDQ�QR�KL�KDYLD�HVSDLV�
PXQLFLSDOV�S~EOLFV

fotoS: AnnA CARlotA
Detall del local del col·lectiu RAI. A dalt, assaig de teatre

O/·HQWLWDW��TXH�SURPRX�
OD�SDUWLFLSDFLy�DFWLYD�
GHOV�VRFLV��VH�VHQW�
LPSOLFDGD�HQ�HO�WHL[LW�
DVVRFLDWLX�GHO�EDUUL
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‘Si el Marsella tanca, és 
que Barcelona no té cor’

GEmmA AGuilERA

;LYDUUL��%DWLEXOO�G·LGLRPHV��-RYHQW�
GHO� EDUUL� L� WXULVWHV�� L� QL� XQD� VROD�
WDXOD�EXLGD��6HPEOD�HO�0DUVHOOD�GH�
WRWD�OD�YLGD��HO�TXH�VHUYLD�OD�PLOORU�
DEVHQWD� D� SHUVRQDWJHV� LOĊOXVWUHV�
'DOt��3LFDVVR� L�+HPLQJZD\�HQ�XQD�
%DUFHORQD�DXWqQWLFD�L�FDQDOOD��3HUz�
QR� KR� pV�� (O� EDU�PpV� DQWLF� GH� OD�
FLXWDW��IXQGDW�O·DQ\�������HVWj�WR-

FDW�GH�PRUW��(O�WR�GH�YHX�L�OD�PL-
UDGD�GHO�VHX�SURSLHWDUL��OD�WHUFHUD�
JHQHUDFLy�GHOV�/DPLHO��WUDQVPHWHQ�
FDQVDPHQW� L� DQJRL[D�� SHUz� VREUH-
WRW�� GHFHSFLy�� 'HV� GH� O·�� G·DEULO��
Wp� XQD� RUGUH� MXGLFLDO� SHU� DEDQ-
GRQDU� HO� ORFDO� GHO� FDUUHU� GH� 6DQW�
3DX������eV�HO�ÀQDO�G·XQ�FDPt�TXH�

YD�FRPHQoDU�ID�WUHV�DQ\V��TXDQ�HOV�
SURSLHWDULV� GH� OD� ÀQFD� TXH� RFXSD�
HO�YDQ�DGYHUWLU�TXH�QR�OL�UHQRYDUL-
HQ�HO�FRQWUDFWH�GH�OORJXHU�

$UD� O·HGLÀFL�HVWj�HQ�YHQGD�SHU�
XQ�PLOLy�G·HXURV��(O�JHVWRU�GHO�0DU-
VHOOD�KD� LQWHQWDW�FRPSUDU� OD�ÀQFD�
HQ� GLYHUVHV� RFDVLRQV�� SHUz� KD� WR-
SDW� VHPSUH� DPE� OD� QHJDWLYD� GHOV�
SURSLHWDULV��8Q�FRPSRUWDPHQW�TXH�
DL[HFD� OD�VRVSLWD�TXH�SRGHQ�HVWDU�
HVSHUDQW� OD� PRGLÀFDFLy� GHO� 3OD�
G·8VRV�GH�&LXWDW�9HOOD�SHU�IHU�HV-
SHFXODFLy�XUEDQtVWLFD��´1R�HOV�SUH-
RFXSD�JHQV�HVERUUDU�GHO�PDSD�GRV�

FHQWV�DQ\V�G·KLVWzULD�GHO�0DUVHOOD��
QL�TXH�WUHV�JHQHUDFLRQV�GH�OD�PHYD�
IDPtOLD� KL� KDJXHP� SRVDW� O·jQLPD�
SHU�PDQWHQLU�YLX�O·HVSHULW�G·XQ�EDU�
TXH�pV�PROW�PpV�TXH�XQ�QHJRFL��eV�
SDUW�GH�O·$'1�GHO�5DYDO��GH�OD�%DU-
FHORQD�PpV� DFROOLGRUD��PRGHUQD� L�
HVWLPDGD�� (OOV� DSOLTXHQ� OHV� UHJOHV�
GHO�OOLXUH�PHUFDW�L�SURXµ��ODPHQWD�
HQ�-RVHS�/DPLHO�

/D� FRQYHUVD� HV� ID� GXUD�� HOO� pV�

SXU� VHQWLPHQW�� 0pV� HQFDUD� TXDQ�
HQV�DVVHJXUD�TXH�´WLQF�OD�VHQVDFLy�
G·HVWDU�PH�PRULQW�� L�TXH�QLQJ~�QR�
HP�SRW�FXUDU��6L�QR�HWV�DOJ~�R�WHQV�
PROWV� GLQHUV�� O·HVIRUo� GH� WRWD� XQD�
YLGD�QR�FRPSWD�SHU�D�UHVµ��$JUDHL[�
OHV�PRVWUHV�GH�VXSRUW�GHOV�FOLHQWV�L�
GHOV�FRPHUFLDQWV�GHO�EDUUL��TXH�KDQ�
IHW� XQD� FDPSDQ\D� GH� UHFROOLGD� GH�
VLJQDWXUHV� SHUTXq� HV� SDUDOLW]L� HO�
SURFpV��SHUz�HV�FRQIHVVD�´HQIRQVDW�
L� VHQVH� IRUFHV� SHU� DJXDQWDU� JDLUH�
PpVµ��$PE�WRW��FDGD�YHVSUH�REUH�HO�
ORFDO��´VHQVH�VDEHU�VL�GHPj�SRGUHP�
REULU�R�MD�HQV�KDXUDQ�YLQJXW�D�WUHX-
UH��L�VHQVH�VDEHU�VL�SRGUHP�UHFXSH-
UDU�OHV�QRVWUHV�SHUWLQHQFHV��SHUTXq�
DTXHVW�EDU�O·KHP�GHFRUDW�QRVDOWUHV��
QR�SDV�HOV�SURSLHWDULV�GH�OD�ÀQFDµ�

Sense alternatives
(O�SURSLHWDUL�KD�IHW�PROWHV�JHVWLRQV�
SHU�EXVFDU�XQD�XELFDFLy�DOWHUQDWL-
YD�DO�EDUUL��'H�ORFDOV�EXLWV�Q·KL�KD��
SHUz�VHPEOD�XQD�PLVVLy�LPSRVVLEOH��
&RP�UHODWD�HQ�-RVHS��HO�SUREOHPD�
pV� TXH� ´DTXHVWV� ORFDOV� FRPSOHL-
[LQ�HOV� UHTXLVLWV�GHO�SOD�G·XVRV�GH�
O·$MXQWDPHQWµ��(O�IHW�pV�TXH��GHV-
SUpV�GH�PROWV�PHVRV��HO�SURSLHWDUL�
GHO�0DUVHOOD�QR�Wp�DOWHUQDWLYHV��´eV�
PROW�WULVW�FRQVWDWDU�FRP�OHV�SHUVR-
QHV�TXH�UHDOPHQW�HVWLPHP�HO�EDUUL�
L�QR� O·XWLOLW]HP�SHU�HVSHFXODU�VRP�

H[SXOVDWV�D�SDWDFDGHV�L�G·DOWUHV�Yp-
QHQ�D�IHU�QHJRFL�SXU��VHQVH�TXH�HOV�
LPSRUWL�HO�PpV�PtQLP�HO�EDUUL� L� OD�
VHYD�JHQWµ��VHQWHQFLD�

-RVHS�/DPLHO�pV�PROW� FRQVFLHQW�
TXH� HQ� TXDOVHYRO� PRPHQW� HVWDUj�
REOLJDW�D�DEDL[DU�OD�SHUVLDQD��L�´QR�
KL� SRVDUHP� UHVLVWqQFLDµ�� SHUz� QR�
V·HVWj�GH�UHPDUFDU�TXH�V·KD�VHQWLW�
DEDQGRQDW�WDPEp�SHU�O·$MXQWDPHQW�
GH� %DUFHORQD�� TXH� ´V·KD� OLPLWDW� D�
HQYLDU�XQ�PHGLDGRU��TXH�QR�KD�VHUYLW�
GH�UHVµ��(Q�WRW�FDV��FUHX�TXH�TXDQ�
KDJL� G·DEDQGRQDU� HO� 0DUVHOOD�� HOV�
EDUFHORQLQV�WLQGUDQ�O·RSRUWXQLWDW�GH�
MXWMDU�HOV�IHWV��´1R�VDEHP�TXq�YRO-
GUDQ� IHU�HOV�QRXV�SURSLHWDULV�GH� OD�
ÀQFD�� SHUz� VL� GHFLGHL[HQ�PDQWHQLU�
XQ�EDU�RQ�DUD�KL�KD�HO�0DUVHOOD��HOV�
YHwQV�SRGUDQ��MXWMDU�FRP�KD�DQDW�HO�

SURFpV�L�VL�DTXHVWHV�SHUVRQHV�PHUHL-
[HQ�R�QR�OD�VHYD�FRQÀDQoDµ��/DPLHO�
YRO�UHFRUGDU�D�WRWKRP�TXH�´DTXt�QR�
V·KDQ�WLQJXW�HQ�FRPSWH�OHV�SHUVRQHV�
QL�HO�WDUDQQj�GHO�5DYDOµ��L�DVVHJXUD�
TXH�´VL�HO�0DUVHOOD�WDQFD��YROGUj�GLU�
TXH�%DUFHORQD�QR�Wp�FRUµ�

$UD�Ep��GHL[D�FODU�TXH�QR�Wp�FDS�
jQLP�GH�UHYHQMD��´VL�YROHQ�REULU�XQ�
EDU�� TXH� O·REULQ�� SHUz� SHQVR� TXH�
HOV�EDUFHORQLQV�GH�ERQ�FRU�KDQ�GH�
VHU� FRQVFLHQWV�� L� VHQVH� GHL[DU�VH�
HQGXU�SHU�OD�LUD�R�HOV�PDOV�SHQVD-
PHQWV��DSRVWDU�SHU�XQD�FLXWDW�DPE�
jQLPD�R�SHU�XQD�FLXWDW�RQ�QRPpV�
FRPSWHQ�HOV�GLQHUV�L�HO�SRGHU��$OHV-
KRUHV��HO�WHPSV�GLUj�VL�HO�0DUVHOOD�
KD�HVWDW�LPSRUWDQW�SHU�D�%DUFHORQD�
R� VL� SHU� FRQWUD� TXHGDUj� HVERUUDW�
GH� OD�PHPzULD�FROĊOHFWLYD� O·HQGH-

Pj�GH�WDQFDUµ�
(O�0DUVHOOD��IXQGDW�ID�GRV�VHJOHV�

SUREDEOHPHQW� SHU� XQ� FRPHUFLDQW�
PDUVHOOqV� TXH� HV� YD� HQDPRUDU� GH�
%DUFHORQD�� FRP�DSXQWD� HQ� -RVHS��
pV�XQ�GHOV��VXSHUYLYHQWV�D�XQD�RQD-
GD� GH� WDQFDPHQWV� SURYRFDGD� SHU�
OD� FULVL��$PE�HO�PpV� YHWHUj� GH� OD�
FLXWDW�Q·DJXDQWHQ�G·DOWUHV�WDQ�HP-
EOHPjWLFV� FRP� O·$OPLUDOO�� HO� %RD-
GDV��HO�3DVWtV��HO�0X\�%XHQDV��3HUz�
V·KDQ�SHUGXW�VtPEROV�FRP�HO�3DWLR�
$QGDOX]��HO�1HZ�<RUN��HO�%DUFHORQD�
GH�1RFKH��O·,GHDO��/RV�&XHUQRV��HO�
3DUDJXDV�5RMR��R�(GqQ�&RQFHUW��1R�
VyQ�OD�3HGUHUD�QL�OD�6DJUDGD�)DPt-
OLD�� WDPSRF� QR� GRQHQ� GLQHUV� FRP�
XQ�JUDQ�KRWHO�D�SHX�GH�SODWMD��SHUz�
VHQVH�DTXHVWV�EDUV�HPEOHPjWLFV�HO�
5DYDO�MD�QR�VHUj�HO�5DYDO�

El bar amb més història de la ciutat està tocat 
de mort. Una ordre judicial obliga el Marsella 
D�DEDL[DU�OD�SHUVLDQD��SHUTXq�O·HGLÀFL�HVWj�HQ�
venda. El seu propietari està esgotat de batallar 
durant tres anys, però els veïns del Raval no el 
deixen rendir-se. El Marsella encara obre cada 
nit. Fins que arribi el desnonament

7RW�L�TXH�HV�WUDFWD�G·XQD�ÀQFD�SULYDGD��HO�Q~PHUR����GHO�FDUUHU�
GH�6DQW�3DX�HVWj�FDWDORJDW�SHO�FRQVLVWRUL�FRP�XQ�Ep�G·LQWHUqV�
XUEDQtVWLF�TXH�QR�HV�SRW�HQGHUURFDU��$L[z�YRO�GLU�TXH�KL�KD�
PHFDQLVPHV�OHJDOV�SHU�HYLWDU�HO�WDQFDPHQW�GHO�EDU�0DUVHOOD��
Tenint en compte que els propietaris no han conservat 
O·LPPREOH�HQ�ERQ�HVWDW�L�TXH�DTXHVW�HV�WURED�LQFOzV�HQ�O·UHD�
GH�&RQVHUYDFLy�L�5HKDELOLWDFLy�(VSHFLDO��O·$MXQWDPHQW�SRW�
H[HUFLU�HO�GUHW�GH�WHPSWHLJ��YHQGD�DFRUGDGD��L�UHWUDFWH�
�DGTXLULU�OD�DO�FRPSUDGRU�SHO�PDWHL[�SUHX��VREUH�OD�ÀQFD��L�
ÀQV�L�WRW�O·H[SURSLDFLy��SHU�GRQDU�OL�XQ�~V�VRFLDO�L�VDOYDJXDUGDU�
OD�XELFDFLy��FRQVHUYDFLy�L�VLQJXODULWDW�GHO�0DUVHOOD��'H�IHW��D�
LQVWjQFLHV�GHO�JUXS�PXQLFLSDO�GHO�36&��HO�SDVVDW����G·DEULO�
HV�YD�DSURYDU�SHU�PDMRULD��DPE�O·~QLFD�DEVWHQFLy�GH�&L8��
TXH�O·$MXQWDPHQW�LQWHUYLQJXL�OHJDOPHQW�SHU�LPSHGLU�TXH�HO�
EDU�PpV�DQWLF�GH�OD�FLXWDW�KDJL�G·DEDL[DU�OD�SHUVLDQD��6L�FDO��
FRPSUDQW�O·HGLÀFL��TXH�D�EDQGD�GHO�EDU��DOORWMD�RQ]H�KDELWDWJHV��
$TXHVWD�RSHUDFLy�MD�V·KD�IHW�HQ�G·DOWUHV�FDVRV�HQ�TXq�HO�
patrimoni de la ciutat estava en perill.

L’Ajuntament 
SRW�PRXUH�ÀW[D

O)XQGDW�ID�GRV�VHJOHV��
pV�XQ�GHOV�VXSHUYLYHQWV�
G·XQD�RQDGD�GH�
WDQFDPHQWV�GH�EDUV�
HPEOHPjWLFV

dAni CodinA
Josep Lamiel a la porta del bar Marsella, pendent de tancament
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Districte i
Amics de la rambla

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

Barceloneta
Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
6HUYHL�SODQLÀFDFLy
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
5HF������EDL[RV
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

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

coordinadora casc Antic
6HUUD�;LF�����EDL[RV
93 310 53 33

Gòtic
5HJRPLU�����SULQFLSDO
DYEDUULJRWLF#JPDLO�FRP
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
(O�*ODFLDU
Plaça Reial, 7
&HQWUH�&tYLF�3DWL�/OLPRQD
Regomir, 3

Nou de la rambla 
i rodalies

Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
CIAJ
Sant Oleguer, 6-8
El Cafetí
Sant Rafael, 18
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia
3HVFDGRUV����

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
7DOOHU�GH�0~VLFV
Requesens, 5

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
YGEY#WHOHIRQLFD�QHW

Districte ii
Dreta de l’eixample

9DOqQFLD�����
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
5RVVHOOy�����

esquerra de l’eixample
Av. Roma, 139, baixos
93 453 28 79

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
&&�$WHQHX�)RUW�3LHQF
3ODoD�)RUW�3LHQF��V�Q

Parc de l’escorxador
$UDJy�����HQWUHVzO���U�
dreta

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
&ROÃOHJL�GH�3HULRGLVWHV
Rambla de Catalunya, 10

sagrada Família
9DOqQFLD�������ORFDO��
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
&RQIHFFLRQV�(O�5HOORWJH
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49
USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

centre social de sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
%LEOLRWHFD�SRSXODU�-RVHS�
Pons
&RQVWLWXFLy������%ORF����
GH�&DQ�%DWOOy�

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

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

Hostafrancs
Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya 
Industrial
Muntades, 37
&DVLQHW�G·+RVWDIUDQFV
5HFWRU�7ULDGy����

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Poble sec
Margarit, 23
93 441 36 65
%LEOLRWHFD�)UDQFHVF�%RL[
Blai, 34
&HQWUH�&tYLF�(O�6RUWLGRU
Plaça del Sortidor, 1 

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
&HQWUH�&tYLF�&DQ�&DGHQD
Mare de Déu del Port, 397
&HQWUH�&tYLF�(O�5HOORWJH
3J��GH�OD�=RQD�)UDQFD��
116
&HQWUH�&tYLF�/D�%jVFXOD
)RF�����

triangle de sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte iV
Barri de la Mercè

+HURLV�GHO�%UXF���
camp Nou

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

racó de les corts
Trav de les Corts, 94, 
baixos
609 43 50 49

sant ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
3ODoD�GH�OD�&RQFzUGLD����

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43 
 
 

Districte V
can caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
(VFDOHV�)RQW�GHO�0RQW����$

Mas Gimbau-can castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
DYYPDJLFF#KRWPDLO�FRP

Mont d’Orsà-Vallvidrera
5HLV�&DWzOLFV���������FDVDO�
93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n 
 

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
DYSXW[HW#KRWPDLO�FRP

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
PLWUH#PL[PDLO�FRP

sant Gervasi de cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

sant Gervasi sud
Laforja, 12-14 pral 3a
93 266 38 25
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

tres torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte Vi
camp d’en Grassot

3DVVDWJH�$OLy�����EDL[RV
600 603 605

coll-Vallcarca
7LUVy�����ORFDO
93 284 28 80
&HQWUH�&tYLF�G·(O�&ROO
Aldea, 15-17

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

travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
/OXwVRV�GH�*UjFLD
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
&HQWUH�&tYLF�/D�6HGHWD
6LFtOLD�����

&HQWUH�0RUDO�GH�*UjFLD
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
*UjFLD
3URYLGqQFLD����
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
7UDGLFLRQjULXV
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80 

can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
FDQSDSDQDSV#\DKRR�HV

carmel, el
Feijoo, 10-12
93 357 57 48
&HQWUH�&tYLF�(O�&DUPHO
Santuari, 27

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

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
IIDUJXHV#KRWPDLO�FRP

Horta, barri d’
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
&HQWUH�&tYLF�0DWDV�L�
Ramis
Feliu i Codina, 20
3XQW�G·LQIRUPDFLy�MXYHQLO
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
&RRSHUDWLYD�5RFDJXLQDUGD
Xipré, 13

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

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

taxonera, la
F�GHO�%HVzV������+RWHO�
d’Entitats)
93 429 68 43

Urbanització Vallhonesta-
Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Districte Viii
can Peguera

9LODVHFD���
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17 

Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1

ciutat Meridiana
Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
&HQWUH�&tYLF�&LXWDW�1RUG
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de
Estudiants, 26-28
93 359 44 60
&HQWUH�6yOOHU
3ODoD�6yOOHU��V�Q

Prosperitat
%DOWDVDU�*UDFLiQ�������
93 276 30 15
Casal de Barri 
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves 
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

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

torre Baró
(VFRODSL�&jQFHU���
D�YHFLQRVWRUUHEDUR#
KRWPDLO�FRP

torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
&HQWUH�&tYLF�7RUUH�
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
-RDQ�$OFRYHU��� 

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Pge de la Peira, 37, 
ORFDO���
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30 
 

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

congrés, el
Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
$FjFLHV����

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
%LVFDLD�������EDL[RV
93 340 51 85

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la 
Martí Molins, 29
93 408 13 34
%LEOLRWHFD�0DULQD�&ORWHW
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nord-
tramuntana

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

sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
%LEOLRWHFD�,JQDVL�,JOHVLDV
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
&HQWUH�&tYLF�6W��$QGUHX
Gran de Sant Andreu, 111
'LVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX
3ODoD�2UÀOD��V�Q 

sant Andreu sud
Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
&��&tYLF�GH�7ULQLWDW�9HOOD
Foradada, 36-38

Districte X
clot-camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
)RPHQW�0DUWLQHQF
Provença, 595  
 

Diagonal Mar
Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 142, 5è A
696 43 57 83

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

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del
Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la
&RQFLOL�GH�7UHQWR�����
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
)DUPjFLD
Bolívia, 19
/OLEUHULD�(WFqWHUD
Llull, 203

Provençals de la Verneda
Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95 

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04 
 

&��&tYLF�GH�6DQW�0DUWt
Selva de Mar, 215

el Besòs
Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

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

Vila Olímpica
-DXPH�9LFHQo�9LYHV���
93 221 93 93

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

Un nou CARRER a internet www.favb.cat   ������������������������������������������������������������������������0RGLÀFDFLRQV��������������

el pròxim número de CARRER sortirà al mes de juliol

És tira AlEjAndRo milà

mERitxEll m. PAuné

Un llibre sobre teatres fet per dos apas-
sionats -i estudiosos- del teatre només 
SRGLD� VRUWLU� Ep�� 5DPRQ�� DUTXLWHFWH� L� GL-
UHFWRU� GHO� 2EVHUYDWRULR� GH� 7HDWURV� HQ�
5LHVJR��L�3HUURQH��TXH�V·KD�GRFWRUDW�DPE�
XQD� WHVL� VREUH�HOV�HVFHQDULV�EDUFHORQLQV��
RIHUHL[HQ� XQ� UHSjV� PLQXFLyV� D� OHV� VDOHV�

que ha atresorat la 
FDSLWDO� FDWDODQD� DO�
OODUJ� GH� OHV� GqFDGHV��
WDQW� OHV� PpV� FRQFRU-
UHJXGHV� FRP� OHV� PpV�
alternatives, les bur-
geses i les obreres, 
OHV� TXH� HQFDUD� VyQ�
un referent i les ja 
GHVDSDUHJXGHV��$L[t�� GRFXPHQ-
WHQ� DPE�ELEOLRJUDÀD�� H[WUDFWHV�
G·KHPHURWHFD��PDSHV�L�LPDWJHV�
G·qSRFD� O·HEXOOLFLy� WHDWUDO� GHO�

Paral·lel als feliços anys 20, 
O·DIHUULVVDGD�FRPSHWqQFLD�HQWUH�
OLFHLVWHV��HOV�SDUWLGDULV�GHO�*UDQ�
/LFHX�� L�FUHXDWV� �HOV�GHO�7HDWUH�
3ULQFLSDO��TXH�SHU�FHUW�UHVVXVFL-
WD�DTXHVW������L�pV�HO�PpV�DQWLF�
GH�%DUFHORQD��D�OHV�5DPEOHV��HO�
GHFOLYL�GH�OD�IDUjQGXOD�GH�SODoD�
&DWDOXQ\D�L�OD�LUUXSFLy�GH�¶QRYHV�
FHQWUDOLWDWV·��WDPEp�WHDWUDOV��D�
0RQWMXwF� L� D� OHV� *OzULHV�� HQWUH�
moltes d’altres històries de pla-
tea i galliner. El llibre, a més de 
IHU�PHPzULD��UHLYLQGLFD�HO�YDORU�
SDWULPRQLDO�L�VRFLDO�GHOV�WHDWUHV�
L�GHQXQFLD�TXH�Q·KL�KD�PROWV�HQ�
FRQGLFLRQV�GHSORUDEOHV�TXH�HQ-
FDUD�VRP�D�WHPSV�GH�VDOYDU��(O�

Teatre Arnau, per exemple, que es degrada dia rere 
dia, mentre l’Ajuntament -que n’és propietari des 
GH�������EXVFD�LQYHUVRUV�H[WHUQV�SHU�FRVWHMDU�QH�OD�
UHVWDXUDFLy�L�SRVDGD�HQ�PDU[D�

Llibres

Va de teatres Memòria rural
mERitxEll m. PAuné

/D�GHVFREHUWD��FDGD�FRS�PpV�QRWzULD��G·XQD�LPSRUWDQW�YLOĊOD�URPDQD�YLWLYL-
QtFROD�GXUDQW�OHV�REUHV�GHO�7$9�HQWURQFD�GLUHFWDPHQW�DPE�OHV�PDVLHV�DWURWL-
nades que sobreviuen amb penes i treballs a Sant Andreu. Qui ho diria, que 
VRP�GDYDQW�GH�PpV�GH�GRV�PLOĊOHQQLV�G·KLVWzULD�HFRQzPLFD�L�VRFLDO�GHO�3OD�GH�
%DUFHORQD��YHLHQW�HO�SRF�FDV�TXH�HQ�IHP�L�HOV�HQFDUD�PHQ\V�UHFXUVRV�S~EOLFV�
HVPHUoDWV��1R�REVWDQW��HQFDUD�TXHGHQ�EDUFHORQLQV�D�TXL�SUHRFXSD�OD�SUHVHU-
YDFLy�G·DTXHVWD�PHPzULD�L�WUHV�G·HOOV��DPE�O·DMXGD�GH�PROWV�DOWUHV�DFWLYLVWHV�L�
YHwQV��KDQ�GHFLGLW�FDWDORJDU�OHV�PpV�GH�FHQW�PDVLHV�TXH�KDYLD�WLQJXW�HO�SREOH�

de Sant Andreu de Palomar abans de ser annexat a la 
FDSLWDO��(O�VHX�SURMHFWH�YHXUj�OD�OOXP�D�ÀQDOV�G·DQ\��JUj-
FLHV�DO�PLFURPHFHQDWJH�DFRQVHJXLW�D�WUDYpV�GH�9HUNDPL��
&RQVWDUj� G·XQD� LQWURGXFFLy� VREUH� OD� KLVWzULD� G·DTXHVWD�
]RQD�DJUtFROD�DO�QRUG�GH�OHV�PXUDOOHV��VHJXLGD�GH�ÀW[HV�
LOĊOXVWUDGHV� L� IDUFLGHV�GH�GDGHV�SHU�D�FDGDVFXQD�GH� OHV�
PDVLHV��7DPEp�WUDQVFULXUDQ�OHV�HQWUHYLVWHV�IHWHV�D�YHwQV�
TXH�HQFDUD�YDQ�YLXUH�R�FRQqL[HU�GH�SURS�DTXHVWHV�FDVHV�
GH�SDJqV�L�KR�UHEODUDQ�DPE�XQ�PDSD�TXH�OHV�XELFD�WRWHV��
8Q�OOLEUH�GH�UHIHUqQFLD�SHU�QR�REOLGDU�HO�QRVWUH�SDVVDW�L�
aprendre a estimar el que en queda. Ja diu la dita que 
QRPpV�V·HVWLPD�DOOz�TXH�HV�FRQHL[�

Històries de 
platea i galliner

Teatres de 
Barcelona. Un 
recorregut urbà

Antoni Ramon i 
Raffaella Perrone

Albertí Editors, 
2013

16 €

La vida al Pla 
GH�%DUFHORQD

Les masies de 
Sant Andreu de 
Palomar

Pau Vinyes, Jordi 
Petit i Lourdes 
Pinyol

$XWRHGLFLy
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

José Molina Ayala

Advocat veïnal i dramaturg

“Per a mi exercir 
l’advocacia ha estat 
un compromís humà, 
professional, una 
vocació de sentir-me 
útil als barris”

puyAl

Veí del Turó de la Peira i treballador sanitari a la Vall d’Hebron, el 
1982 es va llicenciar com a advocat i va passar a ser assessor de 
l’associació de veïns del seu barri i el 1989, de la Favb, on va impul-
sar el servei d’assessorament jurídic per a les associacions veïnals. 
Ara marxa després d’anys de treball intens i sentiments compartits.

Després de 25 anys de treball professional en el moviment 

veïnal acabes d’enviar una carta a les associacions 

comunicant el teu cessament. Per què?

25 anys és molt de temps, moltes hores de dedicació. Deixar la 

Favb, a part de les naturals emotivitats que això comporta (perso-

nes amb qui has compartit anhels, esperances, projectes, reivin-

dicacions), és, en la seva vessant més profunda, un pas necessari, 

una etapa vital que es tanca, a la vegada que obre portes i dóna 

pas a noves i diferents perspectives, a trobades i retrobades. Per a 

mi, exercir l’advocacia ha estat sempre un compromís humà, soci-

al i professional, una vocació de ser i sentir-me útil, als barris i a 

la Favb en particular. Hi continuaré sent present, com a persona, 

amic i advocat, a disposició de tota utopia realitzable.

Has hagut de viure moltes coses...

Sí, i moltes complicitats, molt d’esforç i el més important: una 

llarga llista d’amistats.

Com es va entendre el treball dels professionals als barris?

Advocats, arquitectes, urbanistes, van col·laborar des dels 

anys 70 en les emergents lluites veïnals, que van derivar en au-

WqQWLFV� GHVDÀDPHQWV� VRFLDOV� GH� JUDQ� FDODW� GHPRFUDWLW]DGRU�� (O�
treball dels professionals va ser necessari per donar forma i con-

tingut a les reivindicacions.

El dret a l’habitatge ha sigut una constant durant els teus 

anys de feina?

Una de les lluites més importants en què em vaig implicar va ser 

la de la defensa dels afectats del “Bloque fantasma”, a Nou Barris. 

/·HGLÀFL�V·HQVRUUDYD�L�HOV�DIHFWDWV�YDQ�SODQWHMDU�HO�GUHW�D�VHU�FRPSHQ-

VDWV�DPE�XQ�SLV��,�KR�YDQ�SODQWHMDU�FROÃOHFWLYDPHQW��(O�SURIHVVLRQDO�
va acceptar la proposta veïnal, assistint a les assemblees i estudiant 

les raons jurídiques que els recolzaven. Fruit de moltes batalles, es 

va aconseguir el dret al reallotjament de tots els afectats per projec-

WHV�XUEDQtVWLFV��8Q�GUHW�TXH�ÀQV�DO�PRPHQW�QR�H[LVWLD�

Eres conegut com “l’advocat de l’aluminosi”.

No, encara soc conegut com “l’advocat dels barris”. L’aluminosi 

YD�WHQLU�XQD�UHSHUFXVVLy�S~EOLFD�D�QLYHOO�GH�WRW�O·(VWDW��(O�WUHEDOO�
previ que vam fer va ser important. Arran les sessions d’assessora-

ment als veïns del Turó de la Peira, vam detectar que els seus habi-

tatges estaven molt deteriorats, i vam exigir un estudi seriós sobre 

TXLQ�HUD�HO�VHX�HVWDW��(O�UHVXOWDW�YD�DUULEDU�XQD�VHWPDQD�DEDQV�GH�
O·HQVRUUDPHQW�GH�O·HGLÀFL�GHO�FDUUHU�&DGt�L�OD�PRUW�G·XQD�YHwQD�

El treball professional va ajudar a detectar un greu 

problema.

(QV�YDP�DYDQoDU��(O�WUHEDOO�SUHYHQWLX�HQV�YD�FDUUHJDU�GH�UDy��
I l’associació de veïns va denunciar que la mort de la veïna va ser 

una mort anunciada.

Però no es va admetre la querella contra les administracions 

L�FRQWUD�HO�FRQVWUXFWRU�GHOV�HGLÀFLV��5DPRQ�6DQDKXMD�
No, i va ser una decepció. Però la presentació de la querella ens 

va permetre explicar a l’opinió pública qui eren els responsables.

I?

9DQ�KDYHU�GH�PRXUH�ÀW[D��(V�YD�FUHDU�XQD�WDXOD�G·DIHFWDWV��DV-
sociacions i administracions per tal de buscar una solució. I vam 

aconseguir 46.000 milions de pessetes. A la força de les mobilitza-

cions es va unir la que va aportar la intervenció jurídica.

Destacaries algun treball que recordis amb més afecte?

De totes les lluites s’aprèn alguna cosa. Però el treball de la 

Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, constituïda el gener de 

1998 en defensa dels drets dels desnonats, va ser molt important. 

Amb la nostra presència aturàvem desnonaments. Anys després, 

HO�3DUODPHQW�GH�&DWDOXQ\D�YD�DSURYDU�OD�/OHL�GH�O·+DELWDWJH��TXH�
ara és paper mullat per l’absència de polítiques d’habitatge i de 

recursos econòmics. Sembla que sempre plou sobre mullat.

Porta, el teu barri

L’Associació de Veïns i Veïnes de 
Porta, del districte de Nou Barris, 
inicia una nova etapa de la seva 
publicació editant 1.500 exem-
plars. Dedica la portada a la festa 
major i a la reivindicació de la 
remodelació de la plaça Sóller, 
on el moviment veïnal del barri 
proposa la construcció d’un centre 
comunitari i un casal de joves. Les 
pàgines centrals estan dedicades 
al programa de la festa major. 
Entres d’altres informacions s’ex-
plica al veïnat la campanya “Nou 
Barris Cabrejada, diu prou!”. Una 
nova publicació de barri que torna 
a estar en mans del veïnat.

Tota la Sagrera

La portada de la revista il·lustra 
d’una vella reivindicació veïnal 
que fa dècades que dura: la “hu-
manització” de l’avinguda Meridi-
ana. Els veïns i veïnes volen que 
aquesta actual via ràpida es paci-
ÀTXL��V·XUEDQLW]L�GH�QRX�L�V·LQWHJUL�
a la xarxa viària de la ciutat. Un 
ampli reportatge explica aquesta 
“història interminable” comparti-
da per barris veïns. Altres articles 
parlen del projecte de l’AV per al 
Pla Buits de recuperació d’espais 
urbans, sobre la història dels 
cinemes de la Sagrera, el treball 
de la Cotal Intergeneracional o les 
fàbriques de creació.

Sosi

El número 18 de l’informatiu de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Casc Antic explica la importància 
que el casal de barri del Pou de la 
Figuera, un equipament aconseguit 
després de la llarga lluita veïnal 
del Forat de la Vergonya, sigui ges-
tionat per les entitats del barri. Un 
article d’Itzíar González titulat “El 
dret a la política. Per una Ciutat 
9HOOD�FLXWDGDQDµ�UHÁH[LRQD�VREUH�
la participació activa dels veïns 
i veïnes en les decisions que els 
afecten. La revista també dedica 
una pàgina a l’aniversari de l’as-
sociació Recursos d’Animació Inter-
cultural, que compleix 20 anys. 

La Favb renova la Junta

Revistes
de barri

La Favb
informa

REDACCIÓ

La Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona va ce-
lebrar la 41 assemblea general el 
passat 16 de març amb el lema 
“Combatem la crisi a peu de car-
rer”, i va renovar la seva Junta di-
rectiva per encarar els reptes d’un 
mandat marcat per les creixents 
desigualtats als barris i les retalla-
des en serveis públics.

Lluís Rabell, de l’AV de l’Es-
querra de l’Eixample, assumeix 
el càrrec de president, i l’acom-
panyen a la junta Mercedes Vidal 
(la Sagrera), sots-presidenta pri-
mera; Joan Maria Soler (Poblenou) 
sots-president segon; Marcel·la 
Güell (Casc Antic) secretària; 
Joan Balañach (Sagrada Família), 
sots-secretari; Zaida Palet (Ciutat 
Meridiana), tresorera, i els vo-
cals Josep Xarles Santaló (Sants), 
Sylviane Dahan (Esquerra de l’Ei-
xample), Esther Argelich (Mont-

bau), Albert Recio (Prosperitat), 
Josep Ortiz (Can Peguera), Ana 
Menéndez (la Satalia), Salvador 
Mañosas (la Palmera), Jordi Giró 
(Vila Olímpica), Ada Colau (Casc 
Antic), Juan Camilo Ramos (Sant 
Andreu), Oriol Casabella (Barcelo-

neta), Fèlix Rodríguez (el Besòs), 
Marcos Ortiz (la Pau) i Jordi Bonet 
(Casc Antic).

Els delegats i delegades de les 
associacions veïnals van aprovar la 
memòria, els comptes de l’entitat 
i el pla de treball per al 2013-2014. 
Un pla de treball les línies estra-

tègiques del qual giren a l’entorn 
de 5 temes: la cohesió i la justícia 
social; la promoció d’un urbanisme 
incloent al servei de “l’autèntic 
projecte de ciutat per a les perso-
nes”; la participació ciutadana i els 
drets i llibertats civils; l’economia 
urbana mediambientalment sos-
tenible, l’enfortiment i projecció 
de la Favb i la consolidació de les 
seves aliances amb altres actors 
ciutadans.

L’assemblea va aprovar dife-
rents resolucions a proposta de la 
Favb, sobre la pobresa als barris i la 
seva afectació des d’una perspec-
tiva de gènere i sobre la privatitza-
ció de serveis sanitaris i educatius, 
i de la gestió de l’aigua. A proposta 
dels barris es van aprovar resolu-
cions sobre el deute de la Genera-
litat amb l’Ajuntament, contra la 
paralització de les obres del TAV i 
sobre l’obertura d’un debat sobre 
el model de ciutat i l’impacte del 
turisme als barris afectats.

OLa composició dels 
membres de la nova 
Junta amplia la 
presència dels barris a 
la direcció de la Favb

ANCoR mESA
/·DVVHPEOHD�HV�YD�FHOHEUDU�DO�EDUUL�GH�7RUUH�/OREHWD�9LODSLFLQD��/·DVVRFLDFLy�DPÀWULRQLD�FRPSOLD����DQ\V
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Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

Jordi Évole, 
un dels nostres

Jordi Évole
Periodista

EugEni mADuEño
entrevista

sALvADoR sAnsuán
fotografia

Sònia a la Ciutadella
Sònia Rescalvo va emigrar de Cuenca als 16 anys. En diverses ocasions 

va treballar als teatres del Paral·lel. Amb 45 anys, vivia al carrer. Una 

nit d’hivern de 1991 dormia a la glorieta del Parc de la Ciutadella 

amb una amiga. Un grup de neonazis les van atacar i van assassinar 

a Sònia a cops de peu. La seva amiga va arribar a estar en coma i a 

un altre home que dormia al parc el van deixar cec. Els crits de mort 

se van sentir de matinada. Barcelona va despertar commocionada 

per aquelles agressions brutals. El Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya va col·locar una placa en el lloc del fets i durant anys va 

reivindicar que es donés el nom de Sònia a la plaça de la Ciutadella. 

Els assassins van ser detinguts. Mai no oblidarem la mirada insolent 

que un dels joves acusats dirigia als presents al judici. Els acusats 

van ser condemnats. El passat mes de març, el Ple de l’Ajuntament 

GH�%DUFHORQD��GHVSUpV�G·XQ�LQWHQV�GHEDW��YD�DSURYDU�ÀQDOPHQW�GRQDU�
el nom de ‘Glorieta de la Transsexual Sònia’ a la plaça del Músics de 

la Ciutadella. Com és natural, el PP es va abstenir.   

C
ada setmana emet un reportatge 

nou. I sempre sorprèn. Jordi Évole, 

director del programa Salvados, 
a La Sexta, s’ha convertit en 

referent del bon periodisme. De l’escàs bon 

periodisme. Els seus programes no tenen 

UHV�G·DUWLÀFL�QL�VXSRVHQ�XQ�JUDQ�PXQWDWJH�
ni resulten cars ni són espectaculars. Es 

basen en escollir un bon tema, documentar-

lo i preparar-lo, fer llargues entrevistes, 

editar-les després per extreure l’essència 

de cadascuna, muntar-lo i emetre’l. No hi 

KD�WUXF�DPDJDW��1R�KL�KD�DUWLÀFL��1RPpV�pV�
periodisme.

Jordi Évole va començar la seva 

carrera professional a Ràdio Barcelona, 

en els programes informatius. Allí va 

conèixer Andreu Buenafuente i altres 

membres de la seva productora, El 

Terrat, i va descobrir les possibilitats de 

l’entreteniment: dir i denunciar recorrent 

a l’humor. La seva aparició com a 

contrapunt a Buenafuente, en el paper del 

Follonero, li va donar una gran popularitat 

i sobretot va demostrar el seu gran talent. 

Fa cinc anys va iniciar un camí propi amb 

Salvados, que si bé va començar en la 

mateixa línia d’humor i entreteniment, 

ha evolucionat cap a un format de 

reporterisme televisiu incisiu i crític -i per 

la ideologia del seu director-, únic.

Al febrer José Martí Gómez i jo 

vam entrevistar Jordi Évole per al blog 

lamentable.org. Es complien cinc anys 

d’emissió de Salvados. Volíem demanar-li 

XQ�EDODQo�L�XQD�UHÁH[Ly�VREUH�HO�SHULRGLVPH�
actual. Vaig pensar que en Jordi, a la cresta 

de l’onada i amb un programa tan complicat 

de fer setmanalment, no trobaria un forat 

a la seva agenda per rebre’ns. Però em vaig 

equivocar. Va acceptar encantat. Tampoc 

no vam saber preveure el temps que ens 

dedicaria.

- De quant de temps disposes? -li va dir 

Martí Gómez.

- De tot el que tu vulguis -va respondre-. 

Per a mi és un honor poder parlar amb tu.

No es tracta de fer massatge a l’ego de 

QLQJ~��1L�GH�MXVWLÀFDU�IDOVHV�PRGqVWLHV��(O�
que en Jordi ens va descobrir de seguida és 

que ell és un dels nostres. I en aquest plural 

incloc tant la gent de les associacions de 

veïns, els lectors de Carrer o els reporters 

que estimen la gent.

Jordi va néixer el 1974 a Cornellà 

de Llobregat, al si d’una família amb 

consciència social. El seu pare, Gonçal 

Évole, havia practicat el periodisme amb 

encert, segons explica el seu amic Josep 

Maria Huertas Clavería al llibre Cada taula 
un Vietnam: “Un dilluns al matí va sonar el 

telèfon a casa, i el passat s’hi va escolar. 

Gonçal Évole, un noi de Cornellà que havia 

guanyat un premi Manuel Brunet (el donava 

Destino) per un reportatge sobre la Ciutat 

Satèl·lit, em trucava per donar-me el 

condol. En adonar-se del meu desconcert, 

va inquirir si Josep Maria Huertas Ventosa 

no era el meu pare. Vaig notar una fredor 

GLQV�PHX�HQ�FRQWHVWDU�OL�DÀUPDWLYDPHQW��
“El Full del Dilluns parla de la seva mort. 

No ho sabies?” “No”. “Noi, ho sento, jo 

pensava...” “És que vivíem separats”, vaig 

tallar-ho. Ell ho va entendre i va penjar. 

Feia més de setze anys que el meu pare se 

n’havia anat de casa i no en sabíem res. 

Vivia a la mateixa ciutat que nosaltres; 

però mai no ens vam trucar ni escriure...”

En la conversa que vam mantenir 

Jordi Évole va subratllar els valors que va 

DSUHQGUH�D�FDVD��OD�LQÁXqQFLD�UHEXGD�GHOV�
seus pares. Recordava les primeres misses 

a les que el van portar, i el descobriment 

d’aquell capellà diferent que era Joan 

García-Nieto, que “s’acostava a la gent i 

parlava, no era al púlpit sinó que dialogava, 

no sé dir-vos ni què deia, però la forma, 

la posada en escena, ja era diferent, i a 

mi allò...” Quan va morir García-Nieto, 

creador de la Fundació Utopia, Jordi va 

sentir una gran tristesa, perquè el jesuïta 

era un catalitzador “de tot aquell moviment 

que hi havia a la ciutat i la comarca”, i ell 

el veia com un d’aquells dirigents que “ara 

hauran de sorgir d’alguna manera per tornar 

a liderar una cosa que ha de passar, que no 

sabem ben bé què és “.

Del seu pare, en Jordi admira que 

segueixi escrivint i estigui compromès 

socialment, però que no hagi militat ni 

tingut càrrecs en cap partit, cosa que “et 

dóna una llibertat que et permet dir el 

que vols, el que sigui, perquè no li deus 

res a ningú”.

- ¿Aquesta llibertat la tens tu?

- La intento tenir, i sobretot en un 

terreny on a vegades estàs parlant de 

grans marques, d’anunciants de la teva 

cadena, de gent que amb una trucada de 

telèfon et poden amargar el dia, i més 

coses que el dia.

Les trucades es fan, les queixes es 

repeteixen, els que poden li ho diuen a 

la cara a l’amo d’Antena 3 i La Sexta, 

José Manuel Lara. Imagino que aquest els 

UHVSRQGUj�DPE�OD�ÀORVRÀD�GHO�VHX�SDUH��
aquell falangista sorneguer al qual els seus 

amics li retreien que edités novel·les del 

comunista Vázquez Montalbán: “Però és que 

es venen!”.

Mentre segueixi batent rècords (19% 

d’audiència, quan la cadena en el seu 

conjunt només arriba al 17%) i les pauses 

de publicitat del seu programa superin els 

5 minuts, Salvados estarà salvat. Salvat per 

l’audiència pel seu interès. I salvat per La 

Sexta per la seva rendibilitat.

RiCARDo hERmiDA


