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AlbERT ollés

La llegenda atribueix a Francisco 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 sistema institucional massa partidista i nepòtic (planter ideal
per a la corrupció) i una administració gegantina, farcida
de duplicitats i excessivament
costosa per a les butxaques de
la majoria dels contribuents.
En un article publicat al diari El País l’any passat, l’economista César Molinas acusava
els polítics espanyols (i catalans) d’haver-se convertit durant 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’interès general. Molinas, que va
ser director general al Ministeri
d’Economia, conseller de nombroses empreses públiques com
Renfe i Correos i actualment és
expert en fons d’inversió i prodel país com una “elit extractiva”, ja que han consolidat un
sistema de “captura de rendes”
que els hi permet, sense crear
nova riquesa, sostreure rendes 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 Espanya durant la darrera etapa del
franquisme i que ara s’ha posat
de moda a Europa per l’hegeel polític. “Desprestigiar la po-

cal estar als governs per governar”, fou una de les rèpliques
més repetides contra aquest
article i el seu autor.
Enmig d’aquest debat, la lectura de les declaracions de béns
i patrimonis dels 41 regidors
de l’Ajuntament de Barcelona
constata la realitat polièdrica d’un sistema polític que cal
renovar, regenerar i racionalitabsoluta del valor de la seva
prevalència. Aquesta iniciativa
de presumpta transparència no
és nova ja que altres organismes 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
pas per la política és comparant el patrimoni declarat quan
s’estrena el càrrec amb el que
Una pràctica que encara no és
gaire habitual a casa nostra i
l’existència d’una gran nombre
de ‘polítics professionals’ que
encadenen càrrecs i acaben dedicant 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 empresarial, com posar propietats a
nom de la parella o d’altres familiars. I en un darrer extrem,
sempre queda l’opció d’obrir
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 injust 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 consistori, més d’un terç del total).
Es pot entendre, tot i que sembli 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 reunions d’altres institucions, com
ara la Diputació de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (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 declaracions que ens han semblat
més representatives, sense fer
cap valoració sobre la veracitat

Silenci trencat
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
de consultar: no es troben al
al segle XIX, cal demanar
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,
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
rellevància. ¿Es continuen fent
trucades als responsables dels
diaris, per indicar-los què es pot
publicar i què no?
trenca
el silenci mediàtic i publica
el patrimoni dels principals
regidors, per ordre de sous.

del seu contingut per no comptar 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
teixi que ho hagin fet o que la
informació aportada sigui cerentre gener i febrer d’enguany
les primeres declaracions que
però en la majoria dels casos
no diuen què han canviat.

El patrimoni dels regidors
ostenta només un 8,33% de
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,

XAViER TRiAs ViDAl
DE llobATERA

Alcalde (CiU)

l’alcalde és una de les més
extenses. Fins i tot hi inclou un
quadre del pintor Pere Pruna,
, 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

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
de la política des del 1981. El
seu sou de 143.708 euros bruts
anuals dobla el del president
del Govern espanyol, Mariano
Mas cobra 144.030 euros, però
l’any passat va renunciar a una
paga. L’alcalde complementa
el salari base de 111.104 euros
de dietes dels dos principals
organismes que presideix,
l’AMB i el Consorci de la Zona
Franca.

JoRDi PoRTAbEllA

President del grup municipal d’UpB
El líder local d’ERC és el segon polític millor pagat de
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.
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
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.
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JAumE
CiuRANA

Cinquè
tinent
d’alcalde
(CiU)

És regidor des de l’any 1994 i
cobra actualment 123.411 euros. 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 subordinat, 4.800 euros en obligacions
a La Caixa, un pla de futur amb
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
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 pisos a Barcelona, un a Guissona
i un altre a Agramunt. També
té un apartament a Menorca i
un apartament i un solar a Cadaqués. 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 cobra 117.603 euros anuals. Participa 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 municipal de CiU i a la federació barcelonina de CDC. Actualment
és el número dos de l’equip de
govern i guanya 114.982 euros
anuals. Només declara ser propietari del 50% d’un pis hipotetitat), de dos comptes corrents
que sumen 33.000 euros i dos
plans de pensions on té dipositats 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 barceloní el 2007. Actualment cobra
114.915 euros. Declara ser
propietària del 50% d’una casa

La Diputació de Barcelona paga el sou
de l’alcalde de Badalona i de 30 regidors
Coneguda entre els polítics catalans
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
,
aquesta estratègia la fan servir 31
dels 51 diputats que, tot i combinar la
seva feina al consistori amb la de l’ens

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 declara cap bé immoble, i tot i ser
propietari d’un Audi A7, 23.000
euros en accions i/o participacions 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 euros. 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’ajuntament, 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 director general a la Generalitat i
també ha ocupat càrrecs destacats a la Diputació de Barcelona. 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 “torre” a Aiguafreda. També té un
Volvo V50, un pla de pensions

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
dirigeix, però això li permet guanyar
El socialista Josep Mayoral (Granollers)
i els convergents Salvador Esteve
(Martorell) i Marc Castells (Igualada)
llista s’ha afegit darrerament l’exalcalde
de Sabadell, Manel Bustos, imputat per

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 es2003 (abans havia estat la cap
de gabinet de Joan Clos). Actualment guanya 111.169 euros,
dels quals 37.704 són de dietes pel seu càrrec de vicepresidenta de l’AMB. Declara el

Trias té cases a
Menorca i la Vall
d’Aran, un Audi de luxe
i un quadre de Pruna
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 garantits per la mateixa quantitat.
També té contractats altres
ons en emergents (8.955) i en
gestió alternativa (9.805), una
tècnica vinculada als fons d’inversió. Escarp declara un fons
de pensions amb 32.680 euros
i el 50% de quatre dipòsits bancaris que sumen 57.000 euros.
RiCARD
gomÀ

President
del grup
municipal
d’ICV-EUiA
És regidor des del 2003 i fou tinent d’alcalde del 2007 al 2011.
Actualment cobra a l’oposició
102.971 euros (11.212 en dietes). Només declara ser propietari d’un terç d’un pàrquing
de Barcelona i del 50% de tres
dipòsits bancaris que sumen

15.000 euros. Fonts del grup
parcial, que els edils d’Iniciativa han de destinar entre el 21%
i el 27% del seu sou al partit.
gERARD
ARDANuy

Regidor

de l’Eixample
(CiU)
Porta sis anys de regidor i actualment 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 titular 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 mandat 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 propietari d’un pis a Barcelona, del
que deu 57.000 euros, i d’un dipòsit 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 primera etapa com a edil de 1987 a
1999 i va tornar el 2003. Declara 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, inclou 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 aparcament, a la mateixa ciutat, del
a les motos, diu ser propietari 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’asseguradora Mapfre i 5 participacions 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 declaració de l’impost de patrimoni
(actualment només el paguen
les grans fortunes). La resta de
membres del consistori, amb
l’excepció de la també popular Àngels Esteller i del tinent
d’alcalde Antoni Vives (CiU),
bar al límit que obliga a abonar
aquest tribut.
JoRDi mARTí

President
del grup
municipal
del PSC

Tot i ser el líder local dels socialistes, Martí guanya menys
que tres de les regidores del
seu partit, Assumpta Escarp,
Imma Moraleda i Sara Jaurrieta. 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 renunciar a les dietes que li corresponien a l’AMB (2.392 euros).
La seva declaració patrimonial és molt curta i només inclou el 50% de la titularitat
d’una casa a Maià de Montcal, un Volkswagen Polo de
segona mà i la meitat d’un dipòsit 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’anterior 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 consistori barceloní. Cobra un sou de
90.871 euros. Declara ser titular del 50% d’un pis i dues places de pàrquing a Barcelona,
tots amb hipoteca. També té
5.000 euros a l’asseguradora
Zurich Vida i 2.500 euros en
dipòsits bancaris.
PAssA A lA PÀgiNA 4
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JoRDi mARTí

Regidor de
Presidència
i de SantsMontjuïc
(CiU)

Militant de CDC des del 1979,
ha ocupat diferents càrrecs directius 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. Economista de professió, declara
ser titular del 50% d’un pis a
Barcelona i d’un altre a Fontanals 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-

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

Regidora de
Ciutat Vella
(CiU)

(CiU)
Forma part del consistori barceloní 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
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 regidora en aquest mandat cobrant
81.326 euros. Declara ser la titular del 50% de dos pisos amb
hipoteca i un despatx a Barcelona. També és propietària de
la meitat d’un Kia Opirus i de
tres dipòsits bancaris que su-

És regidora des del 2007. Actualment cobra 80.000 euros.
No declara cap immoble però
sí diu que és propietària d’una
moto Scoopy Honda, un Peugeot 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 Generalitat amb Pasqual Maragall i
tinent d’alcalde de Jordi Hereu, tot i que on ha treballat
més temps és a la Diputació
de Barcelona (1984-2000). Cobra un sou de 78.565 euros. És
propietari d’una casa a Barcelona, 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 Barcelona és l’únic membre del
consistori que compagina les
seves funcions públiques amb
activitats privades. Com a soci

Fernández Díaz no diu
si ha de pagar l’impost
de patrimoni i Vives va
invertir en preferents
fundador del despatx d’advocats Laporta & Arbós, declara 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 diputat del Parlament va cobrar
41.557,83 euros anuals). El
patrimoni immobiliari de Laporta inclou un pis a Barcelona

amb hipoteca, i un altre amb
pàrquing a s’Agaró, lliure de
càrregues, del qual n’és propietari en un 50%. També té,
amb el mateix percentatge de
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
amb 33.241 participacions a
Laporta & Arbós, 1.250 a la
consultoria esportiva Core
Store, SL i el 33% de la immobiliària Lastruch Inversions
i de la intermediària de prolana de Consum. Malgrat tota
aquesta activitat empresarial i
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 restauració del lema franquista
“España una, grande y libre”,
aquest cop sense dictadura.
L’objectiu és que l’administració de l’Estat torni a ser el centre omnipotent de tota l’estructura 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 coercitiu, el govern de Mariano Rajoy està aprovant tot un seguit
de contrareformes involutives i
recentralitzadores en matèria
ganització territorial que amenacen amb esborrar bona part
dels avenços assolits des del retorn de la democràcia.
Retallada de competències
El municipalisme, un dels èxits
més importants d’aquesta etallora dels serveis als ciutadans
gràcies a la proximitat, està
sell de Ministres va presentar
el passat 15 de febrer l’avantprojecte de la llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local. Una ini-
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ciativa que es vol aprovar després d’aquest estiu i que ha rebut 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 augmentar el control estatal sobre
la gestió dels consistoris, homogeneïtzar-ne l’organització interna (inclosos els sous dels regidors i els tècnics), els serveis
que podran donar i el preu dels
mateixos. Aquest darrer apartat, segons denuncien els partits
d’esquerra, amaga a més una
clara intenció privatitzadora,
que repercutiria en la qualitat i
la universalitat d’aquestes prestacions. Curiosament, i després
de presenciar durant la campanya 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 propi, la Carta Municipal, existeix
un risc greu de pèrdua d’autonomia que obligaria, segons les
fonts consultades, a importants
canvis d’estructura i funcionament intern, tant a nivell polític com tècnic, i posaria en
perill la descentralització en
districtes. Tampoc queda clara la validesa dels consorcis de
l’ajuntament amb la Generalitat per donar serveis en matè-

ries tan sensibles com la salut,
l’educació i els serveis socials.
“Està en perill el principi d’autonomia local”, resumeix Joaquim Mestre, portaveu del grup
municipal d’ICV-EUiA. Tot i que
l’avantprojecte l’ha elaborat el
Ministeri d’Hisenda seguint criteris “d’estabilitat pressuposfonts coneixedores del procés
destaquen el paper de la vicepresidenta del Govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaria, i
del cos d’advocats de l’Estat, al
qual ella pertany, en el redactat
tesi de la restauració del model
més centralista. La reforma que
proposa la llei del paper del secretari i l’interventor general,
qualsevol ajuntament, perquè
tornin a dependre directament
de Madrid i siguin una mena de
comissaris de l’Estat també aniria en la mateixa línia.
Davant de totes aquestes
amenaces, que han posat en
peu de guerra la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dirigida actualment
pel PP, el consistori barceloní
va aprovar el passat 11 de març
una declaració institucional on
denuncia que s’estigui transmetent des del Govern central a
l’opinió pública la imatge dels
ajuntaments con uns “malbaratadors”, 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 declaració, 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 recentralització del model d’administració local català”.
Salvar la Carta Municipal
El Govern de CiU assegura tenir blindades les atribucions en
matèria municipal i està preparant 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 imposar el seu criteri ja que la llei
de Base de Règim Local, que regula el funcionament dels ajuntaments 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.

Crònica

CARRER128 Maig 2013 CRÒNICA 5

7

El veïns de Ciutat
Vella reclamen el
Pla d’Usos

9

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

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

El metro passa
de llarg a la Marina
EloI lAtoRRE

“Estem construint la nova línia 9 del metro. De la Zona
Franca a tota la xarxa de metro en pocs minuts”. Aquest
anunci complaent es pot llegir
a l’entrada del Punt d’Informació Ciutadana instal·lat a
la plaça de la Marina, al bell
mig d’aquest barri que molts
barcelonins anomenen, confusament, la Zona Franca (que
en realitat és el polígon industrial i logístic que hi ha a
l’extrem sud). Algú, amb retolador permanent, ha afegit
un contrariat “No” a l’inici de
la frase. I on l’anunci diu “en
pocs minuts...”, algú altre -o

Els veïns denuncien que
prioritzant la connexió
a l’aeroport es posa
per sobre el negoci als
interessos ciutadans
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 departament de Territori i Sostenibilitat segons el qual l’ajustament 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 Barcelona 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 (L9) per enllestir-lo el 2014. En
canvi l’altra branca (L-10), que
havia de connectar la Marina,

perforació complicada que es
va iniciar el 2005 i que ha calgut paralitzar diversos cops per
esllavissades. Acabar-lo era necessari 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 parades del barri de la Marina estan
també pràcticament ultimades.
L’any 2009 el Govern català va
decidir externalitzar la construcció de les estacions amb un
model de concessió a empreses
privades -en aquest cas, una
UTE formada per les constructores Dragados, Compsa-Emte i
Acsa- que després les explotaran. Mentre l’obra no entra en
servei, l’Administració haurà
d’anar pagant una indemnització a la concessionària.

El Districte no informa
A sobre, al barri hi ha cert temor que la implantació de la

dANI CodINA

Obres de la línia 9 del metro a la Zona Franca

“Prioritzant la connexió amb
l’aeroport es fa una aposta per
la ciutat negoci per damunt de
la ciutat dels residents que tenen unes necessitats bàsiques
per cobrir, com l’accés al seu
lloc de treball o als centres
-

tonio Guillén, president de la
Unió d’Entitats de la Marina.
El portaveu d’aquesta plataforma 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 augmenta pel fet que el túnel ja
està del tot enllestit. El gener
passat la tuneladora va completar l’enllaç amb la línia 9 a l’alçada del Gornal, després d’una

de la xarxa d’autobusos, prevista per al setembre, afecti el
trajecte i la freqüència d’algunes línies vitals per al veïnat,
com la 37 (enllaç amb l’Hospital Clínic), la 109 (que connecta amb l’estació de Sants) o la
9 (que du a la plaça de Catalunya). 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 conductors. Fa unes setmanes vam
aconseguir que vingués un tècnic de transports a una audiència 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 reivindicació 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.

De la SEAT a la Fira de Barcelona
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.
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
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
que deixen certàmens com el Mobile
World Congress, la Marina no en rep
aparcar els cotxes”. La Unió d’Entitats de
la Marina reclama un conveni per tal que

Sólo para ricos
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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
plaça Catalunya. La pancarta
d’inici de la manifestació deia
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
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.

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
JEsús MARtíNEz
El funcionario X se va rezongando:
- Perdone, pero he de consultar
el precio de las fotocopias.
A la vuelta, se sienta, contrariado, 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 equivocado, no son 110 euros. Mi jefe
me acaba de informar de que ha de
pagar 384 euros por las fotocopias.
cina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Ciutat Vella, en la plaza
de Vicenç Martorell de Barcelona.
El funcionario X es un trabajaobedecer 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 durante casi un año, para protestar
contra la tala indiscriminada, Gala
se ha erigido como la garantía más
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
los artículos de la ordenanza municipal, Gala se ha embarcado en la
lucha de la comunidad contra el poder. En este caso, el poder adquiere forma de puerto de lujo. Desde
hace dos años, integrada en la Plataforma Defensem el Port Vell de
Barcelona (defensemportvell.wordpress.com
cos del Govern de Barcelona (CiU),
poco transparentes en relación a
la obra urbanística que pretende
hacer del paseo marítimo una macroárea vip para yates de lujo.
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, dispodel Estado, de fecha 25 de febrero
del 2012], los medios de comunicación se hicieron eco de mi protesta, lo que provocó que me llamaran de l’Ajuntament para darme
un deuvedé con la información que
solicitaba y por la que querían que

MARC JAvIERRE

tuve que pagar más de diez euros”,
colige Gala, que vive en Barcelona 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 derecho de admisión por razones ‘es-

Ni la Autoridad
Portuaria, ni el
estudio Scob, ni la
constructora OHL ni
Salamanca Group han
respondido a ‘Carrer’
téticas’, además de la valla que impedirá el libre tránsito de personas?
Nosotros entendemos que se trata
de checkpoints. Los de Salamanca 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 Barceloneta, d’Espanya, del Rellotge
y de Pescadors, acuerdo al que,
presumiblemente, han llegado la

Autoritat Portuària de Barcelona
(APB) y Salamanca Group, multinacional inglesa presidida por Martin
Bellamy, que, en el 2010, adquirió
la licencia para gestionar parte de
los terrenos.
La concejal del Districte de Ciutat Vella, Mercè Homs, y el presidente 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 Universitat Politècnica de Catalunya
para plantear soluciones alternativas que hagan hueco a equipamientos cívicos.
En la cafetería Horiginal (Ferlandina, 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 desde su Smartphone, que no para de
alumbrar después de la recepción
de cada mensaje nuevo. Y en las
dos cosas pone su interés, transversal. “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, hervidero de turistas, una grúa amarilla de cinco pisos, de la empresa
SATO-Asturias, perfora el suelo

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

marítimo de la bocana.
Iniciadas en febrero del 2012,
las obras del puerto de lujo, a cargo del Grupo OHL, prosiguen a paso
lento. En breve se extenderán a
lo largo del Moll de la Barceloneta, que sigue el trayecto del paseo
de Joan de Borbó. En una zona videovigilada de acceso restringido
(“control de acceso de La Marina
Port Vell, S. A.”), aparcan coches
de marcas como Aston Martin, Range Rover y Mercedes Benz.
En septiembre del 2012, en el
salón naútico Yacht Show de Mónacialmente la inversión en Barcelona: una instalación adecuada para
dar cobijo a “megayates”, como el
Eclipse, del magnate ruso y presidente del Chelsea Football Club,
Roman Abramovich.
Según la página www.marinaportvell.com, el complejo se inaua un exhaustivo trabajo de remodelación 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 garantizarán el confort y la seguridad de
nuestros invitados y sus yates”.
En la salida de camiones de las
obras, controlada por un agente
Metrópolis, la constructora ha colgado el Código de Buena Vecindad.
El primer punto (de los ocho que
consta) dice así: “Haremos un esfuerzo especial para comunicar
a todas las partes interesadas los
objetivos y el progreso de la obra”.
Para la redacción de este artículo, se ha solicitado la opinión de
la APB; del estudio de arquitectura
Scob, involucrado en la idea; de la
constructora Grupo OHL y de Sala polémica reforma del Port como
“la futura marina”. Ninguno de
ellos ha respondido.
El único que se ha dignado contestar las preguntas de este reportero 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 restaurante 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”.
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Via lliure al turisme
Els veïns denuncien
opacitat en la
d’Usos de Ciutat Vella
i acusen l’Ajuntament
lobby
turístic
vICENt CANEt
“Encara no hem vist cap document
amb el projecte que ens permeti
cions” que pretenen fer a l’actual
Pla d’Usos del districte de Ciutat
Vella de Barcelona, vigent des de
2010”, indica Teresa Picazo, presidenta de l’Associació de Veïns
del Gòtic. Afegeix que “sorprèn la
manca de rigor en la presentació
“pública” del pla que va fer la regidora de districte, Mercè Homs, ja
que dels que hi érem, pocs vam entendre res”. Picazo assenyala que
ha mancat transparència: “porten
un any i mai no s’han mostrat receptius a debatre públicament el
tema”. Maria Mas, presidenta de
l’Associació de Veïns del Casc Antic, es mostra crítica i denuncia
que en massa ocasions “els veïns
cions per la premsa”. Amb tot, del
que ha transcendit, els canvis que
proposa l’actual govern municipal
“estan subjectes a interessos exclusius 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.
aprovat ja en comissió de Govern,
i que es pretén que estiguin operatives a l’agost, acaben amb les restriccions per ubicar nous hotels de
més de 3 estrelles a gran part del

en el patrimoni de la ciutat. També
es podran concedir noves llicències
per a restaurants i terrasses al carrer a Portal de l’Àngel, Raval nord i
Sant Pere. Des de l’Ajuntament es
ressalta que tota nova llicència passarà 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 promoure aquest sector a Ciutat Vella. La
reglamentació local no acontenta
les entitats veïnals, que carreguen
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 Barcelona 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
que augmenti el risc de fer fora veïns amb renda antiga, que desapateixit comercial del barri Gòtic a
causa de la pujada de preus, i donarà pas a un comerç dedicat exclusivament al turisme”, assenyala

El nou pla incrementa
la densitat d’hotels en
un districte que el Pla
de Turisme donava per
saturat l’any 2009
Picazo. Els veïns plantegen que el
turisme ha de tenir un límit, perquè
si no “el preu que es paga és la destrucció del teixit social del barri”.
En opinió de les entitats veïnals, el

districte de Ciutat Vella, en especial el Gòtic, té una població de resii 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 proliferació 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 restriccions sobre els apartaments turístics, però per a Picazo això es deu
més “als interessos del sector hoteler, que considera que és competència deslleial” que a les demandes dels veïns. La reforma deixa un
marge de sis anys, a comptar des
de l’aprovació del pla, per deixar
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
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té pocs veïns, i hagin de marxar”,
indica la presidenta de l’AV del Gòtic. L’opció de la concentració és,
per als representants de l’entitat
que els agrupa, Apartur”. La prema que ja hi ha casos de ‘mobbing’
en aquest sentit, i, afegeix que la
proliferació d’aquests apartaments
encareix els lloguers al barri i buida els barris de veïns.
Picazo denuncia clarament els
problemes que genera al veïnat
l’existència dels apartaments turístics: “Ens és igual si (els apartaments turístics) són legals com
il·legals, la incomoditat és la mateixa, ja que s’altera la convivènveïns” en barris que ja estan saturats 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.

Pla especial del Port Vell
“CiU pretén revaloritzar urbanísticament
la capital catalana a partir del front
marítim amb un port de luxe de megaiots, 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
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.
del Pla d’Usos va molt lligada a la

reforma del Port Vell per posar-hi megaiots 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
tracta “d’un negoci impulsat pel grup
Salamanca Investments, que serà qui

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
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”.

Els nous comptadors
d’Endesa, sota sospita
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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
DANIEl goMIs
Sembla que les altes instàncies
polítiques i les companyies elèctriques s’han tornat a aliar per fer-li
la vida una mica més difícil al sofert ciutadà. Seguint les directrius
marcades per la Comissió Europea,
el Govern espanyol va dictaminar
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 Barcelona, Endesa en portava ja instal·lats
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 consum elèctric real a distància, haurien de permetre també saber en
quines hores es gasta més i facilitar
el canvi de potència i tarifa. Unes
promeses tenyides de modernitat
estalvi econòmic que a l’hora de la
veritat estan resultant ser un caramel enverinat.
Aquests nous comptadors han
aixecat ja una considerable polseguera a diversos països on s’han
instal·lat, com Estats Units i Alemanya, on el rebuig social que han
arribat a generar ha estat tal que
a replantejar-se la qüestió, intro(canvi de l’emissió per radiofrela porta perquè els ciutadans que

ho vulguin puguin recuperar els
comptadors de tota la vida. A casa
nostra, la veu d’alarma ha començat 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 associació (Salut Activa) per alertar
la ciutadania dels riscos que porten associats els nous comptadors
i fer una crida a la mobilització. Els
membres de Salut Activa ja s’han
posat en contacte amb altres collectius per compartir informació i
començar a guanyar força, i fruit
d’aquests contactes ha nascut l’estreta col·laboració amb l’associació barcelonina ENSALUT, entitat
federada a la Plataforma contra
la contaminació electromagnètica
PECEEM i integrada per persones
que pateixen problemes d’electrosensibilitat. Una malaltia creixent
i directament relacionada amb un
dels principals punts foscos dels
anomenats “comptadors intelligents”, el que té a veure amb el
preocupant impacte per a la salut
que poden arribar a produir els senyals que aquests emeten.
Aquests senyals són de dos tipus,
de radiofreqüència (PLC), que circulen per la xarxa elèctrica ja existent
però amb una potència molt més
gran, i les microones dels concentradors de zona, que reben els primers
senyals i els emeten a la central de
la companyia de forma similar a la
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-
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Els comptadors electrònics han aixecat polseguera als diversos països on s’hi han instal·lat
sep Maria Singla, enginyer tècnic especialitzat en electrònica i membre
de Salut Activa, apunten que aquestes haurien d’estar degudament
aïllades i supervisades, tal i com
aconsella la normativa que regula
els electrodomèstics, però malauradament, a la pràctica resulta que no

Possibles repercussions
en la salut i més
opacitat de cara al
consumidor són dos dels
temes que preocupen
és així. A més, els diversos casos ja
documentats de persones que han
començat a patir serioses alteracions (persistents mal de caps, hemorràgies nasals, pertorbacions en
el son...) coincidint amb la installació dels nous comptadors, fa mala
espina. I per acabar-ho d’adobar,
les emissions per microones (FEM)

Posa el teu anunci a
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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 nostra salut.

Usuaris desemparats
A part de les serioses repercussions per a la salut, la instal·lació
d’aquests nous dispositius pot comportar també altres conseqüències
que, al capdavall, sembla que deixaran l’usuari una mica més desemparat. Per un costat, no es podrà
tenir accés directe als nivells de
consum, ja que la informació que
es registri passarà a estar completament informatitzada i en mans
de la companyia. I més enllà del
que se’ns digui o es faci a distància, tampoc no hi haurà forma de
saber si els aparells estan ben equique existia amb els controls de metrologia. I malament si l’única gacompanyia, ja que en aquest sentit, tot i que Endesa assegura que
el correcte consum energètic dels
amb independència per l’Institut
Tecnològic Espanyol (ITE), el cert
és que ja s’han produït diversos casos d’usuaris a qui els han començat a arribar desorbitades factures
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 corcents i bombetes de baix consum)
i podran basar-se en els pics puntuals com a indicatiu per tallar-nos
el servei o demanar-nos que contractem 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 incompatibilitat entre els sistemes
que utilitzaran Endesa i Iberdrola
impedirà el transvasament d’informació 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 problema, el cert és que la seva installació s’ha iniciat sense estudis (tal
i com reconeix Endesa, pel que fa
si a això afegim tota una sèrie de
riscos associats i els casos d’afectats que ja s’han registrat, s’entén
la necessitat de mobilització ciutadana davant de la que se’ns ve a
sobre siguin més que raonables.

Crida a l’acció ciutadana
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
repensin. Altres països ja han demostrat que és possible”.
Contacte Salut Activa: lluitapelsteusdrets2013@gmail.com
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El 22@ no s’acaba
d’integrar al Poblenou
Tretze anys des de l’aprovació del pla 22@
tant per fer balanç de l’èxit o del fracàs, sinó
de la vigència de la proposta urbanística i de
renovació econòmica
sAlvADoR ClARós I FERREt
av poblenou
El 22@ es proposava la transformació urbanística de 200 illes del
Poblenou, a més d’impulsar l’activitat productiva a la ciutat. Planejament 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 desenvolupament, i que ha ensopegat
en l’actualitat amb la paràlisi de
l’activitat econòmica i immobiliària per efecte de la crisi, cal preveure’n l’evolució futura.

Declivi industrial
A començament dels anys 80 del
segle passat, el barri del Poblenou patia un profund procés de
desindustrialització. El polígon
de la Zona Franca atreia empreses industrials d’envergadura cap
a aquell nou emplaçament, com
l’emblemàtica Motor Ibérica, hereva de la Ford a l’avinguda Icària. La
crisi econòmica dels anys 70 havia
comportat el tancament d’establiments 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 substituïdes per agències de transport i
magatzems, va comportar la progressiva 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 Olímpics l’any 1992 s’inicià un procés
d’integració urbana de les perifèries industrials del Poblenou. La
vella i obsoleta Icària industrial
va esdevenir Vila Olímpica, i l’aixecament de la via ferroviària del
litoral, i la consolidació de la línia
de costa amb espigons i platges va

El pla ha estat víctima
i a la vegada part d’una
indústria catalana
en declivi, incapaç
d’atreure inversions
propiciar l’obertura de la ciutat al
mar i la transformació de la franja
costanera amb nous usos lúdics i
turístics. Aquell canvi va continuar en el darrer decenni del passat
segle amb l’obertura de la Diagotransformació de les àrees industrials 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 coneixement” en boga, un model urbà
complex, amb barreja d’usos on
implantar activitat econòmica, fonamentalment de caràcter terciari
avançat, així com equipaments i
usos docents i residencials. Era una
oportunitat per rellançar l’economia 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 facilités el trobament entre empresa,
universitat, sector públic i ciutadania, amb l’esperança de despertar
sinergies i esperit cooperatiu segons predeien els teòrics de les tecnòpolis a l’estil del Silicon Valley.

El miratge de les “punto com”
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 donava 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@ derivava cap a una forta terciaritzamassiva d’activitats manufactureres i de sectors tradicionals.
En paral·lel, l’especulació urpanyat el procés de desindustrialització en els darrers 15 anys, no
deixava veure una crisi dels sectors
productius catalans que ha anat reduint el pes industrial per sota del
18% del PIB, fet que ha ocasionat
grans pèrdues d’ocupació i destrucció de teixit productiu.
L’impuls que experimentava el
sector de la construcció en alça
ajudat per una temerària política
de crèdit, va emmascarar una crisi estructural de la indústria catalana que es venia forjant per la
manca de competitivitat i d’innovació, 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 emprenedora, ara en franca retirada,
especulatius. La globalització dels
resultats a curt termini davant la
incertesa de les inversions industrials en sectors madurs va desviar el
capital cap a les inversions immo-

El gir cap a la terciarització
Simultàniament al declivi industrial, Barcelona ha pràcticament doblat en els darrers 10 anys el nombre de places hoteleres a la ciutat
i s’ha convertit en la principal destinació turística de Catalunya (44%
dels viatgers totals). L’èxit turístic
que ha experimentat la ciutat l’ha
convertit en primera marca en rendibilitat hotelera, amb un índex

El futur demana
una intervenció
des del planejament
amb mesures
de revitalització
d’ocupació del 72,6%, força per sobre de la mitjana catalana. El sector hoteler ha trobat al Poblenou, i
especialment en l’àrea amb qualida. 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’establiments hotelers ha estat molt
d’alguna forma compensatòriament a la menys reeixida arribada
d’empreses tecnològiques.
En conclusió, el 22@ ha estat víctima i alhora part d’una indústria catalana 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.

JoRDI tARRés

Les inversions en recerca i
desenvolupament no han arribat
com estava previst. El campus
Diagonal-Besòs de la UPC, pilotat 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 institucional 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, institucions, universitats i hotels, el barri
s’ha transformat indubtablement.

Reconduccions urbanístiques
En el pla urbanístic la transformació és evident, però han quedat
molts deures per fer. La recuperació del patrimoni industrial, engegada 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 quedat a mig fer: el Barri de la Plata
i Can Trullàs en són exemples, així
com la zona del Campus Audiovisual, on queda pendent un bon recosit 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 mesures de revitalització per aconseguir
que el teixit urbà del 22@ s’integri al barri del Poblenou. La intervenció sobre el traçat de Pere
IV, prevista en el pla d’inversions
d’aquest mandat, pot representar una de les respostes als reptes
descrits, sempre que aquesta intervenció es plantegi per part de
l’executiu municipal amb el coratalguns errors, del passat.

Opinió
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‘Escrache’: dret,
legalitat i oportunitat
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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
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

voreja l’exclusió. Vivim una situació d’emergència.
La institució d’una renda ciutadana pretén respondrehi 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:
la implementació de la renda. I va de justícia tributària: el

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.
la veu del Carrer

Edita: Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona
Obradors, 6-10 baixos
08002 Barcelona
Telèfon: 93 412 76 00
Fax: 93 412 58 88
e-mail: carrer@favb.cat
Web: www.favb.cat
Consell de direcció: Andrés Naya,
Marc Andreu i Lluís Rabell
Cap de redacció i maquetació: Elia Herranz

Portada: Rai Ferrer / Onomatopeya
Maqueta original: Joan Carles Magrans
Administració:
Publicitat: Isabel Mancebo
Fotomecànica i impressió: Imprintsa
Telèfon: 93 878 84 03
Distribució: Trèvol Missatgers
Telèfon: 93 498 80 70

Roser Argemí
Consell de redacció: Gemma Aguilera,
Anaïs Barnolas, Néstor Bogajo, Luis Caldeiro,
Vicent Canet, Anna Carlota, Dani Codina,
Marc Font, Daniel Gomis, Cristina Palomar,
Meritxell M. Pauné, Jordi Martí, Joan
Morejón, Albert Ollés, Ignasi R. Renom, Alícia
Tudela, Marc Villoro
Consell assessor: Manel Andreu, Roser
Argemí, Jaume Asens, Alfons Barceló, José
Miguel Benítez, Jesús Berruezo, Horacio
Capel, Maria Favà, Josep Ramón Gómez,
Maria Eugenia Ibáñez, Joan B. Isart, Alfons
López, Eugeni Madueño, Pep Martí, Mariano
Meseguer, Pep Miró, José Molina, Eduard
Moreno, Ferran Navarro, Rosa Mª Palencia,
Albert Recio, Ferran Sagarra, Josep Lluís
Rueda, Mercè Tatjer, Ole Thorson, Ángel
Valverde, Pau Vinyes

La FAVB no està necassàriament d’acord amb
les opinions que s’expressen als articles signats
Aquesta obra
està subjecta a una llicència ReconeixementNo Comercial-Sense Obres Derivades 3.0
de Creative Commons. Se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública
sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un
ús comercial de l’obra original ni la generació
d’obres derivades. La llicència completa es
pot consultar a http://cretivecommons.org/
licenses/by-nc-nd/3.0/es/ legalcode.ca
Imprès en paper de 48,8 grams
Dipòsit legal B - 21300 - 1995
Aquest número té un tiratge de 8.000
exemplars i la seva distribució és gratuïta

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona i diverses entitats

El ninot de
El Roto

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

La veu dels
lectors
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 barros vecinos. Muchas de ellas están
ocupadas por personas de diferentes nacionalidades, también españoles y ciudadanos de la UE, que
no tienen otro techo donde vivir.
Ya desalojaron la nave de la
calle Zamora con una violenta intervención policial, golpeando a
tarra y los instrumentos musicales
que les permitían sobrevivir, deteniendo a los sin papeles que posteriormente fueron liberados por la
presión vecinal.
Ahora quieren hacer lo mismo
con la nave de la calle Pere IV esquina 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 asentamientos” instando a los antiguos
propietarios de las naves que las
abandonaron hace años a instruir
procesos judiciales para su desalojo. Sin embargo, no prevé ninguna
solución para los actuales habitantes. Se nos echa a la calle sin alternativa. Las promesas de realojo

no se han cumplido hasta ahora o
se han limitado a pocos días o semanas.
Nosotros los y las habitantes de
las naves no queremos dormir en
la calle ni mucho menos sufrir la
presión policial. Somos buenos vecinos 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 jornadas de trabajo cotidiano.
En una ciudad donde existen
miles de pisos vacíos por la especulación bancaria y donde proliferan
los hoteles para ricos, reclamamos nuestro derecho a la vivienda. 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 vecinales y solidarias, ahora las administraciones 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.
régimen de esclavitud se agrietó
hace unas semanas y las autoridades ordenaron desalojarlo. No
se hizo. Se derrumbó el caserón

con sus trabajadores dentro y murieron más de mil: hombres y mujeres, 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 Europa a precios muy superiores a
su coste. El Corte Inglés tenía relaciones comerciales con esta fábrica, 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 vidas a cambio de unas monedas. El
Corte Inglés añadía que “continuará colaborando en mejorar las condiciones laborales de ese país”. La
mejor colaboración es no comprar
a empresas que mantienen en el
siglo XXI la esclavitud. Pero en estos tiempos, lo que cuenta es la
Hablamos de El Corte Inglés
pero podría ser Benetton, Mango,
Zhara… Ya es primavera en El Corte Inglés. Muerte y sangre en Bangladesh.
CARmEN AñAñOs
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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 dones de la ciutat, havia estat promogut per Dones Juristes ara fa 10
anys, i tenia com a objectiu apropar 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
estigués desenvolupat per entitats
feministes, especialitzades en dret
i, sobretot en violència masclista.
Ara només ha importat la experiència en la gestió de serveis públics, més enllà del seu contingut
i objectiu.
Estem convençudes que aquest
nou criteri s’ha vist palès amb les
valoracions dels projectes presentats, 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 deixarà de prestar el servei d’assessorament 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 produirà en detriment al servei a les
dones, us volem comunicar que
continuem treballant, com sempre, amb la mateixa empenta i illusió 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)

La CaMbra fOsCa
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.

un pas endavant 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.

Cristina
Cifuentes
La impresentable delegada
del Govern a Madrid ha
vinculat la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i
la seva portaveu, Ada Colau,
Al Govern li emprenyen
les accions de denúncia
contra els polítics que
han prostituït la ILP de
l’habitatge arrabassantli 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.

en POsiTiU

reservem el dret d’adaptar-les
si superen aquesta extensió.

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 formació en gestió cooperativa,
l’adquisició
de material
informàtic
i la inversió
en recursos
humans: en

Generalitat. Són temps de
retallades... per a alguns.

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.

Les cartes enviades a la
secció de La veu dels lectors
han de tenir un màxim de

La ‘Directa’ fa
un pas endavant

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

Clos i el casament reial

mERCè ClARAmuNt
I bIElsA
Presidenta de Dones Juristes

Més que
un club

Nou Barris, ‘cabrejada’
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.
desnonaments, atur galopant,
beques escolars inaccessibles.
Tancament d’urgències.
Amenaça de tancament
d’escoles. Retallades als
equipaments socioculturals. Un
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

mANEl sAlA ‘ulls’

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
la campanya continuarà. Una
experiència positiva per a la
resta de barris o districtes
“cabrejats”.
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fERRAN sAgARRA
arquitecte, urbanista
i director de l’etsab/uPc

En memòria de Manel Ribas Piera,
arquitecte i urbanista

H

a mort l’arquitecte Ma-

dispensar a alguns inexperts joves
fent-nos socis seus en treballs professionals. I em mereix un enorme
respecte la seva atenció envers l’opinió 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
pensava i s’escrivia d’urbanisme al d’Arquitectura de Barcelona quan
món exterior, des de l’estructura- n’era sotsdirector. Molts anys abans
- de l’aparició de programes com
sian Park de San Francisco”, amb l’Erasmus, va ser membre fundador
del Laboratori Il·laud a Itàlia, que
va permetre una experiència interlas excavadoras, el parque es tuyo y nacional durant trenta anys als mies mío”-. Per ampliar el nostre pai- llors estudiants de l’Escola. També
va ser fundador dels estudis de paisatge, pioners a casa nostra, que
Les seves preses de posició en
s’han consolidat com a
referent internacional.
contra de polítiques municipals
Aquest cosmopolitiserrònies, l’última contra Eurovegas, me el va saber combinar amb un ferm comrevela el seu compromís amb
promís amb la ciutat de
Barcelona, la metropola ciutat de Barcelona, la
litana i la dels barris,
metropolitana i la dels barris
com ho testimonien les
seves preses de posició
en contra de polítiques
satge cultural convidava professors errònies dels responsables municid’economia, sociòlegs, historiadors o pals, l’última en contra d’Eurovegas
El País
els pocs arquitectes estrangers que
El catedràtic, reconegut urbaes deixaven convèncer.
nista, Creu de Sant Jordi, membre
que “cap arquitecte pot projectar de l’IEC i amb tants altres honors,
allò que no ha vist” i, en conseqüèn- acostumava a presentar-se simcia, no podia haver curs sense viat- plement com a arquitecte i va ser
ge, a l’estranger o per la península, a través de l’arquitectura que va
que ell i els alumnes preparàvem a construir -sempre en tensió creaticonsciència. Ell compartia els au- va amb Manuel de Solà-Morales- el
tobusos, els “youth hostels” i altres que anomenàvem “l’urbanisme dels
incomoditats amb tots. Profunda- arquitectes”, que va encarrilar la
ment obert i demòcrata, encara ara transformació de la Barcelona de la
primera etapa democràtica.
classe puntual, va ser una de les poques àncores a la nostra disposició
en mig de les turbulències.
Encara que la policia estigués
provocant aldarulls en l’encara reversitària, ell, després d’escriure el
guió de la classe a la pissarra, ens

anys. Catedràtic d’Urbanisme de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura, va tenir
l’ocasió de participar en el que s’ha
anomenat “la reconstrucció de Bara través de les seves intervencions
projecte de l’avinguda Catalunya
a través dels túnels d’Horta. Però,
sobretot, a través del seu posicionament en molts dels debats urbanístics de la ciutat metropolitana.
Tot just inaugurats els ajuntaments democràtics va dirigir des de
l’Escola un treball de diagnosi del
barri de Bellvitge a l’Hospitalet, que
va orientar les successives interd’aquell polígon que molts “entesos”
creien que s’havia d’enderrocar.
Aleshores ja era un conegut urbanista que havia participat en la
redacció del “non nato” Esquema
Director de l’Àrea Metropolitana
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 especial per a tots els arquitectes titulats abans de l’any de la seva jubilagrans recorden els treballs a Eivissa
EtsAb/uPC

ens va tocar l’Escola dels anys de
l’estenosi del franquisme, els primers 70, la dignitat d’aquell home
compacte, de cabell curt, digne i savi
que, amb independència de les can-

Can Ricart y Can Batlló
JOsEP mARIA mONtANER
El País, 2 de maig de 2013

La reivindicación de Can Ricart
se produjo en el momento álgido de la
burbuja inmobiliaria y de las urgencias especulativas, con la crispación

Si Can Ricart en el Poblenou se
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
caba el patrimonio arquitectónico
a cambio de que los equipamientos
pendientes desde el Pla Comarcal se
aceptar la operación de viviendas de
la inmobiliaria Gaudir, propiedad
de los herederos del dueño de Can
te de las plusvalías de la promoción
de lujosas torres ajardinadas,
estratégicamente alineadas en el
de la Gran Vía, entre el centro y el
ciar parques, equipamientos y viviendas sociales.
Lo que no se previó, en la época
del irresponsable optimismo inmobiliario, fue que la aguda crisis lo
iba a dejar todo estancado, sin compradores ni fondos para indemni-

adelante. En el momento álgido, un
día antes de la ocupación del recinto
ayuntamiento-, con el telón de fondo
de una posible represión. Pero esta

dispuesta a negociar con las propuestas vecinales, pero con un Ayuntamiento en decadencia y con un
cualquier posibilidad de replantea-

JOAN lINuxbCN

Can Batlló para el barrio.
Por lo tanto, tenemos dos procesos comparables: el de Can Ricart
como frustración y el de Can Batlló
ambos radica en la evolución de la
coyuntura de la crisis y en el distinto momento municipal en el que
se han producido. Los actores en el
conjunto fabril del que la propiedad
quiere sacar el máximo provecho diun Ayuntamiento alejado del deseo
vecinal y receptivo con los agentes
que reclama usos públicos.

muchos actores sociales: propietarios, técnicos municipales y de la propiedad, empresarios y trabajadores
afectados, vecinos e historiadores a
favor del patrimonio, okupas, obser-

urbano, que ha dado para documentales, 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 coopeocasión se contó con un grupo de
técnicos jóvenes, el colectivo LaCol,
integrados al barrio y que se fueron
amoldando a los procesos y que introdujeron 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

a un contexto social más empoderado
con la eclosión del movimiento de los
indignados, y el Ayuntamiento, en
proceso de cambio, aceptó los hechos
creces a los propietarios.
De la violenta represión en Can
Ricart, incendio incluido, se ha pade Can Batlló y a un intenso y ejemplar 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 negociados y gestionados. Si Can Ricart
es hoy un recinto abandonado y en
ruina, aunque esté declarado BCIN
Can Batlló va siendo conquistado y
gestionado día a día por voluntarios,
que dan vida a las naves del conjunproceso de participación vecinal del
que hay que aprender y que el pasalos muros que separaban la fábrica
del barrio de La Bordeta.
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JORdI bORJA
urbanista i President
de l’observatori desc

Escraches: dret, legalitat i oportunitat

E

vocat tantes injustícies i han actuat

ls escraches promoguts per
la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca són l’exercici 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 demostra la voluntat del govern espanyol de reprimir-los i buscar subterfugis 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 considerar un dret, encara que es mo-

de complicitat. Els que han promogut els escraches ho han denunal 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 conformar en denúncies abstractes.
Els seus greuges són molt concrets
i les accions que els han provocat
tenen noms i cognoms. És just i necessari assenyalar públicament els
responsables, és una mesura higiènica per fer possible la convivència,
com ho és l’exigència de mantenir
permanentment la memòria històrica. Ara es tracta del present, hi
ha víctimes i criminals, i gent que
lluita perquè hi hagi justícia, es repari 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
gons com es practiqui, es pot tornar

que practicar-lo és un delicte, s’ha de
considerar que és un acte social legítim. Malgrat allò que diguin les lleis
d’un Estat de Dret que protegeix els
rics contra els pobres, els especuladors contra el treballadors, els banquers contra els desnonats. Es legítim 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 milers de persones endeutades de per
vida pel comportament delictiu del

El precedent dels escraches que es
van practicar a Argentina especialment per part dels “Hijos”, va ser
rotundament un èxit, va tenir un
gran suport social i una neutralitat

de milions de persones sense feina
i sense recursos per causa de les polítiques que han afavorit els especuladors i han provocat la indefensió
dels treballadors, com per exemple

de molts mitjans de comunicació. No
va generar rebuig pràcticament enlloc, ningú no es volia posar a favor
de criminals i torturadors que havi-

Denunciar els banquers i els seus
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 delictives i que donen suport a un govern
que pren mesures contra la majoria
dels ciutadans i en favor de minories privilegiades i inimputables no
solament és un dret, és una obligació 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 denunciar els “delinqüents”: avui ningú no
nega que els banquers han comès
frau, engany, comportament indigindeguda i altres delictes i faltes. I
els polítics han aprovat lleis que ara
els tribunals europeus han considerat contràries al Dret, han aplicat
mesures favorables als delinqüents

ÁlEx AyAsO

Denunciar els banquers com “criminals”
ciutadans decents és un dret bàsic, diguin
el que diguin les lleis. Denunciar els
polítics còmplices, una obligació cívica
personalment de la seva complicitat
amb els banquers i grans empresaris afavorits per ells mateixos.
La PAH i en general els ciutadans
tenen el dret de denunciar els criminals que ens han portat a aquesta
situació. No es tracta de polítiques
equivocades que han demostrat ser
nefastes, es tracta d’un comportament clarament culpable, en contra
dels drets de la majoria i en contra
de les lleis. Han abusat del poder

Governants i diputats, responsables
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 ciutadana que reclama justícia i per
això cal denunciar els que han pro-

requereixen un alt nivell de suport
social. Cal que els denunciats siguin
realment considerats socialment
responsables, amb noms i cognoms

persones en poc més de 5 anys. He
defensat sempre el “dret a la illegalitat” quan es reclamen drets
legítims, i més encara defensaria
els escraches que no són il·legals i
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 centenars 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 persomés oportú potser denunciar-los a
les portes de les institucions polítiques i de les entitats bancàries o
patronals i no en el seu entorn fació demagògica per part de la casta
governant i de la gran majoria dels
mitjans de comunicació.
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Huertas Claveria a peu de carrer

J

osep Maria Huertas Clave-

coneixia i estimava la ciutat
i els seus barris com gairebé
ningú. S’havia recorregut Barcelopas a pas, sempre a peu i en transexplicar 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 companyia, i en molts dels seus aproxidista desdoblat en historiador alhora que persona de fe i d’esquerres
compromesa amb la democràcia i el
moviment ciutadà, Huertas va ser
va debutar a la revista Signo i al diari El Correo Catalán. Quan el juliol
a consell de guerra per un reportatge 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
lar amb Jaume Fabre, en els llibres
Tots els barris de Barcelona
del franquisme i durant la transició
n’hi va haver d’altres, de veus del
carrer. Sovint esperonades pel mateix Huertas. Però és indiscutible
que ell va ser la veu més destacada
–altaveu, si es vol, més que portaveu- en una Barcelona doblement
oprimida per la dictadura franquista i l’especulació capitalista però en
democràcia, Huertas va seguir posant la seva ploma -però també la
veu en multitud d’actes, manifestacions 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
un àlbum de cromos.
Però si hi ha un exemple emblemàtic 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 collaboració activa i rigorosa de Huertas, al costat de persones clau com
la sociòloga Anna Alabart. Vist en
perspectiva, sorprèn com el mapa
arbitràries, és avui encara, en essènJoma per a Tots els barris de Barcelona, seguint les indicacions cartotalment com si fossin exploradors de
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
ades separades per uns desnivells
socials que hi posen muralles invisibles” és perquè Huertas, des del
ris i desnivells socials a través dels
seus treballs periodístics. Com també 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

ARxIu huERtAs

El 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
A dalt, un jove
Huertas, de
amb veïns del
barri de Pomar,
de Badalona,
als anys 60.
A l’esquerra,
portada de
l’antologia

dirigir les revistes Atalaya del Guinardó i Quatre Cantons, i va ser cofundador 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
huertamaros
Barcelona dels barris reivindicada
pel moviment veïnal aplegat a la
FAVB. Un imaginari de ciutat assumit també, amb el temps, tant per
com per la propaganda municipal.
Aquesta Barcelona dels barris que
va molt més enllà de la Ciutat Vella
i l’Eixample als que tradicionalment
duïa la ciutat i que és una realitat
històrica i social que va emergir durant 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
una entrevista a Paco Candel, i el
portatge Vida erótica subterránea.
L’antologia, preparada curosament

per Jaume Fabre i Néstor Bogajo,
inclou la sèrie Donde la ciudad tiene otros nombres
deta, Collblanc, Sarrià, Vallcarca,
Carmel, Sant Genís, Horta, Sant
de les lluites contra el Pla de la Ribera, el Pla Comarcal i les explosisobre la vida associativa i la premsa
de barris.
es pot entendre avui què i com és la
capital de Catalunya, aquesta Barcelona global d’inicis del segle XXI
que sembla morir d’èxit en plena
Aquella Barcelona de Porcioles que
Huertas va contribuir a batejar críticament: una Barcelona problemàtica i especulativa, obrera i popular,
catalana i immigrant, ben viva en
qualsevol cas, que entre lluites urbanes va esdevenir després model
de ciutat democràtica i cosmopolita.

Un llibre i una plaça per al periodisme compromès
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 Huertas Claveria. La mateixa comissió que ha impulsat també que l’Ajunre el nom del periodista al nomenclàtor de la ciutat; concretament
de Josep Maria Huertas. El llibre, a la venda en llibreries i associacions 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 cooperatives 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 veïnals 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
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
propi Huertas, amb altres de Pepe Encinas i Kim Manresa.
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Passat, present i futur del Born
AnDREu nInOt
jOSé luIS Oyón
CRIStInA pAlOmAR
nIn péREz-vIllACRéS
pRuDEnCI SánChEz
AlbERt SánChEz pIñOl
AntOnI vIlAnOvA

Articles

Av CASC AntIC
luIS CAlDEIRO
mAnEl guàRDIA
DAvID m. hERRADA

AnDREu blAnChAR
DAnI CODInA
jOAn mOREjón
IgnASI R. REnOm

Portada

RAI fERRER /
OnOmAtOpEyA

DOSSIER

L’11 de setembre de 2013 està
prevista la reobertura del Born com
a equipament cultural, l’emblemàtic
Ribera, que ara espera recuperar-lo
per al barri al marge dels actes del
tricentenari de la derrota de 1714

Roda el món i torna al Born?
ASSOCIACIó DE vEïnS I vEïnES
DEl CASC AntIC

E

-

l proper mes de setembre l’Ajuntament de la ciutat inaugurarà

-

ristes que l’emplenen en la gran festa
forma molt acurada -els més de 61 milions d’euros esmerçats des de l’inici del

conseqüència de l’assolament del barri per

no respon en absolut ni a un criteri de
-

-

totes les parts del procés

tat des del 1714 el paradigma de les re-

El proper setembre
l’Ajuntament inaugurarà
turistes que l’emplenen
ignorat totalment les propostes sorgides
El 1874-1876 se li encomanà a Fontsetura metàl·lica modernista i centre neu-

mercat central es traslladà a Mercabarna
El 1976 l’AV del Casc Antic convidava el veïnat a una festa per salvar el Born
-

car el tancament de comerços al detall i
-

(per denunciar la manca d’espais per a
-

-

La lluita per l’Ateneu Popular

s’oposaren a les intencions d’en Porcioles
-

prenent cos la necessitat que el barri disposi d’un Ateneu Popular gestionat pels
cant en altres barris degradats de la ciu-

de lluita i que diferents professionals
-

Qui ha salvat el Born

-
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El fantasma més visible
del Casc Antic
pRuDEnCI SánChEz
expresident de l’av del casc antic

E

brutals actuacions urbanístiques (algu-

Cronologia
Don
1876.

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

-

1903
1904.

les recuperacions o reutilitzacions d’espais

-

1921.
1971.
-

1974.
1975.
1976.

-

a simples espectadors
-

-

perfectament integrables als actuals ate-

Mai no sabrem si aquesta és la millor
Don Juan Tenorio
1977.

L’ateneu era un concepte molt arrelat
-

1980.
Trens i
estacions
Catalunya,
fàbrica d’Espanya
1993.

1996.
1997.

1998.
2002.

2006.
2012.

2013.

a... ïtat
r
o
t
, lec ontinu
r
o
t
Lec lza la c
reco ARRER
de C

l’any rebràs
a
s
ro
u
e
5
2
e
ió d
Amb l’aportac dreça que ens indiquis i r
a
la revista a l’ gra de sorra per compensa
posaràs el teu ’enviament i edició.
les despeses d

es
Com fer-ho? Facilitant-nos les tev l
sta
po
a
reç
dades (nom, cognoms, ad
i dades bancàries), per correu
electrònic o fent-nos un truc.

carrer@favb.c
at
93 412 7
6 00
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La Ribera, barri o parc temàtic?
DAvID m. hERRADA

H

-

neuràlgic de la ciutat durant l’Edat Mitja-

cedit al lobby
Un barri “on no s’hi pot viure”
-

de manifest que la densitat
molt per sota de la resta de

“És una de les principals causes que fan
-

-

de França
oferta més pensada per als

-

cens amb més d’un centenar d’apartamobbing
-

-

fOtOS: DAnI CODInA

Els veïns denuncien que actualment la Ribera està més pensada per als
que la visiten que per als que hi viuen
-

-

Pocs equipaments de barri

peren les botigues de moda i de produc-

-

propostes tan pintoresques com el Museu
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Festa grossa per celebrar una derrota
nIn péREz-vIllACRéS

P

-

-

diuen que per no estar d’acord amb el gir

cm pensaria que la ciutat commemora
sho me la shugo
ser “un referent de primer ordre en la
del primer tram del seu mandat com a alActes sota les pedres

la qual mesurarà tants centímetres com
-

serà el tret de sortida d’una sèrie d’actes
-

El Tricentenari comptarà
amb més d’un centenar
l’asta de la qual mesurarà

s’introduiran propostes
didàctiques per a les escoles
programa a la ciutat comptarà amb més

permanent La Barcelona del 1700. De les
pedres a les persones -feta a partir de la

La quadribarrada serà la cirereta d’un pastís que porta dècades cui-

DAnI CODInA

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

Fins a aconseguir-ho! El setge de 1714

Alguns el recorden encara com a seu del
-

-

creuat de la batalla mercès a dues grans
Wow

-

Historiadors, modèstia a part
AnDREu nInOt

i solen ser instrumentalitzades per part

ideòleg del Polònia i columnista-accionista del diari Ara

E

-

tenen currículum o sensibilitat recone-

Entre el silenci o la crítica
per acabar la carrera de Psicologia i
-

-

Soler piloten el tricentenari

Mikimoto

-

-

sables institucionals de les commemo-

sense assignatures pendents

Veus crítiques

és un altre gran especialista de l’època
(El País

-

-
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Una biblioteca amb mala estrella
un conjunt d’instal·lacions artístiques
-

CRIStInA pAlOmAR

L

-

primera proposta d’ubicar-la al Mercat
arquitectura de la ciutat i l’apadrinament de destacats arquitectes d’abast

queològic al subsòl relacionat amb els

-

-

-

comtal sense un equipament monumen-

AnDREu blAnChAR

-

la mostra 1714-2014: la memòria de
la nació
-

Els veïns de la Ribera es van mobilitzar per demanar la biblioteca
blioteca estatal precisament en un dels

part de les tropes borbòniques de Felip
-

-

com el Liceu o l’Auditori també pre-

-

-

-

de desestimar el projecte en considerar

-

-

comptarà amb “un apartat dedicat als
-

-

Recuperació de la Ribera
Aquesta biblioteca és un de tants pro-

d’emmagatzematge dels llibres i a la in-

tes didàctiques per a les etapes de pri-

s’arrosega des de fa quinze
-

-

-

llibres i documents que aniria incremen-

ment anterior d’altres restes similars a

-

-

-

tot aquest accidentat projecte des dels

el ministeri de Cultura establia que es
documentarien les restes i les més sig-

-

-

-

trauran profit de la conjuntura

-

Una decisió salomònica

-

El projecte inicial de la biblioteca es
-

sant la compatibilitat de les restes arqueològiques amb la biblioteca i en un article publicat a El País

congressos internacionals que esta-

Història de Catalunya
(modèstia a part) que Toni Soler ja
el que puguin dir els currículums difo-

L’origen de les biblioteques públiques de l’Estat
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El mercat i el barri
mAnEl guàRDIA I jOSé luIS Oyón
Historiadors

A
-

dels problemes d’estretor del seu solar i
-

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)

dintre del conjunt d’equipaments del seu
projecte per a l’àrea de la Ciutadella com
tot les més modestes parades de frui-

-

principals responsables que les relaci-

i laboriosa

el llibre-registre del mercat residents
i Sant Pere amb relacions de parentesc
-

ter de sistema del conjunt dels mercats
municipals s’aprecia en la unitat de la
-

-

nous materials i de nous procediments de
funcionament que culminà amb l’apro-

Amb els nous mercats metàl·lics

Primer d’un conjunt de
-

comercials seguint criteris de “respec-

en el model parisenc

En l’etapa de mercat

-

abastir els diferents districtes

per atreure els compradors de la Ciu-

tatge d’elements repetitius plenament
i sentien des de casa la remor i les olors
L’etapa minorista del Born
d’un conjunt del nou sistema de mercats

amb amplitud els tres milions de pesse-

-

-

-

-

compara però amb altres mercats mi-

-

del mercat que a Santa Caterina o a la

Encara que en aquesta primera eta-

reus de pedra i un coronament del maequipament repetible per abastir els di-

-

destacada la incapacitat d’aglutinar al
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importantíssims del comerç alimentari
-

-

El Born, mercat central majorista
l’augment poblacional i dels intercan-

un mercat central de majoristes de fruii transparència de les transaccions i

de ser un espai local per
funcional a escala urbana

ple de vida als 60
la majoria de minoristes al mercat de
-

en el nou mercat de majoristes de fruiprop del port i de les estacions de Fran-

A dalt, el Born encara ple de vida als anys 60 (Xavier Miserachs).
A sota, interior del mercat de fruites i verdures (Domínguez, AFB)
disposar d’espai lliure pels assentadors
-

cada tres assentadors residia en els bar-

-

-

-

-

principalment atenien els nombrosos
Malgrat l’optimisme dels càlculs que
-

més àmplia del barri per a aquesta funresidència estable i duradora en el barri

-

-

jor d’aliments de la ciutat i en punt de
trobada dels compradors de tot el radi
-

luta de dones en les tasques de càrrega

onetes i carruatges aparcats pels trans-

sortien els transportistes que repartien
-

CARRER128 Maig 2013 DOSSIER 22

El primer exponent de l’arquitectura
del ferro a Barcelona
AntOnI vIlAnOvA
arquitecte

L

el seu primer gran triomf amb
-

-

tècniques i materials producte

jecte materialitzat rau en la
capacitat per acollir i ordenar
els inestables i mòbils mercats
tradicionals a cel obert que es
nint la primera plaça coberta

Després de l’enderroc de la Ciutade-

-

Malgrat aquestes discussil’academicisme de certs personatges il-

ciutadania a l’empara de la

zades en fosa i altres millores

metàl·liques permetien
diàfans reforçats per
l’entrada de llum natural

Les primeres discussions so-

de ferro fos s’inscriu totalment com un
REvIStA CAu

gràcies a l’estructura conce-

un prototipus de modernitat en tots els
-

El Ferro a les estructures fabrils
de Barcelona, 1838-1888
El Mercat del Born de Barcelona vist

projectes de construccions industrials se

Maquinista

fonamental per produir tot el repertori
Destaca l’esquelet de ferro que confortipus Polanceau en ferro laminat que

de càrrega interior i els pilars d’obra de
sentacions teatrals (Don Juan Tenorio

-

(Trens i Estacions
fàbrica d’Espanya

Catalunya, la

-

de materials facilita l’objectiu

La primera plaça coberta moderna

conjunt seguint un procés de restau-

Cardenal a la Revista de Obras Públicas
-

adaptabilitat als nous materials en perMarítima i n’és responsable de l’estruc-

dos por la Sociedad de construcciones La

-

tinglados para algunas líneas de ferrocaels elements necessaris per portar a ter-

El rol de la Maquinista com a empresa que disposa d’una de les primeres

de la plataforma on es recolza la pla-

-
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“Estaría dispuesto a pagar por salir de España”
luIS CAlDEIRO

F

elicitamos

al

escritor
Victus

maussiano

Actualmente

estamos

siendo

tiene personaje en el
Polònia
el Polònia
alguien en Cataluña…
-

-

-

-

de libros de poesía (risa

era

lo pedí (más risas

so a los políticos de diferenciar
IgnASI R. REnOm

Es usted un autor que

-

Sánchez Piñol ante la iglesia de Sant Joan Baptista, en la plaza de la Virreina de Gràcia

lo que podríamos llamar

no inocente

ABC

desde
abajo y desde los de debajo
-

capital de los catalanes fue
(risas
quiero (más risas

a las clases dirigentes

del actual día de Sant
Ai,

-

ai, ai, Albert, què hi farem
resulta ser el triunfador
absoluto con Victus

a un nacionalista español
cuando dice que los
catalanes son todos unos

Ese título parece sugerir un
tagonista es el alter ego del au-

que pasa es que este debate
-

Victus no es una
-

-

funcionar a mis personajes in-

-

gente que dice esto me tendría
que el personaje no puede decir

-

-

fantasma interior de los catala-

que parecen casar mejor
con su destino literario

-

Pero no deja de ser sedante
realidades aparentemente

-

ABC
una crítica demoledora de

catalanas querían rendir la
-

qué postura tiene cada uno que
suponerla… porque a lo mejor
-

mismas clases deben tomar

-

una sociedad lingüísticamente

“todo es una enorme
mentira que aceptamos
una cosa diferente sobre algo tan
La
pell freda
al escribirlo era si Artur Mas o

Pandora al Congo
lo mejor que le podía pasar a un
escritor es que le felicitaran por
Victus

que mi libro se esté utilizando
-

con un libro de relatos de
guerra de 1714 desde un punto
Tretze tristos
tràngols (Trece tristes

-

puesto a pagar para salir de Es-
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Fort Pienc,
un any més
sense plaça

El col·lectiu
RAI fa 20
anys

29

El bar
Marsella,
tocat de mort

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

CARRER

Els veïns volen Torre
Garcini per al Guinardó
mARC villoRo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fotoS: joAn moREjón

Pintades reivindicatives reclamen “salvar” Torre Garcini
-

-

Un inici per unir el barri
-

-

-

-

Interès històric i artístic
-

-

-

-

-

-

-
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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

CRiStinA pAlomAR

-

-

-

dAni CodinA

Una obra molt complexa

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

-

-

-

-

-

-

-

L’hotel de luxe, paralitzat

La vergonyosa cacera a l’immigrant
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

-

-

desallotjament, ja que la majoria dels acampats
hi pernoctaven des de feia setmanes i havien
hi dormien al ras des de feia dies. La brutal

humana es tractés és un dels episodis més

-

oferir cap alternativa a la de malviure al carrer.

-

seva repatriació.

-
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El retorn
d’Elisa
García

Breus
de barri
CiutAt vEllA

“Els seus plans,
la nostra misèria”

La recent recuperació de la història d’una jove
cooperativista i sindicalista de Sant Andreu ha sacsejat
d’edat i el veïnat, molt colpit, la va homenatjar rebatejant
l’actual carrer de les Monges

poblEnou

Viure amb dignitat

mERitxEll m. pAuné
Tremp
Acción Cooperativista
ABC

-

-

HoRtA-GuinARdó

Sanllehy:
els veïns hi guanyen
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
-

-

-

dad me sucediera algo, pensad que
otros como yo también habrán caído. [...] Si os dijeran que la lucha
no es propia de las mujeres, decid
que el cumplimiento del deber revolucionario corresponde a toda
persona que no sea cobarde

l’altre

Tornar al
nomenclàtor

-

-

-

-

Perquehovull.blogspot.com

-

que recuperi el nom de la
cooperativista per a futurs
carrers o equipaments, perquè

-

‘Publicitat’ policial
post

no és fruit de cap imposició sinó

-

a un nomenclàtor més paritari.

-

-

La petició encara no ha rebut
resposta, però sembla molt
provable que prosperi, donada

-

ABC
No paséis pena por mí; procuraré que no
me pase nada; pero si por casuali-

-

ESquERRA dE l’EixAmplE

La Model, pitjor cada dia
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RAI, 20 anys promovent
la cultura al Casc Antic
RAI va néixer com a ‘Recursos d’Animació
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

-

Un any d’esdeveniments

viCEnt CAnEt
-

-

-

-

fotoS: AnnA CARlotA

Detall del local del col·lectiu RAI. A dalt, assaig de teatre
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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‘Si el Marsella tanca, és
que Barcelona no té cor’
El bar amb més història de la ciutat està tocat
de mort. Una ordre judicial obliga el Marsella
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
GEmmA AGuilERA

-

-

L’Ajuntament

Tenint en compte que els propietaris no han conservat

patrimoni de la ciutat estava en perill.

-

dAni CodinA

Josep Lamiel a la porta del bar Marsella, pendent de tancament
-

-

-

-

Sense alternatives
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
punts de distribució de CARRER
Districte i
Amics de la rambla

sagrada Família

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

Polvorí, el

Segura, s/n
93 432 36 42

93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

Barceloneta

sant cristòfol-Vivendes
seAt

sant Antoni, barri

Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44

Coure, 8, baixos
93 432 34 71

Avinguda Mistral, 30,
baixos
93 423 93 54

(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic

Mare de Déu del Port, 397

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

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

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79

Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

França, barri de la

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

camp Nou

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

Passeig Sant Gervasi, 39-47

ronda General Mitre

General Mitre, 188 bis

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
600 603 605

coll-Vallcarca

93 284 28 80

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

Gràcia Nord-Vallcarca

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

travessera de Dalt

Xile, avinguda

Font de la Guatlla-Magòria

Regomir, 3

Nou de la rambla
i rodalies

Districte iV
Barri de la Mercè

sant ramon Nonat

Pons

Plaça Reial, 7

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

racó de les corts

centre social de sants

La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4

triangle de sants

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

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

93 310 53 33

Gòtic

116

Putxet

Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Aldea, 15-17

Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

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

Vila de Gràcia

Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37,
baixos

can Baró

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos

carmel, el

Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Districte iX
Bon Pastor

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94

congrés, el

ciutat Meridiana

Rasos de Peguera, 19-25

Feijoo, 10-12
93 357 57 48

Guineueta

Santuari, 27
Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 30
93 357 72 59

Font d’en Fargues
Horta, barri d’

La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis
Personals
Plaça Santes Creus, 8

Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10

Montbau

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Navas, barri de

Palmera centre, la

93 276 30 15
Casal de Barri
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100
Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular de 9Barris
Port Lligat, s/n

torre Baró

Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE

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

Rambla Prim, 45
93 266 18 56
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Pi i Margall

Paraguay-Perú

sagrera, la

Parc, del

Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nordtramuntana

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

sant Andreu del Palomar

Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Gran de Sant Andreu, 111

És tira

L’Òstia

Taulat, 142, 5è A
696 43 57 83

Gran Via-Perú-espronceda

Estudiants, 26-28
93 359 44 60

torre Llobeta-Vilapicina

Xipré, 13

Front Marítim de Bcn

Maresme

roquetes

Ramis
Feliu i Codina, 20

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Meridiano cero

Prosperitat

Pedrell, 69, baixos

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

Diagonal Mar

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de

clota, la

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

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

Pau, barri la

93 313 28 99

Poblenou

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

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04

AlEjAndRo milà

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21

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

Districte ii
Dreta de l’eixample
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes

Hostafrancs

Districte V
can caralleu

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37

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

Fort Pienc

Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

La satalia

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46

Cariteo, 26
93 329 36 72

Mas Gimbau-can castellví

Margarit, 23
93 441 36 65

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Pg. Solé i Pla, 16-18, int.

Poble sec

Parc de l’escorxador
dreta

ronda de sant Pere

93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Blai, 34

Ronda de Sant Pere, 7
Rambla de Catalunya, 10

Plaça del Sortidor, 1

Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

sant Genís dels Agudells

trinitat Nova

taxonera, la

turó de la Peira

Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

sant Andreu sud

Pedrosa, 21
93 353 88 44

Pge de la Peira, 37,

d’Entitats)
93 429 68 43

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

Districte Viii
can Peguera

93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig,
274

Vallbona

Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum

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

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

el Besòs

Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58

Verneda Alta, la

trinitat Vella

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

Selva de Mar, 215
Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica

93 221 93 93

Provença, 595

Un nou CARRER a internet www.favb.cat
el pròxim número de CARRER sortirà al mes de juliol

Llibres

Va de teatres
mERitxEll m. PAuné

Memòria rural
Paral·lel als feliços anys 20,

Un llibre sobre teatres fet per dos apassionats -i estudiosos- del teatre només
-

-

mERitxEll m. PAuné
nades que sobreviuen amb penes i treballs a Sant Andreu. Qui ho diria, que
-

Històries de
platea i galliner
Teatres de
Barcelona. Un
recorregut urbà
Antoni Ramon i
Raffaella Perrone
Albertí Editors,
2013
16 €

que ha atresorat la
moltes d’altres històries de platea i galliner. El llibre, a més de

alternatives, les burgeses i les obreres,

un referent i les ja
-

Teatre Arnau, per exemple, que es degrada dia rere
dia, mentre l’Ajuntament -que n’és propietari des

La vida al Pla

de Sant Andreu de Palomar abans de ser annexat a la
-

Les masies de
Sant Andreu de
Palomar
Pau Vinyes, Jordi
Petit i Lourdes
Pinyol

aprendre a estimar el que en queda. Ja diu la dita que
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La Favb
informa

El CoR RobAt
CAtHERINA AZÓN

José Molina Ayala
Advocat veïnal i dramaturg

ANCoR mESA

La Favb renova la Junta
REDACCIÓ
La Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona va celebrar la 41 assemblea general el
passat 16 de març amb el lema
“Combatem la crisi a peu de carrer”, i va renovar la seva Junta directiva per encarar els reptes d’un
mandat marcat per les creixents
desigualtats als barris i les retallades en serveis públics.
Lluís Rabell, de l’AV de l’Esquerra de l’Eixample, assumeix
el càrrec de president, i l’acompanyen a la junta Mercedes Vidal
(la Sagrera), sots-presidenta primera; 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 vocals Josep Xarles Santaló (Sants),
Sylviane Dahan (Esquerra de l’Eixample), 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-

La composició dels
membres de la nova
Junta amplia la
presència dels barris a
la direcció de la Favb
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 persones”; la participació ciutadana i els
drets i llibertats civils; l’economia
urbana mediambientalment sostenible, l’enfortiment i projecció
de la Favb i la consolidació de les
seves aliances amb altres actors
ciutadans.
L’assemblea va aprovar diferents resolucions a proposta de la
Favb, sobre la pobresa als barris i la
seva afectació des d’una perspectiva de gènere i sobre la privatització de serveis sanitaris i educatius,
i de la gestió de l’aigua. A proposta
dels barris es van aprovar resolucions sobre el deute de la Generalitat 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.

puyAl

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

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 impulsar 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 (persones amb qui has compartit anhels, esperances, projectes, reivindicacions), 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, social 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 autreball dels professionals va ser necessari per donar forma i contingut 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.
-

Revistes
de barri

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 projecEres conegut com “l’advocat de l’aluminosi”.
No, encara soc conegut com “l’advocat dels barris”. L’aluminosi
previ que vam fer va ser important. Arran les sessions d’assessorament als veïns del Turó de la Peira, vam detectar que els seus habitatges estaven molt deteriorats, i vam exigir un estudi seriós sobre

El treball professional va ajudar a detectar un greu
problema.
I l’associació de veïns va denunciar que la mort de la veïna va ser
una mort anunciada.

Porta, el teu barri

Tota la Sagrera

Sosi

L’Associació de Veïns i Veïnes de
Porta, del districte de Nou Barris,
inicia una nova etapa de la seva
publicació editant 1.500 exemplars. 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’explica al veïnat la campanya “Nou
Barris Cabrejada, diu prou!”. Una
nova publicació de barri que torna
a estar en mans del veïnat.

La portada de la revista il·lustra
d’una vella reivindicació veïnal
que fa dècades que dura: la “humanització” de l’avinguda Meridiana. Els veïns i veïnes volen que
aquesta actual via ràpida es paci-

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 gestionat per les entitats del barri. Un
article d’Itzíar González titulat “El
dret a la política. Per una Ciutat

a la xarxa viària de la ciutat. Un
ampli reportatge explica aquesta
“història interminable” compartida 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.

la participació activa dels veïns
i veïnes en les decisions que els
afecten. La revista també dedica
una pàgina a l’aniversari de l’associació Recursos d’Animació Intercultural, que compleix 20 anys.

Però no es va admetre la querella contra les administracions
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?
sociacions i administracions per tal de buscar una solució. I vam
aconseguir 46.000 milions de pessetes. A la força de les mobilitzacions 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,
ara és paper mullat per l’absència de polítiques d’habitatge i de
recursos econòmics. Sembla que sempre plou sobre mullat.
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En la conversa que vam mantenir
Jordi Évole va subratllar els valors que va

Jordi Évole,
un dels nostres

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
ni resulten cars ni són espectaculars. Es
basen en escollir un bon tema, documentarlo i preparar-lo, fer llargues entrevistes,
editar-les després per extreure l’essència
de cadascuna, muntar-lo i emetre’l. No hi
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
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
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

Sal i pebre

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
“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...”

L’acudit

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
el nom de ‘Glorieta de la Transsexual Sònia’ a la plaça del Músics de
la Ciutadella. Com és natural, el PP es va abstenir.

Zeta

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
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.
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