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Amics del Raval 
442 60 58 (dx) 

Badal, Brasil i Bordeta 
422 80 30 (dm) 

Baix Guinardó 
436 81 80 (dl) 

Barceloneta 
300 13 45(dm) 

Baró de Viver 
311 99 29(dx) 

Barri del Call 
302 29 01 

Bon Pastor 
346 46 18 (dl) 

Camp d'en Grassot 
457 01 30 (dl) 

Camp Nou 
339 91 70 

Can Caralleu 
280 07 24 

Can Clos 
332 02 44 (dl) 

Can Ensenya 
359 06 80 

Canyelles 
427 66 11 (dx, dv) 

Carmel 
357 57 48 (dl) 

Casc Antic 
319 75 65 (dm) 

Cases Barates E. 
Aunós 

422 86 27 
Ciutat Meridiana 

353 93 00 

Clot-Camp de l'Arpa 
232 46 10 (dm) 

Coll-Vallcarca 
219 74 22 

Congrés 
352 24 54 

Diagonal Mar 
303 32 85 (dj) 

Dreta Eixample 
215 97 80 

Esquerra Eixample 
453 28 79 (dx) 

Estrelles Altes 
331 34 98 

Font Castellana 
219 46 90 

Font d'en Fargues 
357 25 65 (dv) 

Font Guatlla-Magòria 
423 38 11 

Fort Pius 
265 33 84 

Galvany 
209 65 74 

Gòtic 
315 49 56 

Gràcia 
213 80 58 (dm) 

Gran Via 
454 51 97 

Gran Via-Perú-
Espronceda 

308 77 34 
Guineueta 

428 46 23 (dj) 

Horta 
420 90 06 

Hostafrancs 
424 32 90 (dm) 

Joan Maragall 
347 73 10 (dx) 

Juan Antonio Parera 
307 46 84 (dj) 

La França 
325 08 93 

La Llacuna 
300 43 94 

La Mercè 
203 81 19 

La Palmera 
305 37 05 

La Pau 
313 28 99 (dm) 

La Satàlia 
441 96 49 

La Vinya 
331 44 40 

Les Corts 
330 74 36 

Mare de Déu del Port 
331 34 98 (dx) 

Maresme 
266 18 56 (dl) 

Mont d'Orsà-
Vallvidrera 

205 49 68 (dm) 
Montbau 

428 29 34 (dm.dv) 
Navas 

340 62 49 (dm.dj) 
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Nou de la Rambla 
329 74 16 

Paraguai-Perú 
314 89 97 

Parc 
221 04 87 (dl) 

Parc de l'Escorxador 
325 00 44 (dm,dj) 

Parc Vall d'Hebron 
428 09 32 

Pedralbes 
204 53 43 

Penitents-Teixonera 
417 01 12 

Poblenou 
266 44 41 (dl) 

Poble Sec 
441 36 79 

Polvorí 
432 36 42 (dm) 

Porta 
359 44 60 

Prosperitat 
353 86 44 (dl) 

Provençals de la 
Verneda 

307 46 95 (dj) 
Racó de les Corts 

334 64 00 
Rambles 

317 29 40 
Ramon Albó 

357 13 33 (dx) 
Raval 

441 77 21 (dv) 

Roquetes 
359 65 72 (dx) 

Sagrada Família 
246 53 19 (dm) 

Sagrera 
408 13 34 (dl) 

Sant Andreu 
345 96 98 (dj) 

Sant Antoni 
423 93 54 (dm) 

Sant Cristòfol 
331 61 85 

Sant Genis 
418 35 20 (ds) 

Sant Gervasi 
417 90 65 (dm) 

Sant Gregori 
201 22 80 

S. Martí de 
Provençals 

314 17 04 
Sant Ramon Nonat 

440 14 50 
Sants 

331 10 07 (dl) 
Santuari N.Sra.Salut 

280 32 42 
Sarrià 

204 90 58 (dl) 
Sudoest Besòs 

278 18 62 (dj) 
Taulat 

307 08 11 (dx) 
Torre Baró 

350 47 99 (dv) 

Torre Llobeta 
429 26 24 (dl) 

Tres Torres 
205 77 89 (dm) 

Triangle de Sants 
431 75 45 (dl) 

Trinitat Nova 
353 88 44 (dl) 

Trinitat Vella 
346 10 38(dj) 

Turó de la Peira 
358 06 95 (dl) 

Vallbona 
354 89 82 (ds) 

Verdum 
359 67 87 (dx) 

Verneda Alta 
314 58 13 (dm) 

Verneda Baixa 
314 25 87 (dv) 

Zona Sud Sant Andreu 
346 85 75 (dv) 

Zona Universitària 
203 85 48 

Canvis: Isabel Sànchez. 
Telèfon 412 76 00 

Imprès en paper ecològic de 65 grams Aquest número té un tiratge de 20.000 exemplars, 
i la seva distribució és gratuïta 

Quatre anys més 

Maragal l serà alcalde de Barcelona qua t re anys més. H a 
es ta t el candidat més votat. Moltes felicitats. 

Nosaltres ens alegrem que el nivell de participació hagi 
estat important. Tot i que, com hem dit sovint des 
d'aquestes pàgines, entenem la participació i la democràcia 
com una cosa més profunda que simplement ana r a votar 
cada quatre anys. 

Després de la jornada electoral els barris continuen 
treballant per millorar les condicions de vida, per 
potenciar la cultura ... La participació en aquests temes és 
fonamental. Les ent i ta ts hem de garant i r mecanismes de 
participació als nostres veïns i veïnes i l 'administració ha 
de reconèixer aquest dret, que comença en la informació. 
Sense informació és difícil que hi hagi participació. 

La intervenció activa dels homes i dones és 
imprescindible per trobar solucions als nombrosos 
problemes que té la ciutat. 

La Barcelona dels barris entén que el nou a juntament 
ha de donar prioritat als barris perifèrics, a aquells que no 
van ser objectiu olímpic i que tenen bloquejats, des de fa 
anys, els plans especials de reforma interior, els famosos 
Peris. Cal donar prioritat als sectors socials més 
desvalguts per fer que també participin dels drets socials. 

Durant la campanya electoral els barris han estat 
l'escenari d'un i mil compromisos per par t de tots els 
alcaldables. No sense un cert escepticisnne, ens ho hem 
ana t apun tan t i a ra és fonamental que tots compleixin i 
que nosaltres els ho exigim. 

Cal que el metro arribi a Zona Franca, Nou Barris i Bon 
Pastor. Si el president de la Gl·eneralitat ho considerava 
just, esperem que la seva opinió no variï perquè l'alcalde 
de la ciutat sigui d'una o a l t ra força política. Ens sembla 
urgentíssim que a ra ja se signi el contracte-programa i el 
conveni d'inversions. L 'endeutament existent en el 
t ransport públic ens costa, a tots els barcelonins i 
barcelonines, molts milions en interessos. 

Cal concretar les propostes de Barcelona Estalvia 
Energia. 

Cal donar prioritat a la construcció de vivendes socials 
promeses, destinades sobretot als joves i als sectors més 
desafavorits, en règim de lloguer. No parlem de vivendes a 
preus tEixats ni de protecció oficial, sinó que demanem que 
Ajuntament i Generali tat arribin a acords i firmin u n 
conveni per construir aquest t ipus de vivendes a Barcelona 
capital. 

Totes les administracions han fet pública la importància 
que té acabar la reconstrucció del Liceu l'any 1997, per 
poder celebrar el seu 150 aniversari. Cal posar també 
aquesta da ta com el límit per a la rehabilitació o la 
remodelació dels edificis amb aluminosi. 

A totes i tots us desitgem una bona ressaca electoral. 

EL PUNT 

Qz Fl'SoS 
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Chumy 
Chumez 
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La Farola, tendenciosa 
El Fanal-La Farola-EI Faro 
(aunque parece que en adelante 
se queda solo la cabecera de La 
Farola), el periódico de la 
precariedad, el de los sin techo, 
el de las voces sin voz, como 
decía aquel viejo programa de 
televisión, confesaba en su 
editorial del número 8 (abril de 
1995) que se transformaba en 
órgano y voz de la derecha y la 
clase conservadora. Este es un 
fragmento del editorial: 

"Para satisfacerlos de la 
mejor manera posible, estre-
namos una nueva línea editorial. 
A partir de ahora La Farola serà 
de aparición quincenal. Tendre-
mos en cuenta plenamente el 
aspecte social (no socialista, ni 
mucho menos comunista) de 
nuestro país. Queremos respon-
der a vuestras expectativas y a 
vuestros interrogantes." 

Hasta ahora todos los 
periódicos, a excepción de los 
que se presentan como órganos 
de partides políticos, negaban 

o disimulaban su adscripción o 
tendència ideològica y gustan 
de llamarse independientes. 
Pues bien, La Farola no. Con 
toda claridad anuncian que de 
socialistas, nada, y de comu-
nistas, mucho menos. 

Entonces, ^de quién? Saben 
muy bien lo que se hacen. Con 
la derecha se come mucho 
mejor, jque aproveche! Làstima; 
me gustaba comprarlo y leerlo. 
Tendre que dedicar esos 40 
duros a comprar otro periódico 
que aunque solo sea indepen-
diente a medias, por lo menos 
no me diga tan descaradamente 
que no quiere saber nada de mi. 
jVivir para ver, amigo! 

Juan Manuel Velasco 
President de la Coordinadora de 

Jubilats i Pensionistes 

Nota de redacció: 
El passat 20 de maig ei grup de 
periodistes, advocats i economistes 
que van impulsar la creació d'El 
Fanal-La Farola a l'estat espanyol, 
van presentar públicament una 
nova publicació denominada 
Globus Mundi. Això ha estat així 

perquè la majoria de col·laboradors 
d'El Fanal-La Farola han abandonat 
la publicació com a conseqüència 
de les seves desavinences i 
enfrontaments amb l'editora 
francesa propietària de la 
capçalera. 

El nou diari de la precarletat, 
Globus Mundi, que ja té els dos 
primers números al carrer, té la 
intenció de ser un producte dig
ne, atractiu i de qualitat la com-
pra del qual sigui per als lectors 
un exercici de solidaritat a can
vi d'un servei interessant. Gom 
diuen els responsables de Glo
bus Mundi, volen que "el fet de 
pagar 200 pessetes ni sigui un 
acte de caritat, sinó de solidari
tat activa i d'interès". 

Un dels principals motius de la 
desavinença a l'antic Fanal era la 
nul.la aportació monetària de l'edi
torial. La nova fórmula del Globus 
Mundi manté la bonificació direc
ta dels venedors del 75 per cent 
dels ingressos i el 25 restant a 
despeses de confecció de la re
vista. 

Globus Mundi entén que la llui
ta contra la injustícia social, la 
desigualtat,la pobresa i la intole
rància és paral.lela a la de la de
fensa de la diversitat i contra el 
racisme. 
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CARRER CRÒNICA 3 
Barcelona, després de la batalla 

Maragall, alcalde d'un ajuntament més 
pluralista amb majoria d'esquerres. Roca, 

derrotat, servirà la ciutat com a cap de 
l'oposició. ERC i Els Verds, amb Iniciativa, 
entren al consistori. La dreta espanyolista 

del PP dobla el seu nombre de vots 

EVOLUCIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

PSC-PSOE 
CiU 
PP 
IC-Els Verds 
ERC 
UCD 
Total regidors 

1979 
16 

8 
— 
9 
2 
8 

43 

1983 
21 
13 

6 
3 

--
-

43 

1987 
21 
17 

3 
2 

— 
— 

43 

1991 
20 
16 

4 
3 

~ 
— 

43 

1995 
16 
13 

7 
3 
2 
— 

41 

REDACCIÓ 

Les barcelonines i els barcelonins 
van anar massivament a votar el 
passat 28 de maig. El resultat ha 
estat un Ajuntament més pluralista. 
ERC entra al consistori i la ciutat 
''eferma, per cinquena vegada con
secutiva, que no hi ha lloc per a les 
"Majories absolutes. Aquesta aritmè
tica electoral farà necessaris els pac
tes 0 els acords puntuals per donar 
estabilitat al govern de la ciutat. 

Malgrat la important pujada de la 
'̂ '•eta (el PP dobla els seus vots 
••especte al 1991), Barcelona conti-
•̂ ua votant majoritàriament les for
ces progressistes. Entre aquestes, 
f^ep Puig, tercer regidor d'Iniciativa-
Els Verds, es converteix en el primer 
ecologista que entra al consistori. 

• El calendari 

El proper dissabte 17 de juny, a les 
11 del matí, tal com marca la llei 
electoral, els 41 regidors de l'Ajun
tament de Barcelona es reuniran 
en la primera sessió plenària del 
nou consistori. Serà escollit alcal
de el candidat que en primera vota
ció obtingui majoria absoluta i, si 
aquesta no es dóna, el candidat de 
'a llista més votada. 

A la pràctica, si no hi ha sorpre
ses de pactes contra natura, això 
es pot traduir de la següent mane
ra: Pasqual Maragall (16 regidors) 
serà alcalde a la primera votació si 
aconsegueix el vot favorable dels 
tres regidors d'Iniciativa-Els Verds 
i els dos d'Esquerra Republicana. 
En canvi, si alguna d'aquestes for
ces polítiques (o les dues) opten 
per l'abstenció o el vot negatiu, 
Maragall haurà d'esperar a ser 
designat alcalde com a cap de llista 
de l'opció més votada. 

Superat aquest pas, Maragall té 
tres opcions: formar govern amb 

IC-Els Verds i ERC, repetir el pacte 
dels darrers anys només amb IC-
Els Verds (que no tindria la majoria 
absoluta), o governar en solitari i 
en minoria buscant acords puntu
als per a cada qüestió. Si en el futur 
es plantegés una moció de censu
ra, aquesta hauria de ser subscrita 
com a mínim per un terç dels regi
dors (14), i el candidat alternatiu 
hauria de tenir la majoria absoluta. 

• Els districtes 

Els resultats d'aquestes eleccions 
als districtes de la ciutat estan re
flectits en la seva integritat al qua-

El vot mediàtic 
El més significatiu és l'augment del PP a Barcelona i la irrupció 
en quasi tots els municipis d'esquerra del cinturó. És el reflex a 
Catalunya del que ha passat a Espanya. El vot més inconsistent -
però que determina les majories-, que un dia votà UCD -la cara 
d'en Suàrez-, un altre PSOE -la de Felipe- i ara el PP -el bigoti 
d'Aznar-: el vot del populisme. Ho interpreto com el vot mediàtic, 
expressió de l'antisocialisme i antinacionalisme que supuren 
determinats diaris i emissores i televisions. D'aquí uns anys i si 
els partits nominalment d'esquerres no ho eviten (redefinint-se i 
renovant-se), seran els vots directes a les opcions populistes-
feixistes que hi sorgiran. 

Eugenio Madueno 

dre gran que es reprodueix en 
aquesta pàgina. Si es respecta la 
norma de nombrar president de dis
tricte un membre de la formació 
guanyadora a cada zona, les co
ses quedaran igual com fins ara. 
Els socialistes presidiran els dis
trictes d'Horta-Guinardó, Nou Bar
ris, Sant Martí, Sant Andreu, Sants-
Montjuïc i Ciutat Vella, i Conver
gència i Unió presidiran l'Eixam-
ple. Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i 
les Corts. 

• Alta participació 

L'elevada participació ciutadana és 
una de les notes més destacades 
de les eleccions municipals. Dos 
de cada tres barcelonines i barcelo
nins censats (exactament el 66,24%), 
van anar a votar ei diumenge 28. 
Aquesta xifra està més de deu punts 
per sobre de la de 1991 (55,8%), en
cara que sense arribar als nivells de 
1983 (67,5%) i de 1987 (68,7%). La 
massiva assistència a les urnes ha 
fet que, paradoxalment, totes les prin
cipals formacions polítiques (fins i tot 
les que han perdut percentatge i regi
dors) hagin augmentat el seu nom
bre de vots en xifres absolutes en 
relació a les anteriors municipals. 

Partido 
0 

coalición 

PSC 

CiU 

PP 

IC-EV 

ERC 

CDS 

PH* 

PIE 

ENE 

NPS 

POR 

PRT 

AEC 

Otros** 

Ciutat Vella 

Votos % 

21.720 

204172 

11.834 

11J62 

6.631 

3jm> 
3.299 

2.3» 

2.351 

1.12S 

89 
337 

27 

24 

27 

37 

60 

33 

199 

-̂" S i t 

46,57 

46,2 

25,39 

29,3 

14,22 

8É0 

7,07 

5,7 
5,04 

2)8 
0,19 

Oli8 
0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,13 

0,07 

0,43 

•flsH 

Eixample 

Votos % 

47.514 29,94 

4SL748 3 1 ^ 

61.729 38,94 

62.130 46,0 

27.601 17,39 

15510 l U 

10.175 6,41 

W» 5JS 

9.056 5,71 

3M0 2J» 

183 0,12 

9M &7 

46 0,03 

«es ftt 
51 0,03 

36 0,02 

22 0,01 

79 0,05 

33 0,02 

457 0,29 

^ - ;«. . . , -"«2 

B A R C E L O N A , D I S T R I Ï O A D I S T R I T O 

Sants-Montjuic 

Votos % 

39.585 41,02 

36460 46.2 
27.447 28,73 

24.878 31,4 

13.565 14,20 

S.969 IS 

8.295 8,68 

5.732 7,2 

5.570 5,83 

2.387 3yO 

129 0,14 

729 Olft 
34 0,04 

723 « # 
X 0,03 

m m 

19 0,02 

13 0,01 

84 0,09 

38 0,04 

394 0,41 

m aifi 

Les Corts 
Votos % 

14.615 28,56 
m772 306 

19.156 37,44 

1&006 A&A 
11.267 22,02 

S.8B1 14JZ 

2.755 5,38 

2.119 &1 
2.513 4,91 

65 0,13 

295 a7 

15 0,03 

33^ - 6 # 
12 0,02 

13 0,03 

6 0,01 

21 0,04 
' ' • "' í À » ' >• ',jim 

9 0,02 

190 0,37 

7» «2 

Sa(Tià-S.Gervasi 

Votos % 

ia406 21,09 

38.951 44,69 

41.136 S&M 
21.223 24,32 

12*31 16.7 
3.506 4,02 

2jm 3j> 
3.528 4,09 

1.718 2;i 

85 0,10 

3 t t M 
16 0,02 

19 0,02 

.15 0,02 

6 0,01 

30 0,03 

35 0,04 

297 0,34 

66 HA 

Gràcia 

Votos % 

23.300 

21.118 

27.888 

27^019 
9.983 

5M6 
5,469 

4.m 
5.044 

2jm 
90 

32 
44f 
20 

12 

21 

47 

22 

247 

146 

31,95 

33,8 
38,26 

43,3 

13,69 

8,1 
7,50 

6,92 

9» 
0,12 
9fi 

0,04 

0,03 

0,02 

0,03 

0,06 

0,03 

0,34 

' QJ 

Hoita-Guinardó 

Votos % 

42.811 43,06 

42646 51.1 
25.475 25,63 

21J861 26.1 

15.606 15,70 
tJttS 8L3 

8.842 839 

BJM 7.1 
4390 4,92 

ijm sts 
154 0,15 

33 0,03 

606 ^tíÈ 
42 0,04 

28 0,03 

34 0,03 

97 0,10 

37 0,04 

419 0,42 

^m u 

NouBanis 

Votos % 

50.804 52,24 
51.118 62A 
16547 17.02 
l a z » m i 
15.363 15,80 
&543 7» 
9.695 9,97 

3274 3,37 
1.122 ÍA 

168 0,17 

40 0,04 

71 0,07 

17 0,02 

26 0,03 

112 0,12 

46 0,05 

392 0,40 

t « a? 

Sant Andreu 

Votos % 

35.456 45,08 
3Zffif2 5IMI 
19.699 25,04 

17J34 VA 

11.400 14,49 
SÜQB; 7 J I 

6.886 8,75 

3.985 5,07 

, l < l l i 2A 
109 0,14 

26 0,03 

WKl· 'j:-'6t9 
23 0,03 

12 0,02 

21 0,03 

70 0,09 

26 0,03 

302 0,38 

m u 

Sant Mart' 

Votos % 

53.638 46,03 

8S2tt SM 
27.332 23,45 

MMm MM 
17.764 15,24 

9.916 8,51 

6.098 5,23 

2296 23 

189 0,16 

41 0,04 

" <8tt í .^6yi 

35 0,03 

8 0,01 

30 0,03 

126 0,11 

38 0,03 

441 0,38 

- í M- 'í*":: 

L U i C r j » 

Total 
Votos % 

347.448 38,43 

276.141 30A4 

150̂ 403 16,64 

68.838 7,61 

46.309 5,12 

1M74 U 

1.261 0,14 

304 0,03 

327 OjM 

187 0,02 

215 0,02 

726 0,06 

317 0,04 

3.338 0,37 

\ Mn HA 

1891 Totalvotantes: 766.622 (55,51%) Total alwtencionet: 614.504 (44,49%) Total electores: 1.381.126 

1996 Totalvotantes: 906.161 (66,23%) Total abstenciooos: 461.987 (33,77%) Total electores: 1.368.148 

" ^ 9 9 1 , el PHparticto Humanista) se presemó con Los Verdes Usta Ecologista en la coa l i ^ PH: Partido Humaiista PK: Partido de los independientes de Espana ENE: Estado Nadonai Eurapeo PC-NPS: 
L^'^'sConTuntetBS de Catalunya) se presemóa las eleccionesmunicipales de ^ Plataforma CMca-Nuewo Partido Socialista) P0«: Partit Obrer Revolucionari PRT: Partit Revolucionari dels Treba-
--^™*'«" 'C-EV_ «adora AEC: Alternativa Ecologista de Catalunya 

L 

Votos y porcentajes obtenidos en las Municipales de 1991 

Votos y porcentaje obtendoe en las Municipales de 1995 

OPINIONS 

Com s'ha governar? 

PEP MIRÓ, PRESIDENT DE LA 
FEDERACIÓ DASSOCIACIONS 
DE VEÏNS DE BARCELONA 

Maragall hauria de governar amb 
les forces polítiques que li donen 
la majoria absoluta. IC-Els Verds i 
ERC podrien realitzar el paper de 
contrapunt del mateix Maragall 
controlant el capítol de despeses. 
Respecte al projecte de ciutat, 
hauria d'introduir objectius més 
progressistes. 

JOSEP FONTANA, HISTORIADOR 

La ciutat de Barcelona, on els 
canvis no han estat massa grans, 
no em preocupa gaire. Tot 
seguirà com estava més o menys. 
El que sí em fa por és la pujada 
del PP, perquè darrera del PP hi 
ha el feixisme. El PP se sap que 
comença amb Aznar però pot 
acabar a Auschwitz. 

JOSEP MARIA HUERTAS 
CLAVERIA, PERIODISTA 

Penso que es firmarà un acord 
tripartit. Pot ser una coalició no 
tan sols a Barcelona sinó també a 
d'altres importants capitals de 
comarca: Granollers i Manresa. 
Amb majoria inestable es 
governa molt malament. 

OLE THORSON, ENGINYER I 
MEMBRE DE BARCELONA 
CAMINA 

Governar en solitari seria difícil. 
Per tant hi haurà acords que 
poden suposar un petit gir 
progressista. Reforçarà les 
nostres propostes per una ciutat 
amb més qualitat de vida 
(prioritat als vianants i al 
transport públic, estalvi 
d'energia). 

EVA SERRA, HISTORIADORA 

És important que hagi entrat 
Esquerra a l'Ajuntament de 
Barcelona. Crec que és bo que no 
hi hagi majoria absoluta perquè 
caldrà que hi hagi més fluïdesa i 
consens entre les diferents 
forces polítiques. 
Em sembla horrorós l'augment 
del PP. 

ERNEST UDINA, PERIODISTA 

Hi ha dues opcions. La més 
vàlida seria un pacte a tres i 
l'altra una aliança PSC-CiU, que 
és menys creïble perquè no cal i 
podria ser perjudicial per a les 
dues forces en votacions 
posteriors. Són sorprenents les 
pèrdues de CiU, que cap 
enquesta no havia previst. 

MONTSE SINTAS, PERIODISTA I 
ASSISTENT SOCIAL (CÀRITAS) 

A Barcelona veig amb esperança 
una continuïtat en una sèrie de 
guanys socials que s'han 
aconseguit. 
Em preocupa sobretot el 
problema de l'atur, que tant ha 
centrat la campanya, perquè crec 
que és la causa de tot. I també 
l'habitatge. Què faran els 
ajuntaments per resoldre 
aquestes problemes? 
Malgrat tot, cal que els polítics 
reflexionin sobre l'ús del vot, i 
que les promeses fetes durant la 
campanya per acostar-se a la 
gent, ara no es refredin. 
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FERRAN PAREDES 

Enderroc a la Pau 
El passat 22 d'abril a les quatre de la tarda el bloc 80 del barrí 
de la Pau, afectat d'aluminosi, va deixar d'existir amb una 
explosió espectacular de bastants quilos de dinamita. Indub
tablement els veïns no van veure gaire de grat la demolició de 
l'edifici que durant més de 25 anys havia estat la seva llar. Per 
això l'associació de veïns no va considerar l'acte en sí una 
festa sinó part de la lluita per un habitatge digne. Després de 
l'acord amb la Generalitat l'esforç de l'associació de veïns se 
centra ara a controlar el calendari pactat i a garantir la qualitat 
dels nous habitatges que es construiran. 

El Vallès diu no al Quart Cinturó 
ISIDRE SOLER 

Unes 2.000 persones varen parti
cipar els dies 6 i 7 de maig a l'acam-
pada-concentració a Torrebonica, 
prop de Terrassa, per mostrar el 
seu rebuig al projecte del Quart 
Cinturó. Més de cent cinquanta ten
des de campanya al voltant d'una 
gran carpa varen formar el nucli de 
la trobada, on es van dur a terme, 
durant el cap de setmana, diverses 
activitats: debats, projeccions de 
vídeos i àudio-visuals, actuacions 
musicals, lliurament de premis d'un 
concurs de fotografia sobre espais 
naturals del Vallès. Les activitats 
es van tancar el diumenge al mig
dia amb la lectura d'un manifest en 
contra de l'esmentat projecte i en 
defensa dels espais naturals del 
Vallès. 

L'acte fou convocat per unes 
cent setanta entitats de signe di
vers (ecologistes, naturalistes, ex
cursionistes, veïnals, culturals, 
polítiques, etc.) del Vallès occiden
tal i oriental i del Baix Llobregat 
integrades dins de la Campanya 
Contra el Quart Cinturó. Amb 
aquesta acampada Terrassa és la 
tercera ciutat vallesana on s'han 
dut a terme mobilitzacions per 
mostrar l'oposició a aquesta nova 
via. Tant la marxa a Sabadell pel 
maig del 1994 com la manifesta-
ció-tractorada a Granollers el pas
sat novembre van destacar per una 
important participació popular. 

Diverses entitats de Sabadell, 
entre elles la Federació d'Associa
cions de Veïns, va iniciar aquest 
moviment d'oposició ara fa uns tres 
anys, quan van conèixer la intenció 
del MOPTMA i de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat de desen
terrar un vell projecte de l'època 
franquista, que en Porcioles havia 
planejat per facilitar el creixement 
de la Gran Barcelona ocupant la 

FERRAN PAREDES 

• El Quart Cinturó suposaria la pèrdua dels darrers espais verges 

plana del Vallès. El Quart Cinturó o 
Autovia Orbital, tal i com el deno
mina el MOPTMA, seria en realitat 
el tram Sant Celoni-Abrera d'un 
projecte molt més ambiciós, d'una 
autovia paral·lela a l'actual auto
pista que aniria des de la Jonquera 
fins al País Valencià per facilitar 
principalment el trànsit de vehicles 
entre França i el sud i centre de la 
península. 

Una de les principals preocupa
cions que han motivat aquest mo
viment d'oposició és el fet que 
aquesta nova autopista comporta
ria la pèrdua definitiva dels darrers 
espais naturals que encara resten 
al Vallès. El traçat previst al seu 
pas per la plana vallesana afecta 
de ple boscos i camps de conreu, 
àrees amb uns ecosistemes en
cara ben conservats, paisatges 
d'un valor notable, elements tots 
ells que juguen un important pa
per d'equilibri respecte de les zo
nes ja més densament poblades. 
A més del gran impacte que el 
seu pas ocasionaria sobre el ter

ritori, sense cap mena de dubte 
facilitaria, tal i com ha passat amb 
altres vies, la posterior ocupació 
urbanística que al cap de pocs 
anys acabaria per aplanar i ho
mogeneïtzar el Vallès. 

En definitiva el que es defensa 
és la pròpia identitat del Vallès. Un 
mosaic de ciutats i pobles entrella
çats per espais naturals, agrícoles 
i forestals que acompleixen una 
important funció biològica i de man
teniment de qualitat de vida. 

Per això es demana la retirada 
del projecte del Quart Cinturó i l'ela
boració d'un estudi que contempli 
les necessitats reals de la mobilitat 
comarcal i les solucions més ade
quades al medi, basades en la mi
llora de la degradada xarxa de car
reteres locals i comarcals, la gratu
ïtat de la B-30 i la potenciació del 
transport públic sobretot del ferro
carril. 

Isidre Soler és membre de la Co
missió d'Ecologia de la FAV de 
Sabadell. 

Barcelona no serà seu de l'Euroexèrcit 
MARTA BACH 

Cinquanta anys després de la fi de 
la Segona Guerra Mundial, enmig 
de l'allau massmediàtic de cele
bracions que, més que aniversaris, 
haurien de ser recordatoris, el 
"Ministerio de Defensa Espanyol" 
proposava que la ci,utat de 
Barcelona es convertís en la seu 
del futur Euroexèrcit del Sud, una 
força "d ' intervenció ràpida, 
aerotransportada", composta de 
dotze mil homes, a parts iguals 
entre França, Itàlia i Espanya. Fi
nalment, l'adjudicació d'aquest "re
gal d'aniversari" se l'ha endut la 
plàcida i senyorial Florència. Mal
grat tot, si uns dels arguments es
grimits per les més de 30 entitats, 

ONGs i grups pacifistes que es van 
manifestar en contra de l'assenta
ment de l'Euroexèrcit del Sud a 
Barcelona, era la presència d'una 
potent força militar proveïda d'ar
mament modern i sofisticat a 
Barcelona, ara les seves premis
ses no perden vigència i segueixen 
sent les mateixes, tot i el canvi 
geogràfic. 

• Jornades sobre la pau 

Fundació per la Pau i Justícia i Pau 
organitzen el 15, 16 i 17 d'aquest 
mes de juny la IV Trobada de 
Barcelona sobre temàtica de pau. 
Enguany el tema escollit versa so
bre "El comerç d'armes i polítiques 
de desarmament". Les imatges dels 

refugiats ruandesos, els morts en 
la guerra a l'ex-lugoslàvia i els con
flictes a Txetxènia perfilaran una 
clara realitat: les guerres són pos
sibles gràcies a les armes. O vice
versa? Tant se val. Es tracta, per 
acabar, i sense obviar les "saluda
bles i obligades" celebracions, que 
el 50è aniversari de la creació de 
les Nacions Unides -una organit
zació encarregada del desarma
ment mundial entre d'altres activi
tats- serveixi per discutir temes tan 
espinosos com el comerç d'arma
ments convencionals, el control i 
proliferació d'armes de destrucció 
massiva, i les propostes de recon
versió de la indústria militar. No tot 
pot quedar en celebracions. 

RESIDÈNCIA CLARA 
EN BARCELONA (HORTA) LO QUE 
VD. BUSCA PARA SUS MAYORES: 

CASA-TORRE NUEVA 
24 plazas en 16 habitaciones y 9 banos. todas con 

ventana exterior. Luz, sol, terrazas, ascensor, 
cocina pròpia, medico y otros servicios. Trato 
esmerado y familiar con personal cualificado 

Véala: le gustaré. Santa Otilla, 13-15 

T. 420 95 62 
Pregunte por la Sra. CLARA 

JUAN RUANO BALADA 
Professor de Guitarra 

• Classes de guitarra 
• Per hores, individuals 
• Disposem d'instruments 

Pg. de la Zona Franca, 240 20n 2a 
(plaça Cerdà) 

08038 Barcelona - T. 331 20 32 

/ ^ ^ 

ADMINISTRACION INMOBILIARIA 
COMPRA-VENTA 

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL 

FINCAS FUSTER 
Av. Merldlana, 382 ent.4 

08030 Barcelona -Tel. 311 61 53 

ACUPUNTURA 
HOMEOPATIA 

• TRACTAMENT DEL DOLOR 

• SISTEMA NERVIÓS: 
depressió, estrès, ansietat, etc. 

• TABAQUISME, OBESITAT,... 

Dra. MARGARITA DE LEGÓRBURU 
Tel. 454 65 69 

Sepúlveda, 93 3r. la. 08015 Barcelona 

;ASOCIACIONES 
DE VECINOS 

MSeVAS 
COHSU ESCUDO 

\PARASUSnESrAS 

240 PfiïsP-^^ 
PHCCNIX Pza. letamandi, 30 

08001 BMCILONA Tiendo fsquino Aragón 

Tel. 45^ 10 31 

file:///PARASUSnESrAS
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Els veïns demanen envasos 
reutilitzables als hlpers 
_ _ ^ MARC ANDREU 

Si la gent anés a comprar amb el 
cistell de tota la vida enlloc de fer 
servir les bosses de plàstic que 
donen els supermercats, o si es 
compressin a granel les costelles 
"̂ e be enlloc d'agafar els preparats 
de carn envasats en safates de 
Porexpan, Catalunya s'estalviaria 
Dona part dels tres milions de to-
•̂ es de residus domèstics que ge-
'̂ era anualment. De fet, un 30 per 
cent del pes i un 60 per cent del 
volum d'aquests residus correspo-
"̂ ^n només a envasos. En altres 
paraules; dels 500 quilos de resi
dus que cada habitant genera a 
'sny, bona part corresponen a bos
cos i ampolles de plàstic, a llaunes 
' paquets de cartró, a tot tipus d'en
vasos de PVC, porexpan i 
*etrabrics. Per cridar l'atenció so
bre aquesta problemàtica la Plata
forma Cívica per a la Reducció dels 
Residus ha fet aquest passat mes 
de maig diverses accions de com-
Pra reivindicatives davant d'algu-
'̂ es grans superfícies comercials 
de Catalunya. 

"Es molt difícil 
renunciar al 
plàstic, però hem 
de reclamar als 
fabricants 
l'oportunitat de 
poder comprar 
envasos 
reciclables i 
reutilitzables" 

Convocats per la cinquantena 
d entitats ecologistes, veïnals i or-
panitzacions de consumidors que 
"^^egren aquesta plataforma, el 
Passat 12 de maig un grup de per
sones van entrar a l'Hipercor de 
Barcelona decidides a demostrar a 
compradors i a comerciants la gran 
c|uantitat de residus no reciclables 
l̂ ue genera una compra habitual. 
Un cop dins del centre comercial 
^is manifestants van adquirir una 
sèrie de productes prèviament 
acordats i, després de passar reli-
Qiosament per caixa, van muntar 
espectacle a fora el carrer: davant 

'3 mirada atònita dels vianants els 
Membres de la plataforma ecolo-
9ista van buidar les ampolles de 
plàstic, els tetrabrics i les llaunes 
"aspassant-ne el seu contingut a 

Les associacions de veïns, de consumidors i 
les entitats ecologistes exigeixen l'ús d'envasos 

reutilitzables a tots els hipermercats 

MIGUEL LÓPEZ 

• Les garrafes de plàstic no són tan naturals com l'aigua que hi ha dins 

pots de vidre, cistells i carmanyo
les que havien portat de casa. 

Després d'això van recollir tots 
els envasos i els van apilar, segons 
la seva tipologia, davant les portes 
de l'Hipercor. Mentrestant explica
ven als compradors i vianants que 
calen canviar els hàbits de consum 
si es volen evitar munts i munts 
d'escombraries contaminants. "Sa
bem que és molt difícil renunciar al 
plàstic, però hem de reclamar als 
fabricants l'oportunitat de poder 
comprar envasos reciclables i 
reutilitzables", comentava un dels 
manifestants. Precisament per 
pressionar en aquest sentit la gent 
de la plataforma va lliurar tota "la 
pila d'envasos inútils que absurda
ment ens han encolomat a la direc
ció del centre comercial perquè 
assumeixin la responsabilitat del 
seu tractament". 

• Accions sorpresa 

Accions com aquesta, que s'han 
repetit al Barnasud de Gavà i a un 
centre comercial del Vallès Occi
dental, tenen com a objectiu sensi
bilitzar la població sobre la proble
màtica dels residus i posar de ma
nifest la impossibilitat de comprar 
els mateixos productes en enva
sos reutilitzables i a granel, molt 
més ecològics. Els organitzadors 
de les compres reivindicatives , 
entre els quals hi ha Greenpeace i 
la Favb, destaquen el caràcter pe
dagògic, pacífic i informatiu de les 

seves accions. Fonts de la Plata
forma Cívica per a la Reducció dels 
Residus han manifestat la intenció 
de continuar realitzant compres 
com aquestes "sense anunciar-les 
prèviament per mantenir-ne el fac
tor sorpresa". 

D'altra banda, i en una altra línia 
de treball, el passat 10 de maig la 
mateixa plataforma ecologista es 
va concentrar davant d'un hotel 
barceloní perdonar la "malvinguda" 
a Catalunya als executius respon
sables de les empreses envasado-
res, reunits per una convenció de 
treball. Els ecologistes van criticar 
l'avantprojecte de llei sobre enva
sos i van manifestar la seva aspira
ció a que a l'any 2000 el 80 per cent 
dels residus orgànics siguin utilit
zats perfercompostatge i que el 60 
per cent dels envasos siguin 
reutilitzables. 

CONSELLS PER COMPRAR VERD 

Portar de casa el cistell, el carro o una 
bossa de tela i estalviar-se d'agafar 
bosses de plàstic. 

Evitar de comprar productes d'usar i 
llençar i també aquells que vagin 
excessivament empaquetats. 

Escollir envasos reciclables, com el vidre, 
abans que llaunes, tetrabrics o ampolles 
de plàstic. 

Comprar a granel sempre que sigui 
possible. 

Persisteixen les accions 
contra el rebut de l'aigua 

REDACCIÓ 

El dia 14 de maig uns quinze mil 
veïns i veïnes es van manifestar 
pels carrers de la nostra ciutat per 
denunciar els impostos abusius en 
els rebuts de l'aigua i la inexistèn
cia de solucions per a aquesta ve
lla reivindicació. 

Abans s'havien fet moltes as
semblees i alguna manifestació per 
districte. El dijous anterior diferents 
dirigents veïnals s'havien encade
nat a la plaça de Sant Jaume per 
demanar solucions, ja que l'Ajun
tament de Barcelona és l'únic que 
cobra la taxa de clavegueram i el 
tamgrem en el rebut de l'aigua. 

El diumenge al matí, milers de 
persones van omplir la plaça de 
Sant Jaume i van denunciar la 
Generalitat i l 'Ajuntament de 
Barcelona. Una comissió formada 
pel president de la Confavc i els 
respectius presidents de totes les 
federacions en lluita no va ser re
buda i no va poder lliurar-los els 
escrits oportuns. 

La campanya ha superat el mig 
milió d'ingressos en efectiu i ha obli
gat a la caixa a "col·laborar" amb 
l'objecció fiscal en editar uns impre
sos especials per facilitar els ingres
sos de les famílies que estan en 
campanya. Són 2.500 milions d'im-

EL PREU DE L'AIGUA 
Pessetes per metre cúbic (ús 

"Barcelona 
*Las Palmas 
Múrcia 
"Alacant 
"Córdoba 
"Madrid 
Palma de Mallorca 
Càceres 
Logrono 
"València 
"Sevilla 
Tarragona 
"Girona 
Castelló 
"Oviedo 
Pamplona 
"Badajoz 
Zaragoza 
"Soria 
"Màlaga 
Càdiz 
Lleida 
San Sebastiàn 
"Orense 
Salamanca 
"Valladolid 
Burgos 
"Vitòria 
"Àvila 
Granada 
Pontevedra 
"Ciudad Real 
"La Corurïa 
"León 
Segòvia 
Jaén 
Toledo 
Huesca 
Melilla 
Preu mitjà: 117,67 pts 
Font: MOPTMA 

domèstic) 

211,1 
204.8 
190,9 
131,7 
126,9 
122,0 
120,0 
116,1 
116,0 
113,6 
112,3 
107,1 
101,7 
96,7 
92,2 
90,7 
87,3 
85,5 
76,4 
75,8 
74,7 
71,8 
71,0 
69,7 
68,7 
60,5 
60,3 
60,3 
60,2 
58,1 
55,2 
54,8 
52,5 
50,1 
47,8 
38,8 
36,1 
35,3 
15,0 

" Depuren les seves aigües residuals 

MIGUEL LÓPEZ 

Encadenament a la plaça Sant Jaume 

postos impagats, però sembla que 
per a les administracions aquesta 
xifra sigui irhsòria perquè cap d'elles 
no hi fa res. Ens sembla que aquest 
"passotisme institucional" demostra 
una greu irresponsabilitat. 

Després del fracàs de les nego
ciacions amb el senyor Comas en 
representació del president Pujol, 
després de la lentitud de la comis
sió parlamentària que no acabarà 
la seva feina fins a l'octubre, conti
nuem exigint una negociació que 
faci cas de les nostres exigències 
perquè, tal com cridaven els mani

festants aquell diumenge, "aques
ta campanya no la podran aturar". 

És il·lustratiu publicar els preus 
de l'aigua a totes les capitals de 
província de l'estat espanyol. Com 
podreu observar no som al capda
vant, però si s'unifiquen els criteris 
que s'apliquen al rebut de l'aigua, 
resulta que paguen més cara l'ai
gua les famílies treballadores que 
els titulars que consumeixen més 
aigua perquè tenen piscina o ges
pa. El preu de l'aigua corresponent 
al 1990 és de 154 pessetes per 
metre cúbic. 

Escola 
Professional 
per a la Dona 
tíiputació 
«le Barcelona 

Casa dels Canonges 
Carrer de la Pietat 
•"61.310 52 58 
' "3x310 66 58 

~2§002Barcelona 

DATES MATRÍCULA CURS 1995/96 
Lliurament de números: Dies 3-4-5-6 i 7 juliol / 1 - 4 setembre 

DEPARTAMENT DE CUINA 5 i 6 setembre 

DEPARTAMENT DE RECURSOS FORMATIUS 7 i 8 setembre 

DEPARTAMENT D'ARTESANIES 12 i 13 setembre 

DEPARTAt^ENT D'ART 14 i 15 setembre 

DEPARTAMENT DE MODA 18 i 19 setembre 

HORARI: de 9 a 14 h. 
INICI DEL CURS 1995/96: 2 d'octubre 

C A L PRESENTAR: 
2 fotograf ies tamany carnet. 
Fotocòpia del Document Nacional 
d' identi tat. 
Instància de matr ícula. 

Elimini la pintura i 
F P r Q ®* vernís amb el 
t U U n mètode més 

ràpid i econòmic 
Creu d'en Muntaner, 50 

Tel. 212 88 58- Fax418 01 40 
08970 Sant Joan Despí 

Sant Baldomer, 79 
Tel 727 40 52-Fax 727 40 94 

Sabadell 

Plà d'en Xuclà. Bioc C, Nau 6 
Tel/Fax(972) 17 19 98 

I 7840 Sarrià de Ter (Girona) 

El Decapat per immersió 

Només 1.950 Ptes/m^ per cara 
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El pla Sant Andreu-la Sagrera ha d'unir els barris de l'entorn En 
ToNi RAMON 

L'arribada en tren a Barcelona des 
de la banda del Besòs, o la sortida 
de la ciutat en aquella direcció, 
passa fregant els barris del Clot, 
Sant Andreu, la Sagrera, Baró de 
Viver i Bon Pastor. Del nus de la 
Trinitat a la plaça de les Glòries, la 
franja de terreny ocupada per les 
vies i els tallers de Renfe, configu
ra un dels grans buits urbans de la 
Barcelona d'avui. Si es deia que 
Barcelona estava d'esquena al mar, 
el cert és que la ciutat tampoc no 
mira cap al tren. 

Per a aquest sector, facilitar la 
sutura d'unes trames urbanes se
parades pel pas del ferrocarril és 
un dels objectius que el planeja
ment urbanístic hauria de propo
sar-se assolir, independentment 
de conjuntures concretes. En 
aquest sentit, la modificació del 
Pla General Metropolità al sector 
de Sant Andreu-Sagrera és ne
cessària. Però no tots els plans 
que fan falta, es realitzen o ni tan 
sols es proposen. Aquí i ara, la 
localització de l'estació del TAV 
ha obert expectatives noves de 
transformació per a la zona i ha 
estat, sens dubte, el detonant que 
ha fet possible el pla; però, a la 
vegada, n'és el principal condici
onant. 

Ei desenvolupament d'aquest 
pla pot ser una de les grans obres 
del consistori nou, i en aquest 
sentit ens agradaria exposar 
aquells aspectes del pla present 
que caldria conservar, aquells que 

XAVIER BASIANA 

• Vista aèria parcial dels terrenys del pla Sant Andreu-la Sagrera 

s'haurien de treballar més i els 
que caldria variar. 

El parc lineal, de 5 quilòmetres 
de longitud és, sens dubte, l'em
blema del projecte, l'element on es 
posa de manifest la millora que el 
pla aporta. Tot i així, s'han de vigi
lar dues qüestions en la configura
ció d'aquest espai. Una té a veure 
amb la definició d'un recorregut 
que permetés als vianants que 

passegin pel parc arribar amb faci
litat al "parc-illa" del mig del nus de 
la Trinitat. Malgrat la problemàtica 
del projecte, el pla hauria de res
saltar l'interès d'aquest objectiu. 

L'altra qüestió té a veure amb 
el sistema viari; i, en concret, amb 
el perill que les vies de tràfic fron
tereres amb el parc actuïn de bar
reres. En aquest sentit s'hauria 
d'abandonar la idea de connec-

tar-les amb el nus de la Trinitat, ja 
massa carregat de tràfic. 

Pel que fa a l'habitatge, la mo
dificació del Pla General Metro
polità proposa un increment del 2 
per cent, al voltant de 40.000 
metres quadrats de la superfície 
destinada a habitatges. 

Ens preguntem: és aquest el 
preu que s'ha de pagar per fer 
viable el pla? Perquè organismes 
públics, com Renfe o el Ministeri 
de Defensa operen amb la matei
xa lògica que els propietaris pri
vats? Perquè a Barcelona s'ha 
d'incrementar el nombre d'habi
tatges havent-n'hi de buits? El 
pla hauria de reduir edificabilitat. 

El pla no resol reivindicacions 
històriques com la de l'espai de 
Can Portabella. 

El pla consolida un cert sector 
industrial, que hauria de ser com
patible amb l'habitatge, al voltant 
del Bon Pastor. La intenció és 
bona. Ens preguntem, però, per
què no van pensar el mateix a la 
Vila Olímpica. 

Un problema greu amb plans 
com aquest és que indueixin di
nàmiques de renovació urbana 
en els barris veïns. Els perills són 
molts i de tipus diversos. Així, hi 
ha la possibilitat que els nous 
habitatges es converteixin en in
accessibles a les capes socials 
que viuen en els barris veïns. Un 
pla d'aquest tipus hauria d'anar 
sempre acompanyat dels Peris 
corresponents de les barriades 
de l'entorn. 

5 paraules 
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Canvia de mans 
l'empresa de 
Diagonal Mar j 
El grup assegurador suís Zurich 
ha adquirit el 80 per cent de la 
multinacional americana 
Kemper, una filial de la qual, 
Kepro, és l'encarregada 
d'urbanitzar el gran complex 
comercial i de negocis de 
Diagonal Mar. El projecte del 
front marítim del Poblenou, que 
les associacions de veïns veuen 
amb recel , està actualment 
aturat per manca de 
finançament. Segons fonts de 
Kepro, l'entrada del grup Zúrich 
a la multinacional "reforçarà el 
projecte de Diagonal Mar". 
• 

150 persones es 
"colen" al Laberint 
El passat 13 de maig un grup de 
150 persones convocades per 
associacions de veïns, 
organitzacions sindicals i grups 
ecologistes, van protagonitzar 
una acció reivindicativa a favor 
de la gratuïtat del parc del 
Laberint. Els concentrats van 
entrar al parc sense pagar les 
250 pessetes que val l'entrada 
(només és gratuït els dimecres i 
diumenges) i van incitar tots els 
ciutadans a fer el mateix. 

LA NOSTRA MILLOR GARANTIA, ENTRE ELS NOSTRES CLIENTS COMTEM AMB LA 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BARCELONA 

QL 

MEW TRAVEL AL SEU 
Aragó, 199 Baixos ( en t re Muntaner y Aribau ) SERVEI 
T e l : 451 48 44 Fax: 451 80 45 , 

EN INFORMACIÓ NOMÉS AVIÓ 
(anada í tornada) DE QUELCOM. 

MADRID 
SEVILLA 
MÀLAGA 
BILBAO 
CANÀRIES 

17.200. 
24.100. 
22.100. 
20.100. 
27.000. 

I moltes més destinacions 

U.S.A 
CANADÀ 
BRASIL 
ARGENTINA 
XILE 
CARIB 

78.500. 
82.500. 
90.000. 
97.500. 

118.900. 
87.500. 

.. i moltes més destinacions 

PARIS 37.000.-
MILÀ 34.500.-
ROMA 36.500.-
LONDRES 31.000.-
AMSTERDAM 34.500.-
BRUSEL·LES 33.100.-
COPENHAGEN 45.100.-

.... i moltes més destinacions 
SUDÀFRICA 79.500.-
ASIA 92.500.-
PACÍFIC 165.000. 
XINA 172.000. 
JAPÓ 147.000. 
... i moltes més destinacions 
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EL SEU ASSESOR EN VIATGES 

* Billetatge avió,tren,autocar,vaixell 

* Estancies Platja - Muntanya 

* Creuers - Fires - Incentius 

* LLoguer de vehicles,vaixells 

* Viatges a mida 

* Contractacions d'hosteses 
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Barri 

a barri La Verneda canvia de mica en mica 
CHELO LOSADA 

Si una persona que vivia a la Ver-
fieda fa vint anys, tornés ara es 
portaria una grata sorpresa. El bar
ri sembla un altre. Ha canviat molt 
gràcies als Jocs Olímpics. Es va 
Urbanitzar la rambla de Prim i es 
van començar les obres de la línia 
'I del metro, que encara continuen. 

Però encara hi ha coses que 
s'estan fent o s'han de fer: la urba
nització de la rambla de Guipúscoa, 
'3 finalització de la remodelació de 
'3 plaça de la Verneda, la posada 
6n funcionament de la línia II del 
Tietro, etc. 

Malgrat tot, la gran transforma
ció del barri encara no s'ha produït. 
Aquest canvi vindrà donat per la 
construcció, a la Sagrera, de l'es-
íació del Tren d'Alta Velocitat (TAV). 
Això comportarà un canvi impor
tant per al barri, ja que tota la zona 
gue volta el pont del Treball es 
transformarà notablement: desa
pareixeran totes les indústries que 
hi ha al carrer Santander i aquest 
6s convertirà en una rambla entre 
6l pont del Treball i la rambla de 
f^rim; molt probablement es 
construiran pisos nous, malgrat que 
'associació de veïns està en con
tra perquè la densitat de població a 
la Verneda és molt elevada; apa
reixeran molts serveis i la Verneda 
es transformarà en un barri de ser
veis a l'estació; els voltants de l'es
tació es convertiran, d'aquesta 
riianera, en un àrea de nova 
centralitat per a la ciutat de 
Barcelona. 

• La metamorfosi 

Es sorprenent veure com un barri 
^ue als anys c inquanta era 
tiàsicament agrícola i els seus ha
bitants eren només alguns page
sos, als setanta/vuitanta es va 
transformar en una petita ciutat 
dormitori on vivien molts immigrants 
•̂ e tot arreu d'Espanya i als noran
ta/dos mil s'està convertint en un 
barri del sector terciari, que dóna i 
•donarà serveis a molta gent i on 
cada vegada viurà més gent nas
cuda a Catalunya. 

Tot això sembla molt bonic, però 
també hi ha alguns aspectes que 
són dolents i que afecten directa
ment els veïns de la Verneda, se
gons va declarar Montse Ayats, 
"Membre de la junta de l'Associació 
'̂ e Veïns de la Verneda Alta. 

Un d'aquests aspectes és el que 
pateixen els propietaris de la finca 
•̂ ^ 149 del carrer Guipúscoa. L'edi-
ticl s'esquerda a causa de les obres 
per construir els túnels del metro, 
segons declara Agust ina 
villaverde, presidenta d'aquesta 
escala. De moment aquesta gent 
espera els resultats d'un estudi 
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L'església de Sant Martí constrasta amb els blocs de pisos-dormitori 
RUBÉN PÉREZ 

encarregat pel districte a l'Institut 
de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya i d'un altre que porta 
a terme la Generalitat. Lligada amb 
la construcció del metro va la urba
nització de la rambla de Guipúscoa, 
que ara per ara està totalment aban
donada i no s'està portant a terme 
cap tipus d'obres. L'A.V. Verneda 
Alta demana que la Rambla arribi 
fins al carrer Extremadura -encara 
que ells sempre havien demanat 

que al carrer Guipúscoa es cons
truís un boulevard i no pas una 
rambla- i no tan sols fins al carrer 
Ca N'Oliva, que és el que està 
previst actualment. 

També s'ha de parlar de la situ
ació en què es troba ei cinema 
Verneda, que va ser enderrocat 
per Derribos Martínez amb la in
tenció de construir-hi un aparca
ment subterrani i un túnel de rentat 
per a cotxes, però de moment està 

tot aturat. En aquest tema, l'Asso
ciació de Veïns de la Verneda Alta 
es manifesta demanant que es 
construeixi una sala amb una ca
pacitat per a unes mil persones, 
per fer grans actes al barri, segons 
va declarar Montse Ayats. 

Pel que fa a la convivència entre 
els habitants de la Verneda, s'ha 
de dir que aquesta és bastant nor
mal malgrat que darrerament hi ha 
hagut algun focus de problemes de 

convivència amb persones de raça 
gitana. 

Un altre problema és l'encari
ment dels pisos, tant la compra 
com els lloguers. Això ha fet que 
molts dels joves nascuts al barri de 
la Verneda hagin marxat a altres 
llocs on els pisos eren més asse
quibles a les seves possibilitats. 
Així i tot, hi ha alguns que preferei
xen quedar-se encara que això 
suposi haver de restar a casa dels 
seus pares durant més temps del 
que ells voldrien. 

• Pla Popular 

Tots aquests problemes que s'han 
de solucionar i d'altres que sorti
ran més endavant es recolliran al 
Pla Popular que l'Associació de 
Veïns de la Verneda Alta té previst 
de redactar durant aquest any, pel 
seu 20è aniversari. La Verneda 
Alta ja ha proposat un Pla Popular 
dues vegades: una als seus inicis, 
cap al 1979, i una altra a l'any 
1988. En aquests textos es prete
nia, i es pretén, recollir tots aquells 
temes o aspectes que es creuen 
convenients per fer que el barri 
sigui més habitable, com pot ser la 
construcció d'un hospital de zona 
(1979), la creació de més places 
de llars d'infants i un llarg etcètera. 

Així doncs, de mica en mica i 
amb la voluntat de tots, tant veïns 
com institucions, el barri anirà can
viant fins a convertir-se en un barri 
completament diferent del que era 
als anys cinquanta. 

La Verneda Alta: vint anys de sentir bullir la sang 

• L'Associació de Veïns de la Verneda Alta 
farà, al mes de setembre, vint anys de la seva 
legalització, cap al 1975. Aquesta associació 
ha estat molt important per al barri ja que ha 
aconseguit moltes coses gràcies a la seva 
lluita. 

"Abans de la creació de l'Associació de Ve
ïns el barri existia només com un grup de 
vivendes, sense cap mena de tramat social", 
explica Rosa Maria Pascual, membre de l'Asso
ciació de Veïns de la Verneda Alta pràcticament 
des del seu començament. 

Els creadors de l'associació de veïns eren 
gairebé tots cristians de base, però malgrat tot 
la seva primera lluita important va ser contra la 
construcció d'una església al solar que actual
ment ocupa la plaça de la Verneda. Volien que 
l'església es construís, però no en aquell lloc ja 
que ells reivindicaven el solar com a zona verda 
per al barri. 

Les reivindicacions fetes per l'associació de 
veïns han estat nombroses. Totes elles es van 
recollir al Pla Popular del barri el 1978 i es van 
renovar el 1988. S'ha aconseguit la construcció 
d'un institut de Formació Professional al carrer 
Santander cantonada Pont del Treball; l'Escola 

RUBÉN PÉREZ 

• La rambla Prim, un espai per passejar 

d'EGB els Horts; la rambla de Prim, que final
ment no s'ha convertit en cinturó; el parc de 
Sant Martí, que en aquests moments està patint 
la seva sisena fase; i un llarg etcètera de petites 

coses que no semblen gaire importants però 
que per als veïns del barri han significat una 
millora qualitativa important. 

Malgrat tot, també han estat moltes les rei
vindicacions que no s'han aconseguit, com pot 
ser la construcció de llars d'infants al barri; un 
parc de bombers; més mercats, ja que el barri 
només en té dos; un hospital de zona ..., però 
els membres de l'associació de veïns diuen que 
tot el que han aconseguit suposa una millora 
significativa per a tots els habitants del barri de 
la Verneda. 

Cal esmentar que entre el 1982 i el 1986 va 
haver-hi un buit a l'Associació de Veïns de la 
Verneda. Al 1982 es va suspendre la Festa 
Major del barri pel tema del barraquisme a la 
Perona. Va ser en aquest moment quan va 
començar la crisi que va durar fins al 1986. 

Malgrat tot, tal com diu Joan Manuel Serrat 
a una de les seves cançons, "fa vint anys que 
tinc vint anys i encara tinc força". Aquesta 
afirmació es pot aplicar a l'Associació de Veïns 
de la Verneda Alta que complirà vint anys al 
mes de setembre però que encara continua 
funcionant amb tota la força i l'empenta amb 
què va començar. 

Escenari Central 
Divendres 16, a les 11 de la nit, rock català amb SOPA DE CABRA 
Dissabte 17, a les 10 de la nit, salsa i ball amb TRAVELLING BAND 

i l'orquestra cubana A TODO SON 
Diumenge 18, a les 8 del vespre, MARINA ROSSELL i AAAYTE MARTIN 

Míting 
Amb JUUO ANGUITA, Coordinador General d'Izquierda Unida 

i RAFAEL RIBO, President d'Iniciativa per Catalunya 

Metro: línia 1 (vermella), estació Arc de Triomf 
Bus: 19, 5 1 , 55, 54, 39, 40, 4 1 , 141. Nocturns: N4, N5 i N6 

16, 17 i 18 de juny 
Antiga Estació del Nord 
Barcelona 
Entrada gratu'ilta els tres dies 

a Iniciativa 
per Catalunya 
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XJÚEL CUARTO FOSC 
Albert Batlle 

Va rebre a primers de maig una 
carta signada per entitats sindi
cals, veïnals i ecologistes, que 
no va respondre. Seguint el vell 
estil, la seva resposta ha estat el 
silenci administratiu. Esperem 
el resultat de les eleccions i, si 
és el cas, continuarem escri
vint-li cartes d'amor. El nostre 
missatge és: Parc del Laberint: 
Gratuït. 

Els rellotges 
dels alcaldables 

Una campanya electoral serveix 
poc per debatre seriosament 
sobre idees I projectes, però en 
canvi permet fer el xafarder so
bre els futurs representants del 
poble. És el cas d'El Pehódico, 
que en dos reportatges analit
zava la indumentària dels cinc 
principals candidats a l'alcaldia 
de Barcelona. Gràcies a això 
ara sabem que Maragall porta 
un rellotge Tissot d'or valorat en 
70.000pessetes; que Roca con
sulta l'hora en un rellotge Hublot 
de 400.000 pessetes; i que 
Lacalle té un Bulgari que val 
300.000 pessetes. Eulàlia Vintró 
i Pilar Rahola. en canvi, són 
menys presumides i porten re
llotges bastant més barats. El 
que no sabem és si tots van a la 
mateixa hora. 

"Despistes" 
electorals 

Participació ciutadana 

23 de maig, programa Hora 
25 a la Ser. 
Pasqual Maragall fa un debat 
amb els a l ca l dab les de 
Sevilla i Madrid. En un mo
ment donat el locutor li pre
gunta el preu del metro i 
Maragall diu que 620 pesse
tes. Es refereix a la tarja. Sin
ceritat de l'alcalde i transpa
rència, ja que de pas ens in
forma que a ell per ser alcal
de li rebaixen 20 pessetes 
per targeta. 

Ateneu Barcelonès. 
El ve ïna t asse t ja els 
alcaldables. Roca no para de 
preguntar : "qui és. . .? La 
Vintró el va informant. Al dia 
següent a un míting a Sant 
Martí, la Laii es preguntava: 
"Com es pot ser alcaldable i 
no reconèixer el moviment 
veïnal?". 

Mani festac ió contra els 
abusos al rebut de l'aigua. 
La LaIi Vintró arriba i sense 
encomanar-se a ningú, es 
penja de la pancarta de la 
Favb. Alguns veïns l'esbron
quen. '^Se equivoco de pan
car ta , se equ ivocaba , se 
equivocaba,...?" 

Reproduïm un cartell cinematogràfic de la publicació festiva "La 
Prosperitat". Fa referència als Plens de Districte, i encara que els 
artistes siguin del districte de Nou Barris, creiem que el tema és comú 
a tots els districtes. Sota el cartell deia: "Algun dia la participació 
ciutadana deixarà de ser cinema-ficció...." 

Dirigents 
sindicals 

m 

La seva actuació a la guerra de 
l'aigua continua sent híbrida. 
Malgrat que no s'acompleixen 
els acords que ells van signar, 
ni ells ni els consumidors no 
baden boca. També demos
tren la seva miopia en no voler-
se adherir a la passada mani
festació perquè el nostre eslò
gan era: On són les solucions?. 
Ells, amb veu autoritària, ens 
exigien que poséssim <i,On són 
els acords? Encara no saben 
que els veïns i veïnes no van 
firmar i que els acords els ha
vien firmat ells? 

EM 
Torre de 
Collserola 

\ 4irtïDÒ%.\PllPí 

CRESPO CERKüDA ylÀ coíABomooN 

Quan van privatitzar el turó de 
la Vilana per fer-hi una torre de 
telecomunicacions, van dirque 
els ciutadans podrien gaudir 
igualment de la vista pujant al 
mirador de la torre, ep! pagant. 
I ara resulta que les poques 
hores que els ciutadans poden 
pujar-hi, ep! pagant, queden 
reduïdes per les festes priva
des que s'hi organitzen. No te
nen prou hores per fer-hi el que 
vulguin, quan el públic no hi té 
accés, com per, asobre, reduir
ies encara més? Ep, pagant! 
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UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Escoli \ÍBÍvaúúàa d'EADdis Emptcmúls 

CIES 
Centre d'Iniciatives 
de l'Economia Social 

2a. Escola d'Estiu 
per a Entitats i Associacions 

Bareetonap del 3 al 14 de juliol de 1995 
Comunicació Interpersonal. 
Estratègies de Negociació. 

Mitjans de Comunicació I les 

Gestió I Dlrec^cló de les ESALs. 

Mecenatge Empresarial. 
Elaboració de projectes. 

Amb la 
ool.laboraeld: 

INFORMACIÓ I MA-míCULES 
Baoela Unlvarslttria crcstudls Empresarials. U.B. 
Diagonal, e s e . Tsl: 40S 19 8 3 . Fase 4 0 S 4 4 7 3 
Centre crinlolallves de l'Eoonomla Social ,CIES 
Rosselló, 4 1 6 . TMa 4 3 9 . 3 1 . O S . Faxs 4B8 .S1 Fundació Garbí 

COMISION DE 
PARADOS 

Todos los miércoles 
De 17,30 a 20 h. 

CC.OO (USCOB) 3a planta 
Via Laietana, 16. Barcelona 

ACUDE Y PARTICIPA 

TELÈFON 

VEÏNS 
No t'hi conformis! 

Truca'ns 

412 76 49 
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Membre d'AEDENAT El negoci de la moratòría nuclear 

P er "Centrals en moratòria" es 
coneixen les plantes nuclear que tenien 
autorització de construcció" quan es va 

aprovar el pla energètic de 1984, i que van 
Veure paralitzades les seves obres com a 
conseqüència de l'esmentat pla. És el cas 
dels dos grups de Lemóniz, els dos de 
Valdecaballeros i Trillo II. Són un total de 
5.000 megavats que equivalen a la novena 
Part de la potència total instal·lada. 

El pas del temps ha posat les coses al 
seu lloc i ha demostrat que aquestes cen
trals eren absolutament innecessàries. 

El projecte de llei elèctrica que van 
aprovar les Corts declara la paralització 
definitiva de les centrals en moratòria. A 
més, reconeix el dret dels titulars a perce
bre compensacions amb càrrec a les tarifes 
elèctriques per les inversions realitzades i 
els costos de finançament associats. Com a 
iiovetat, estableix que aquests drets po
dran ser convertits en títols o valors nego
ciables a col·locar entre els estalviadors 
finals a través dels anomenats "fons de 
titulació d'actius resultants de la moratò
ria nuclear". No deixa de sorprendre que, 
en un temps en què qualsevol ocasió és 
propícia per recordar l'excessiu volum 
del deute públic estatal i l'obstacle que 
suposa per a la "necessària baixada dels 
tipus d'interès i la consolidació de la 
recuperació econòmica", es llanci al mer
cat, amb la garantia de l'estat a través de 
la llei, una emissió de 730.000 milions a 
un termini que pot arribar als vint-i-cinc 
anys. 

Si fem servir la perspectiva històrica, 
però, comprovarem que l'autèntic desas
tre econòmic ve donat perquè el decret 
del tancament definitiu de les centrals 
s ha retardat més de deu anys. La conse-
ciüència ha estat que uns actius, que 
sempre s'ha sabut que serien improduc
tius, passin a valer en l'actualitat 730.000 
niilions, mentre que l'any 1984 en costa
ven 460.000. A més, en aquest període 
Una quanti tat sempre superior al 3,5 per 
cent de les tarifes elèctriques ha permès 
transferir 555.000 milions de pessetes 

• La central tèrmica del Besòs 
PASQUAL GÓRRIZ 

dels usuaris de l'electricitat als bancs 
creditors de les companyies. 

La moratòria ha estat un gran negoci 
precisament per als que van ser res

ponsables de construir unes centrals que 
no feien cap falta. Els mateixos que contro
laven i controlen els consells d'administra
ció d'algunes companyies elèctriques amb 

participacions accionarials minoritàries i 
que, a través de les companyies d'enginye
ria, béns d'equip, constructores i bancs 
amb una participació molt més gran, van 
fer el seu agost amb la construcció de les 
plantes en moratòria. Per a ells el negoci 
no era explotar les plantes sinó construir
ies: les companyies elèctriques no eren la 
seva activitat empresarial sinó el camp 
d'aconseguir beneficis sense risc. Evident
ment no hi han perdut, com ho demostra el 
fet que, d'acord amb aquesta llei i les dis
posicions vigents fins ara, els tornaran les 
quantitats invertides i els interessos cor
responents als tipus mitjans de remunera
ció dels capitals. Durant aquests anys el 
valor dels actius inútils ha crescut a una 
mitjana del 12 per cent anual. No és gaire 
freqüent en activitats industrials que re
sulten improductives! 

Li i iísj»'!!,-;! ík- la moraío i ' ia 

Si l'anterior resulta poc clar, segurament 
el següent exemple millorarà la seva com
prensió: un dels principals problemes de 
Banesto, que van conduir a la seva inter
venció, va ser la gran quantitat de crèdits 
a morosos. Si a aquests crèdits els haguessin 
aplicat la "lògica de la moratòria", i amb 
independència de la rendibilitat de les acti
vitats a les quals es destinaven, els haurien 
tomat el capital amb un interès del 12 per 
cent, Banesto no només no hauria entrat en 
fallida, sinó que seria un dels bancs més 
rendibles del país. Això no pretén ser una 
justificació de l'activitat del "banquer de la 
brillantina i la barbeta apuntant sempre al 
cel", sinó una mostra de la anormalitat en el 
tractament d'aquest tema. 

Els ecologistes, que sempre hem estat 
en desacord amb l'energia nuclear, ens 
oposem ara al fet que els usuaris d'electri
citat paguem per unes centrals inútils que 
van fer sense consultar-nos prèviament la 
seva utilitat. A les economies de mercat les 
activitats empresarials es retribueixen en 
part pels riscos que s'afronten. Qui la fa, la 
paga. I, evidentment, ara haurien de pa
gar ells. 

F r a n c e s c d e C a r r e r a s 
Catedràtic de Dret Constitucional El valor del vot 

E Is ciutadans tenen el dret de 
participar en els afers públics, directa
ment 0 per mitjà de representants lliura
ment elegits en eleccions periòdiques per 
sufragi universal". Això diu l'apartat pri
mer de l'article 23 de la Constitució espa
nyola. I el darrer incís de l'article 9.2 assig
na als poders públics la missió de "facilitar 
la participació de tots els ciutadans en la 
vida política, econòmica, cultural i social". 

A finals del mes passat els ciutadans 
Van tenir la possibilitat d'elegir represen
tants, és a dir, de participar en els afers 
públics. Cal assenyalar que, com es des
prèn dels articles citats, elegir és tan sols 
Una manera de participar: participar és, 
Per tant, com també es desprèn d'allò dit a 

la Constitució, quelcom molt més ampli 
que elegir. 

Els ciutadans, davant les urnes, es tro
ben amb tres possibilitats: votar per un 
dels partits que es presenten, votar en 
blanc i no anar a votar. Són conseqüent
ment democràtiques les tres opcions? AI 
nostre entendre, només les dues primeres 
ho són. La primera significa que hom vota 
pel partit que més li agrada o que menys li 
desagrada, segons la perspectiva (optimis
ta 0 pessimista) que s'adopti. La segona té 
una clara significació democràtica (la vo
luntat de participar) i una inequívoca cen
sura a tots els partits que es presenten: cap 
no mereix ser votat. La tercera és inaccep
table, des d'un punt de vista democràtic. 

Participar en política 
és molt més que elegir 
els governants: és 
també actuar en els 
àmbits socials, 
culturals i econòmics 
amb moltes més armes 
que les del vot 

almenys per dues raons: primera, perquè 
representa despreciar una de les escasses 
possibilitats de participar que ofereix el 
sistema i, segona, perquè l'abstenció és de 
molt difícil, o impossible, interpretació: hi 
ha l'abstenció tècnica dels mal censats, la 
dels "passotes", la dels antidemòcrates que 

desprecien el sistema, la dels que se'n van 
a la platja i, potser, la d'alguns despistats 
que creuen que és un vot de càstig o de 
protesta. Mentrestant, els vots en positiu 
han elegit per uns quants anys el gover
nant que hom, potser, més volia combatre. 

Participar en política, ja ho hem dit, és 
molt més que, simplement, elegir els go
vernants: és també actuar en els àmbits 
socials, culturals i econòmics (a més dels 
polítics) amb moltes més armes que les del 
vot. Però una papereta electoral diposita
da a les urnes és un element imprescindi
ble del mètode democràtic, i amb ella els 
ciutadans, conscientment, expressen, de 
forma sintètica, tant el seu pensament 
com els seus interessos i preferències. 
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Un reportatge de 

Marc Andreu 

El dissabte 20 de maig una cinquantena de joves van 
ocupar un vagó de metro de la línia verda, el van decorar i, 
entre guitarres, cançons i algun porro, van muntar allà la 
seva festa. Carrer hi va ser, i aquesta n*és la crònica . 

La farra, al metro 

^idealàvatenir en Carles Espona, 
' ^'s seus amics de Gràcia de se-
Quida la van secundar: muntar una 
f^rra en un vagó de metro, Ràdio 
^scuto es va posar en funciona
ment i a principis de maig entre certs 
^mbientsjoves deia ciutat ja corria ia 
consigna: "el divendres que ve, a les 
^ou de la nit, lots a l'estació de metro 
•̂ e Montbau, que s'ha organitzat una 
f^sta dins d'un vagó de metro". Per 
Pi'oblemes d'última hora la convoca-
toria es va ajornar quinze dies, però 
3l final el dissabte 20 de maig l'acte 
^s va consumar. 

Eren quarts de nou del vespre i 
''Albert s'impacientava perquè els 
S6US amics anaven massa tran-
'^uils: "Si no us espavileu arribarem 
'3rd i el metro marxarà sense no
saltres". El Sergi, en canvi, era 
^^és escèptic; "Jo crec que no pas
sarem de la tercera parada, això si 
^0 acabem a comissaria". El cas és 
l̂ ue la majoria no ho tenien gaire clar 
' ̂ emanaven detalls i explicacions al 
Joan Lluís, que era qui més sabia de 
^uè anava la història: "Jo només sé 
1̂ que m'ha dit un amic, A les nou 

hem d'estar a Montbau portant algu-
^^ cosa de priva; està previst que 
siguem uns dos-cents". 

Eren les nou i al vestíbul de 
''estació de Montbau no hi havia 
^és de vint persones. Les colles 
'^'amics que anaven arribant, des
coneguts entre ells, estaven a l'ex-

MARC ANDREU 

• La gent es va divertir d'allò més i alguns van acabar veient doble» com a la foto 

peclativa. Alguns, artesanalment i 
en ampolles de plàstic, van co
mençar a preparar beuratges amb 
la fanta, et patxaran, el vi i la coca-
cola que portaven a les bosses. Un 
altre va fer una col·lecta per anar a 
comprar xibeques. La taquillera, 
nerviosa, s'ho mirava amb el ma
teix estupor que la gent que baixa
va a buscar ei metro, 

• "Festa D mort" 
Dos quarts de deu. El Carles, l'or
ganitzador, va fer un crit i l'operació 

va començar. A l'abordatge. 45 jo
ves van ocupar l'últim vagó del 
metro que a Montbau començava 
el seu trajecte per la línia verda. En 
dos minuts, quan encara no havia 
arribat a la segona estació, el vagó 
va quedar decorat amb garlandes i 
banderetes de festa major. Una 
pancartade paper d'embalar {"Fes
ta 0 mort") presidia la improvisada 
sala de festa, i d'altres penjades de 
les finestres convidaven els pas
satgers de les estacions a sumar-
se al guirigall. 

Dues guitarres posaven música 
a la festa acompanyades dels cants 
de tot el personal. La gent, conten
ta, compartia calimotxo, cervesa, 
porros i patates f regides, A 
Lesseps, a Fontana i a Diagonal 
van incorporar-se al vagó altres 
grups de joves que ja esperaven el 
pas del tren festiu, I els passatgers 
que hi pujaven despistats, sorpre
sos en un primer moment, o s'afe
gien a la festa o s'ho miraven diver
tits. Sense temor, perquè l'ambient 
que es respirava, evidentment car

regat i sorollós, era més sa que el 
de qualsevol discoteca del triangle 
golfo. El metro va anar circulant 
sense cap problema mentre a l'úl
tim vagó la festa continuava. 

• Apareixen els segurates 
Les deu de la nit a l'alçada de Maria 
Cristina. El que tothom temia i al
guns s'estranyaven que encara no 
hagués passat: dos guàrdies de 
seguretat (sense doberman. per 
sort} van aturar el comboi. La 
Carme, envalentonada per l'alco
hol, es va posar a cridar: "Falten 
dues parades, falten dues para
des!". El vagó va ser un clam i els 
guàrdies de seguretat, amables i 
simpàtics, van donar permís per 
seguir fins a Zona Universitària, 
Allí, final de línia, tothom va sortir 
cívicament del vagó sense descui
dar-se abans de netejar-lo des
penjant els ornaments i llençant a 
ía paperera les ampolles buides. 

La gent, però, continuava ani
mada, i els empleats del metro no 
posaven gaire impediments, així 
que els joves van canviar d'anda
na, van ocupar un nou vagó (també 
l'últim, per recomanació d'un 
segurata), i van seguir la festa. El 
nou metro, ara en direcció Montbau, 
era dels articulats, i això va perme
tre que es ballés la conga amunt i 
avall, A quarts d'onze, i a Talçada 
de Fontana. la gent va deixar el 
metro i va seguir la marxa a Gràcia 
i a la plaça Reial. L'experiència 
havia estat tot un exemple d'origi
nalitat i tota una demostració del 
comportament que han de mante
nir els joves: les ganes de festa i 
l'esperit rebel no són incompati
bles amb el respecte. 

Una festa completament legal 
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MARC ANDREU 

* Dues guitarres van posar música al metro festiu 

• Els organitzadors de la farra 
del metro ho tenien tot previst i 
controlat dins del descontrol. 
Portaven garlandes, globus, gui
tarres, beguda i coses per picar, 
I també havien avisat un perio
dista i convençut un amic per
què ho filmés tot en video do
mèstic, I aquest, sabedor que 
està prohibit fer fotos o filmar al 
metro, es va preocupar un dia 
abans de demanar un permís a 
Transports de Barcelona per fer 
un suposat treball. Per això el 
cap d'esnció de Zona Universi
tària, que va intentar confiscar-
li la pel·lícula, es va quedar amb 
un pam de nas. El treballador 
del metro va trucar a la central 
demanant instruccions, però no 
va tenir res a fer en comprovar 
que el permís era completament 
legal. 

"Aquesta festa és completa
ment legal", repetia el Carles 
Espona, l'organitzador. "No ens 
poden dir res perquè no fem cap 
gamberrada ni trenquem res, 
només ens divertim". De feL 
l'única il·legalitat va ser fumar 
dins del vagó. Oliver, un estudi
ant alemany convidat a la festa 
per uns amics de Gràcia, co
mentava al·lucinat: '"Això és una 
passada; la idea és molt origi
nal, la gent s'ho passa bé i ningú 
cau en el vandalisme". 

El passat divendres 26 de 
maig, els mateixos que van 
muntar la festa van organitzar 
en un bar de Gràcia el passi de 
la pel·lícula de video gravada al 
metro. Repassar la farra en video 
va ser tan divertit com viure-la 
en directe. 

MARC ANDREU 

Les ganes de festa es van 
apoderar del vagó 
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La Veu dei 

CARRER J u n y de 1996 

Un reportatge de 

Marc Andreu i Chelo Losada 

Pedró Alvarez va ser assassinat el 1992 i tots els indicis 
apunten que va ser un policia. Dos anys i mig després dels 
fets el jutjat vol tancar el cas sense esclarir-lo adduint 
falta de proves 

A 

Jutges i policies volen oblidar Pedró Alvarez 

it d'instruc
ció número 5 de l'Hospitalet de Llo
bregat va emetre un "auto de conclu-
sión" sobre el cas de l'assassinat de 
Pedró Alvarez. Aquest és el segon 
intent de tancar el cas definitiva
ment, després que al mes de no
vembre el jutjat es pronunciés de 
forma similar. Segons va declarar la 
j utgessa Oiza, el j utjat dóna per con
closa la recollida de proves i d'infor
mació i passa l'expedient a l'Audièn
cia de Barcelona. 

Begona Reyes, advocada de la 
família Alvarez, ja tia anunciat que 
formularan al·legacions per evitar 
que el cas es tanqui definitivament. 
En cas que això es produeixi, valo
ren demanar noves proves o l'ober
tura del judici oral. 

Per la seva banda l'inspector 
Bolívar, responsable policial de la 
investigació, va respondre amb eva
sives al requeriment fet per Carrer 
sobre el tancament del cas. Segons 
Bolívar, "fins que un delicte no pres
criu, la policia no deixa mai d'inves
tigar". La família i les persones que 
segueixen el cas sospiten, malgrat 
tot, que la policia no porta a terme les 
investigacions pertinents perquè el 
principal sospitós, José Manuel S. 
F., és un membre del cos. Actual
ment, el presumpte assassí, lliure 
per manca de proves, està de baixa. 

Com a conseqüència del cas de 
Pedró Alvarez, el seu pare, Juan 
José Alvarez, i gent del barri on vivia 
el jove van promoure la creació de la 
plataforma contra els abusos del 
poder. Des d'aquesta organització 
s'han convocat tots els actes de pro
testa per demanar l'esclariment del 
cas. Precisament aquest mateix mes 
de maig, els integrants de la platafor
ma han començat el procés per 
constituir-se com una entitat legalit
zada sota el nom d'Associació Con
tra els Abusos del Poder (ACAP). La 
finalitat d'aquesta associació seria la 
de coordinar tots els casos en què 
l'autoritat, sobretot policial i judicial, 
fa un ús abusiu del seu poder. 

Actualment s'està preparant una 
manifestació a la qual es vol convo
car totes aquelles persones que pa
teixen 0 han patit un abús de poder. 
En aquesta manifestació es preveu 
que siguin presents casos molt con
crets, com el de Juan Carlos Maya 
i la seva companya Concha, empre
sonats com a presumptes compo
nents de! comando Barcelona d'ETA; 
0 el de Jesús Esperabé, pendent de 
judici i amb una petició fiscal de tres 
anys de presó i d'inhabilitació. 

CRONOLOGIA 

15/12/92: assassinat de Pedró Alvarez. 

17/12/92: detenció d'un policia, sospitós 
d'ésser el culpable. 

23/12/92: posada en llibertat del policia 
sospitós. 

15/01/93: concentració de 800 persones a 
l'Hospitalet demanant esclarir el cas. 

28/01/93: tancament de comerços a la 
Verneda i concentració al barri. 

07/03/93: concentració a la Verneda i 
tancada de 24 hores a l'església de Sant 
Marti. 

10/03/93: concentració davant del Govern 
Civil. 

26/04/93: homenatge a Pedró Alvarez al lloc 
on fou assassinat. 

13/05/93: cadena humana davant dels 
jutjats i comissaria de l'Hospitalet. 

18/07/93: xerrada antirepressiva a la casa 
ocupada de la Vaqueria. 

11/09/93: manifestació de la Plataforma per 
les llibertats I contra els abusos del poder, 
centrada en el cas de Pedró Alvarez. 

KIKE COBOS ' ^^12/93: tancada a l'església de Sant Martí. 

Els veïns de la Verneda van acudir a un ple del Consell de Districte per protestar 

Què va passar? 

• La nit del 15 de desembre de 1992 Pedró Alvarez 
Peso, de 20 anys i veí de la Verneda, passejava per 
l'avinguda Barcelona de l'Hospitalet de Llobregat en 
companyia de la seva xicota Yolanda Suàrez. La noia 
va travessar el carrer sense mirar i un cotxe Opel 
Vectra blanc quasi l'atropellà. Del cotxe va sortir un 
home enfurismat que va agredir la jove i que s'em
brancà en una disputa verbal amb Pedró Alvarez. De 
sobte, l'individu va treure una pistola, va disparar dos 
trets contra el jove a boca de canó i el va ferir 
mortalment al cap. L'assassí va pujar al seu cotxe, on 
l'esperava una dona, i va fugir ràpidament de la zona. 
Era un quart de dues de la matinada. Vint-i-cinc 
minuts més tard Pedró moria a la residència sanitària 

de Bellvitge. 
Dos dies després, el 17 de desembre, era detingut 

el policia nacional José Manuel S.F. com a pressumpte 
autor de l'assassinat: conduïa un Opel Vectra i tenia 
una pistola model PK, habitual a la policia, del mateix 
calibre que la que va matar Pedró. L'acusat, de 
caràcter violent, afeccionat a les arts marcials i amant 
de la vida nocturna, freqüentava la zona del crim. 
Malgrat aquests indicis, el 23 de desembre el jutge 
posà en llibertat el policia per falta de proves conclo
ents. Un cop lliure, José Manuel S.F. es reincorporà a 
la policia, passà tres mesos suspès de feina i sou i 
immediatament després va agafar la baixa laboral per 
problemes psíquics. 

15/12/93: concentració al lloc de 
l'assassinat un any després. Es van cremar 
simbòlicament pistoles de cartró en senyal 
de protesta. 

31/12/93: pregunta al Parlament sobre 
l'assassinat de Pedró Alvarez, realitzada pel 
diputat Jordi Portatjeila (ERC) 

12/09/94: concentració a la Verneda. 

17/11/94: s'envia el cas a l'Audiència 
Provincial. El pare no ho sabrà fins passat 
un mes. 

15/12/94: concentració davant del Govern 
Civil de Barcelona, en recordatori del segon 
any després de l'assassinat. 

16/03/95: concentració davant de 
l'Audiència Provincial per demanar la 
reotjertura del cas. 

30/03/95: manifestació de l'Arc de Triomf 
fins a Magistratura per demanar que es 
facin les investigacions pertinents. 

GABINETE GUERRA, SA 
ASESORÍA Y CONSULTORÍA 

experiència, seriedad y profesionalidad 
Visitas concertadas y servicio a domicilio 

ASESORÍA LABORAL, MERCANTIL, FISCAL 
• Estudio y confección de declaraciones de 
Renta y Patrimonio 

• Asesoría y gestión fiscal 
• Ingeniería fiscal 
• Estudio y confección de declaraciones, 
Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales 

Asesoramiento y consultoría integral de: 
comercies, empreses y particulares 

c/ Riera de Sant Miquel, 3 2^ • 08006 BARCELONA 
Tels. 237 58 61 - 237 56 91 Fax 238 03 60 

ESCOIA DE CATALÀ 
PER A ADUIJS 

CURSOS INTENSIUS DE JULIOL 1995 
carrer d'Enric Granados, 46, pral. Tel. (93) 454 51 31 

Del 28 de iuny al 27 de iuliol, classes de 2,5 h. (de dilluns a diious) 
Horaris de matí, tarda i vespre 

• Cursos de llengua general, nivells: 
A (per a no-catalanoparlants), B, C i D 

• Cursos de correcció de textos 
* Curs de llenguatge comercial 
* Curs de tècniques de redacció 
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I.a Veu Uel 

CARRER BARCELONÈS n 
CINEMA 

Ianquis go 
home! 
-____^ MARTA PLUJA 

"drcelona és una comèdia 
''omàntica, d'una estranya 
Parella de cosins, nord-
americans, un oficial de la 
"larina, Chris Eigeman, i un 
jove executiu, Taylor Nichols, 
•ïue coincideixen a Barcelona a 
principis dels anys vuitanta. 

Al film hi ha dues històries 
Paral·leles, una d'amorosa, que 
té l'atractiu d'estar 
Protagonitzada per la dona del 
fcector (Tushka Bergen) i 
' altra purament anecdòtica, 
encara que en sigui el 
'onament: l'anti-americanisme 
originat per l'agressiva política 
exterior dels EUA (la Guerra 
'̂ el Golf i els incidents de 
l'estret d'Ormuz), que 
desemboquen en una sèrie 
d'atemptats. 

L'anterior pel·lícula de Whit 
Stillman, Metropolitan va estar 
"ominada a l'Òscar (1987), 
Potser aquesta nominació pot 
explicar l'expectació 
•Completament injustificada que 
s ha creat per Barcelona. 

Tot i que sempre és bo 
conèixer la ciutat des d'un altre 
punt de vista, costa reconèixer-
se en una actitud bel·licista i 
Poc hospitalària com la que ens 
mostra Stillman. Ara bé, la 
interpretació no passa de ser 
Sraciosa i els diàlegs, base 
d'aquest treball cinematogràfic, 
són força intel·ligents per al 
cinema ianqui i, en general, li 
falta ritme. 

Però encara que només sigui 
Per riure una mica dels tòpics 
nberals que sovintegen a la 
'Mostra ciutat, val la pena 
arribar-se al Capsa i pagar 
entrada. 

• Barcelona. Whit Stillman. 
Cinema Capsa. 

• Tierra y Libertad. 
Ken Loach. 
Cinemes Publi i Verdi. 
"olèmic fresc realista sobre la 
'"evolució que visqué Catalunya 
durant la guerra civil. El que 
P^r a uns no és altra cosa que 
^n film pamfletari d'un director 
trotkista, per a altres és una 
Calenta manera d'abordar una 
Part de la història que certa 
^squerra no vol assumir, 
discussions al marge, és una 
^ a n pel.lícula. 

ESTABLIMENTS 

Tatuatges: l'art a flor de pell 
MARC PÉREZ 

Una petita punxada i ja està. Amb un 
moment l'artista tatuador pot plasmar a la 
pell qualsevol figura o dibuix que la persona 
hagi triat. I és que el món del tatuatge abasta 
tot un seguit de sentiments, de maneres de 
ser, i cadascú es tria el tatuatge que li ve a 
mida. 

A Barcelona es poden trobar diverses 
botigues on es fan tatuatges amb preus que 
van de les deu mil pessetes en endavant. Fer 
un tatuatge requereix, en primer lloc, 
predisposició de la persona, ja que un 
tatuatge és per a tota la vida. Seguidament 
cal pensar quina cosa es vol imprimir damunt 
la pell; i és aquí on entren tots els gustos i 
tendències particulars: indis, monstres, 
dimonis, personatges de dibuixos animats o 
del còmic, noms de persones estimades, 
signes distintius de tribus urbanes, cossos 
femenins o masculins anhelats que ara 
conviuran amb la pell pròpia per sempre... 
Tot és vàlid a l'hora d'escollir el tatuatge. Un 
cop s'estigui ben decidit i s'hagi escollit el 
dibuix, cal posar-se en mans d'un expert i 
tenir paciència: hi ha tatuatges que es poden 
fer en vint minuts, però d'altres requereixen 
unes quantes hores. 

El tatuador ajuda a triar i descriure 
l'objecte que es vol tatuar; ell és qui aplicarà 
el seu art a la pell tenint sempre en compte 
aspectes com la higiene, la qualitat del traç i 
la professionalitat. Amb l'ajut de diversos 
estris, com la maquineta d'afaitar per treure 
els pèls de la zona que es tatuarà, el 
vaporitzador d'aigua per mantenir-la humida 
0 la màquina tatuadora, composta d'agulles 
que van traçant el dibuix incrustant el 
pigment al cos, el tatuador treballa la pell 
com si es tractés del llenç del pintor o del 
marbre de l'escultor. 

"Amor de madre" 
Malgrat que aquest és un dels noms tòpics que 
ha identificat el món dels tatuatges, els gustos i 
les tendències han evolucionat. Igualment, no 
es pot establir una tipologia fixa de gent que es 
vol tatuar: des d'un treballador a un "yupi", 
passant pel camioner, el heavy, el 
guardaespatlles, el punk o el policia, molta gent 
vol imprimir una imatge a la pell. Segons Àngel 
Giménez de Bama Tatoo (carrer Obradors, 15) 
hi ha moltes persones de tot tipus que volen un 
tatuatge, i generalment les zones preferides 
pels homes són els braços i el pit, mentre que 
les àrees corporals preferides per les dones són 
l'espatlla, el cul o el turmell. 

Un cop la pell ha estat tatuada requereix 
una cura especial durant un mes 
aproximadament; cal mantenir la pell 
humida i untar-la amb una pomada especial 

BARNA TATOO 

Una esquena sense acabar 

amb la finalitat que el tatuatge cicatritzi 
adequadament. A partir d'aquí ja es podrà fer 
vida normal i lluir la pell renovada amb un 
tatuatge. 

El Xavi d'El Purgatori creu que el tatuatge 
és una nova forma d'art personalitzada on el 
client tria al seu gust la figura que marcarà 
la seva pell per sempre. Així ho confirma el 
Juan Miguel que s'està tatuant una figura 
d'un indi; per a ell, el cos és com una casa on 
es decoren les parets amb quadres. 

La majoria de gent que s'ha tatuat, vol 
repetir i incorporar nous elements o ampliar 
els ja existents; d'aquesta manera, un simple 
dibuix d'una cara pot convertir-se amb el 
temps amb tota una forma, incloent fins i tot 
moviments si el tatuatge coincideix amb una 
articulació del cos. 

A Barcelona, a part de Bama Tatoo o d'El 
Purgatori, hi ha d'altres llocs on es pot acudir 
a la recerca d'un tatuatge, com ara Fabrís, 
Pascal 0 Espiral, entre d'altres. Només cal 
una mica de valor, saber que un tatuatge és 
per sempre i anar a visitar un tatuador. 
D'aquesta manera, el proper estiu hi haurà 
qui mostrarà un braç o una espatlla amb un 
monstre tatuat o fins i tot, els més atrevits, 
pot ser que sorprenguin la parella amb un 
tatuatge íntim que endolceixi les nits d'amor. 
Tot plegat és qüestió de plantejar-s'ho i 
deixar que els sentiments aflorin a la pell en 
forma de tatuatge. 

LLIBRES 

Foto-grafías A-cromàtIcas 
REDACCIÓ 

Un llibre impressionant 
de l'amic i col.laborador 
de Carrer, Francesc 
Català Roca. En aquesta 
ocasió ha seleccionat una 
sèrie de fotografies de 
mitjan segle XX. 

Reproduïm una 
fotografia de l'apartat 
"coses i personatges que 
desapareixen" on explica 
que "una possibilitat de la 
fotografia és aturar i 
perpetuar el moviment i 
la vida. Aquest moment, 
gràcies a la seva 
representació, podrà ser 
observat i vist per les 
generacions futures. Per 
això el fotògraf ha de 

saber explicar bé un fet i 
l'observador saber-ho 
entendre". Si fem la 
prova amb la fotografia 
reproduïda, de plena 
actualitat per la mort de 
la Faraona, veiem que el 
mèrit és de l'autor de la 
fotografia. Un llibre que 
dedica una petita part a 
la nostra ciutat, però que 
és una crònica 
imprescindible d'un 
mitjan de segle que ja 
s'acaba. 

• Francesc Català-Roca 
Foto-grafías A-cromàticas 
Tibidabo Ediciones, 
Barcelona 1995. 
4.850 pessetes. 

EXPOSICIONS 

Retrat de 
Barcelona 

REDACCIÓ 

Retrat de Barcelona és una 
amplíssima exposició. Per 
mitjà de centenars d'imatges 
mostra una història visual de 
la nostra ciutat, on participa 
l'objecte mirat, les tècniques 
per retratar i les intencions 
del qui retrata. 

L'argument s'explica en 
dues direccions; per un costat 
l'exposició mostra la història 
de la creació d'imatges de la 
ciutat des del segle XVI fins 
als nostres dies; i per un altre, 
hi trobem la història de la 
formació d'estereotips visuals 
que, en determinats moments, 
esdevenen símbols de la nostra 
ciutat. 

Al mes de juny encara es 
faran tres conferències i un 
cicle de cinema, sota el mateix 
lema, que complementaran 
aquest interessant treball. Cal 
assenyalar que la mostra 
cinematogràfica recull uns 
quaranta treballs interessants 
i inèdits que es poden 
contemplar fins a l'agost en 
sessions de matí i tarda. 

Mapa antic de la ciutat 

• Retrat de Barcelona. 
Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, 
del 26 d'abril al 13 d'agost/95. 
c/ Montealegre, 5. 
T/412.07.81/82. 
Entrada 500 ptes. 
Jubilats, estudiants i 
pensionistes 300 ptes. 

Í/IIRADORS' 

Una mica més 
a prop del cel 

MARTA PLUJA 

A partir d'ara, els feligresos (i 
els que encara no ho són), de la 
catedral de Barcelona ja tenen 
el cel més aprop, gràcies a un 
conveni signat entre 
l'Ajuntament i el Bisbat. Des 
del mes de juny, i per un preu 
mòdic, tot aquell que vulgui 
gaudir de la meravellosa vista 
des del terrat de la catedral, ho 
podrà fer sense massa esforços, 
pitjant el botó de l'ascensor que 
el connecta amb la capella del 
Sant Crist. Amunt els cors! 
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ENTREVISTA CARRER J u n y de 1995 

Juan Manuel Velasco 
President de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

^^Els casals no han de ser 
només per a la gent gran^^ 

4, Juan Manuel 
Velasco exerceix la presidència de 
la Coordinadora de Jubilats i Pen
sionistes de les associacions de 
veïns de Barcelona. 

— El sector de la gent gran s'ha 
estructurat força als darrers anys. 
^ El col·lectiu de jubilats i pensi
onistes, incloent-hi els forçosos, 
és segurament el sector més nom
brós, i també el més divers i hete
rogeni. Té carències i importants 
necessitats d'equipaments i mit
jans per poder portar a terme les 
seves activitats i per projectar-se 
a la societat, perquè volem seguir 
sent-ne membres actius. L'asso
ciacionisme va unit a l'oferta de 
mitjans d'associació, i encara hi 
ha dèficits en aquest aspecte. La 
xarxa per acollir gent gran ha 
crescut però encara s'ha d'ampli
ar. 

— L'augment de l'esperança de 
vida i les jubilacions anticipades 
són factors que amplien el temps 
lliure de la gent gran. L'avorri
ment, l'excés de temps lliure, són 
perills latents? 
^ Aquesta és una qüestió com
plexa. La nostra generació ha vis
cut una guerra civil i una guerra 
mundial. La nostra cultura està 
marcada per s i tuac ions de 
precarietat i de mancances. Quan 
arriben a la jubilació, moltes per
sones aspiren exclusivament a 
descansar, a descarregar-se dels 
problemes de subsistir i defensar 
la família. La gran majoria no es 
mobilitza ni s'associa, per això els 
hem d'oferir la possibilitat que 
tinguin accés a cultura i activi
tats, a desenvolupar les seves in
quietuds, ensenyar oficis, fer ar
tesania. Una persona de seixan-
ta-cinc anys es troba en plenes 
condicions de ser activa i útil per 
enriquir el col·lectiu i atendre el 
seu compromís amb la societat, 
evitant el perill del gueto, dels 
grups separats de la resta. 

— Per fugir d'aquest parany, què 
és preferible: el model de casal 
de gent gran o integrar-se dins el 
casal de barri? 
^ El casal no ha de ser exclusiva
ment per a gent gran, i no ha de 

Una entrevista de Manel Caipe 

Juan Manuel Velasco, 67 anys, nascut 
a Lucainena de las Ibrres (Almeria), 
veí d'Horta i agent comercial fins que 
es jubilà, arribà a Barcelona el 1943 

FERRAN PAREDES 

Velasco, a la seu de la Coordinadora 

limitar-se a les activitats lúdi
ques. Ha d'obrir les portes a les 
altres generacions, i s'ha de pro
jectar al barri com una entitat 
dinamitzadora, com un referent 
cultural per a l'entorn del barri. 

— Encara hi ha massa 
desinformació i individualisme? 
• i Sí, i arrosseguem un model 
d'organització que estem mirant 
de modificar. Nosaltres defen
sem un model de casal ben equi
pat, amb mitjans, on els avis 
puguin desenvolupar activitats 
culturals, esportives, artístiques 
i lúdiques per al seu propi 
col.lectiu i per a les altres gene
racions. No s'han de fer les coses 
de portes endins, cal obrir les 
portes i projectar-se al barri , 

actuar com a referent per a la 
resta de la societat. 

— No heu pensat en constituir-
vos en partit polític com a via 
perquè s'atenguin les vostres 
demandes? 
^ No, el nostre model no serà 
mai el de partit polític. Si tingués 
suport i escons, cauria en els 
mateixos vicis i problemes, i si 
tingués una mínima representa
ció el seu paper seria testimonial. 
No seria un instrument útil. L'al-
temativa seria entrar a les llistes 
dels partits com a representants 
del col·lectiu de gent gran, però 
això implicaria assumir el pro
grama i estatuts del partit, que 
no sempre serien coincidents amb 
els nostres plantejaments. El que 

Centre Cultural 
Tomàs 

Tortajada 

— Com ha de funcionar 
el Centre Cultural 
Tomàs Tortajada? Pot 
generar recursos 
propis? 
• i El Centre l'adminis
t ra la Coordinadora . 
Està projectat per a la 
gent <íran, povò també 
pot acollií' col·lectius de 
qual se vol ge neració . 
Pretenem donai' mitjans 
a col·lectius dix'ei'sos pei' a col·lectius du'ei'sos pei' 
pot'tai' a lei'me acli\itats 
culturals, artístiques i 
ta l lers , de gent gran 
pei'ò no només de gent 
gran. No tenim capaci
tat de generar ingres
sos, perquè les activitats 
són gratuïtes. Funcio
nem amb subvencions, 
municipals en un gran 
percentatge, i també ens 
ajuden la Generalitat i 
la Diputació. 

— És difícil omplir el 
buit deixat per Tomàs 
Tortajada? 

Un personatge amb la 
seva capacitat, experi
ència i dedicació és im
possible de substituir. 
Coincidim ami) el seu 
pi'ojecte, i des dels nos
tres criteris, sense copi
ar-lo, volem seguir la 
seva obra. tot as.^uminl 

va SIT una 

secti))-. Volem nia 

mdií' el iiue v 

volem és tenir accés als fòrums de 
decisió de les administracions i 
ser presents i participar a la dis
cussió dels nostres problemes. 

— L'habitatge és un problema 
greu per a molta gent gran. Quin 
model defenseu? 
iM Les residències són necessàri
es, les actuals han de seguir fun
cionant, però cal canviar el model 

tradicional. L'atenció ha de ser 
menys col·lectiva i més persona
litzada. Els mètodes han de ser 
més humanitzats, més d'acord 
amb la ciència i les tècniques ac
tuals, per tal de millorar la quali
tat de vida i l'aspecte assistencial. 
El model que fins ara només con
templava l'atenció assistencial 
s'ha de transformar. Són neces
sàries residències de dia, per a 
persones que poden pernoctar a 
casa però els cal atenció durant el 
dia, incloent-hi menjadors. Cal 
un servei d'atenció domiciliària. 
El model d'apartaments tutelats, 
com els que s'han inaugurat a 
Canyelles pel maig, és una bona 
fórmula. Consisteix en petites 
vivendes individualitzades, amb 
alarma telefònica, bugaderia, 
menjadors i assistència sanità
ria, serveis que permeten bona 
qualitat de vida i el necessari ni
vell d'independència. 

— Les barreres arquitectòniques 
encara són un obstacle? 
• i Encara hi ha molta tasca a fer. 
Com sempre dic, no nego que les 
administracions fan coses, estan 
preocupades per resoldre proble
mes, però sovint no són consci
ents del veritable volum d'aquests 
problemes. S'han de posar més 
mitjans per millorar la situació 
en aquest terreny. 

— Les pensions s'han de repartir 
de manera més justa? 
^ Ens preocupa el bloc de pen
sionistes que no poden gaudir 
de nivells de qualitat de vida 
dignes, però també considerem 
que els nivells superiors tenen 
dret a accedir a l'estat del ben
estar. De vegades es té la sensa
ció que la nostra única preocupa
ció és salvar les situacions de 
misèria, i no és així. Aquesta és la 
nostra reivindicació prioritària, 
però també defensem el nostre 
dret a participar a l'estat del ben
estar. 

— Els maltractaments són un 
malson que cal eradicar, 
• i La societat té una assignatura 
pendent: els problemes de sole
dat, de necessitats afectives. No 
s'han assumit mecanismes per 
resoldre aquesta qüestió. Malau
radament continua vigent aque
lla frase: una mare treu endavant 
cinc fills, però aquests cinc fills no 
fan el mateix amb ella als últims 
anys de la seva vida. La societat 
ha de buscar instruments per fer 
que la persona gran no sigui la 
víctima, si bé sovint hi ha situaci
ons complexes, en les quals d'al
guna manera les dues parts te
nen raó. Desgraciadament conti
nuen abandonant avis a les 
benzineres, o els ingressen als 
hospitals abans de sortir de va
cances i després no els recullen 
quan els donen d'alta. 

— Quin paper jugarà el Consell 
Estatal de la Gent Gran? 
• • Aquesta entitat, depenent del 
ministeri d'Assumptes Socials, és 
un fòrum on hem ingressat amb 
moltes esperances. Serà operatiu 
a partir del setembre, amb tres 
entitats de Barcelona. Pot ser un 
instrument per fer que el nostre 
sector sigui escoltat. 
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HISTÒRIA 15 
El Consell de Cent, el primer 
ajuntament de la ciutat 

Núria Florensa 

del segle 
XIII, la col·lectivitat de veïns de 
Barcelona formaven la universi
tat, representada pels prohoms o 
caps de casa, els més distingits. 
Aquesta univers i ta t dels 
prohomes o c iu tadans de 
Barcelona, no només representa
va la comunitat, sinó que partici
pava activament en defensa dels 
interessos generals, en especial 
els econòmics, que els afecta
ven, davant del rei, dels seus ofi
cials, o bé davant de qui s'escai
gués. 

En el període de 1219 a 1243, 
la universitat es va mobilitzar di
verses vegades per defensar els 
interessos dels veïns enfront del 
que consideraven injust: l'exigèn
cia d'impostos fiscals indeguts. 
Es reunien per fer un solemne 
consell a fi de protegir els seus 
drets. 

A causa de la dificultat de reu
nir-se tota la població, per fer els 
consells oberts que s'havien fet a 
l'alta Edat Mitjana, es va delegar 
aquesta tasca a un consell més 
reduït que, amb el temps, esde
vindria el Consell de Cent. 

• Assemblea a la plaça del Rei 
La gent de Barcelona s'aplegava a 
la plaça del Rei, a les grades del 
Palau Reial, formant el Consell ge
neral. Aquest es feia davant del 
poble, i en presència del veguer 
(oficial reial) s'elegien les perso
nes que havien de proposar, dis
posar i executar les deliberacions 
fetes, i triaven els síndics (els seus 
representants). Inicialment les per
sones eren escollides de forma di
recta, per aclamació dels altres a 
més veus, per vot familiar, etc. Pos
teriorment es va fer de manera 
indirecta, per cooptació, per com
promissaris, i per insaculació (sis
tema d'elecció a sort). 

Va ser el rei Jaume I el Con
queridor qui va constituir el go
vern municipal barceloní, i va ins
titucionalitzar el Consell de Cent. 
La ciutat podia elegir anualment 

Jaume I el Conqueridor va insti tucionalitzar el Consell de Cent 
com a òrgan de govern municipal de Barcelona, però el seu 
origen és anterior. La institució, presidida pel Conseller en cap, 
va governar la ciutat fins a la derrota de 1714 

• Aspecte actual del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcel 
Història de Barcelona. Tom 3) 

JORDI CUIXART 

ona (fotografia extreta del llibre 

els seus representants, cinc con
sellers que eren renovables anu
alment el dia de Sant Andreu, i 
cent jurats que integraven el Con
sell. El municipi va quedar en 
mans de dominis familiars que 
coincidien amb els més rics; els 
grups oligàrquics controlaven el 
govern barceloní i s'oposaven a 
qualsevol reforma que fes perillar 
la seva situació privilegiada, per 
la qual cosa les queixes urbanes 
serien constants al llarg de la his
tòria del govern municipal. 

L'any 1493 el rei Ferran II 
d'Aragó va fer un redreç general i 
va establir el número de jurats en 

144, distribuïts entre els quatre 
estaments de la ciutat: 48 ciuta
dans honrats, 32 mercaders, 32 
artistes, i 32 menestrals. Així ma
teix va introduir la insaculació, 
procediment per elegir els càr
recs municipals. Anomenat tam
bé de sac o de sac i sort, consistia 
a posar en una bossa uns rodo
lins (rodets de fusta) amb el nom 
de les persones que després es 
traurien a sort. Aquestes perso
nes havien estat proposades pels 
gremis, col·legis o confraries de 
Barcelona. L'elecció era el 30 
d'octubre, diada de Sant Andreu, 
de la següent manera: primer 

s'ajuntaven a la Casa de la Ciutat, 
per anar a la catedral a sentir 
missa, després se'n tornaven per 
fer l'extracció en Consell de Cent. 
Es feia al Saló de Cent i durant 
l'acte, es tancava la porta del cor
redor, i les claus es deixaven so
bre la taula del Consell. 

• Consel ler en cap 
El Conseller en cap s'aixecava, i 
en presència del plenari, donava 
les gràcies a déu i demanava per
dó, tot fent el descàrrec de les 
omissions dels consellers, en les 
tres obligacions principals que te
nien: tenir ben avituallada la ciu

tat i que no es venguessin els 
productes a preus excessius, cui-
dar i procurar la pau entre els 
ciutadans, mantenir, conservar 
virilment, i defensar els privilegis, 
l l iber tats i prer rogat ives de 
Barcelona. A continuació un mi
nyó feia les extraccions i acte 
seguit els consellers vells es tre
ien les gramalles (el vestit consu
lar), i anaven a casa dels conse
llers nous per visitar-los i donar-
los les claus dels armaris on es 
conservaven els llibres amb els 
drets i privilegis de la ciutat de 
Barcelona. 

• • • 

Les funcions del 
Consell eren 

avituallar la ciutat, 
mantenir la pau 

entre els ciutadans 
i defensar els 

privilegis i 
llibertats de 
Barcelona 

Una altra modificació del Con
sell de Cent es va produir durant 
la guerra de separació contra Felip 
IV de Castella i el 1641 va aug
mentar de cinc a sis consellers el 
govern executiu de la ciutat. 
D'aquesta manera hi estaven re
presentats tots els estaments 
barcelonins. Un cop acabada la 
guerra el Consell de Cent va ro
mandre essencialment igual, amb 
la modificació de la necessitat del 
vist-i-piau reial per a les persones 
insacuiades. 

El model teòric del règim muni
cipal barceloní, la formació i orga
nització del Consell, va estendre's 
a altres poblacions catalanes, 
adaptant-se a les necessitats i a 
les característiques pròpies de 
cada localitat. L'organització ins
titucional del Consell de Cent es 
va mantenir fins a la desfeta mili
tar del 1714; el municipi borbònic 
el substitueix per un corregidor i 
vint-i-quatre regidors, nomenats 
directament pel rei. 

TINTORERIA 
SÚ 'ifni^ru/^t <f. f>&s<:ty 

PELLS, CATIFES, EDREDONS, 
MANTES i PECES DE VESTIR 

Preus populars, recollida I lliurament 
a domicili gratuïts 

Ptge. d'Hercegovina, 4 • Tel. 200 40 92 
Tinent Flomesta, 32 • Tel. 422 10 28 

ACTUES UNlCS, SL 
XOPS 

ORGANITZACIÓ I 
ANIMACIÓ DE 

CONVENCIONS, FESTES 
I TOTA MENA 

D'ACTES LÚDICS 

Major de Sarrià, 170 baixos 
08017 Barcelona 

TeL 280 48 45 - Fax 280 47 85 

StDVBlO OE «mOA PERSOHAUZADO 

COOPERATIVA 
Ofrece: Ayuda a domicilio, Servicios 

puntuales. Atención en clínica. 
Llmpieza del hogar. Personal titulado. 
Trabajadoras familiares. Auxiliares de 

Clínica. Auxiliares de Geriatría. 
Empleadas de hogar 

Tel. 455 80 08. De 8 a 15 h. 

Si NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI 

357 77 55 

RAPICLAU 
Boada 
- Tot a l'instant -

Reparació de calçats 
Duplicat de tot tipus de claus 

Esmolen estisores 
Fem matrícules 

Boada, 7-13 
08016 Barcelona Tel. 359 81 04 
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V E N D A D E T O T T I P U S 
D ' A R T I C L E S D E V I A T G E 

F A B R I C A C I Ó P R Ò P I A 

E S P E C I A L I T A T E N 
M O S T R A R I S 

Distribuïdor 

C O N S O L A T DE MAR, 27 AL 31 
T. 3 1 0 4 3 91 - 3 1 0 4 4 15 

PL. A N T O N I O LÓPEZ. 3 
T. 3 1 9 3 6 2 0 
BARCELONA 

% , 

GIMENO 

TABACS 

REGALS 

ARTICLES 

• ^ ^ J l FUMADOR 

Rambla de les Flors, 100 
T. 318 49 47- 302 09 83 

08002 Barcelona 

f^M^ 

AVINYÓ, 9 
Tel. 318 79 86 

08002 BARCELONA 

(^é^m/(f^.9,r/ ^ fífüjém. VJM^/ 

4 GATS 
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Taller de DORAR, PLATEAR, 
NIQUELAR Y 

RESTAURACIÓN DE METALES 

. l·ia^/a J^{/fja C^nai 

Avifíó, 31 
Tel. 315 04 55 

08002 BARCELONA 

t)£ t'ó 

u 
L.a Rambla, 7 1 

(18002 Karceloiia 
Te l f ; : i l 7 7.'">X.T - ;i02·tl X(l 

%'-(l> 
viajcs V, 

marsans 

Novetats Sanitàries 

CAMBRES BANY 

ESCALFADORS 

AIXETERIA 

r-/t_ FÀBREGAS 

Canuda, 24 - Tclèfs. 3Ü1 60 75 - 301 85 38 

08002 BARCELONA 
Fax: 412 32 86 

•ÏP. 

* XANCO 
C A M I S E R I A 

E S P E C I A L I T A T E N C O N F E C C I Ó A M I D A 

Fundada l'any 1 8 2 0 

Les Rambles, 78-80 Tel,318 09 89 Fax 412 54 56 
Ronda General Mltre, 181 Tel. 211 54 45 BARCELONA 

cES CARO VIAJAR? iNO! 
Venga y compruébelo. 
TENEMOS VIAJES PARA TODOS LOS 
PRESUPUESTOS. 
iRECUERDE QUE PUEDE PAGARLOS EN 3 l\^ESES SIN RECARGO! 

Rambles, 134-136 - 08002 Barcelona - Tel. 318 72 16 - Fax 301 96 96 

.J 

'im(^k ^ ^íi^ià ^ s i d ü i j i í í i i c -

acosta't a la música, és 
fàcilll 

«Vinh la (iil lüboraritS ir 

'ÜIIG 9'>n>'al·>at da Catalunya 

informació:, 
TALLER OE MÚSICS 

R·qiua·eiH>i.5 08001 BCN 

T. (93) 329 56 67 

•M i M' 
restaurant 

CARRER ARAGÓ, 279 
08007 BARCELONA 

Tel. 487 23 76 

DECORAMOS CON GLOBOS TU CASA 0 RESTAURANTE DESDE 15.000 PTAS. 

GRAUPE'S Globos publicitarios 
C/ Virgen del Carmen, 13-15 PREMIÀ DE MAR 

TF. y FAX (93) 751 25 50 

GLOBOS 
CON IMPRESION PERSONALIZADA 

PARA TUS FIESTAS Y CELEBRACIONES 

TARIFA: 
50 GLOBOS 

100 GLOBOS 

500 GLOBOS 

2.500 Ras. 

4.500 Ras. 

12.500 Ras. 

EN 24 HORAS 
- CUMPLEANOS 
-BODAS 
- COMUNIONES 

DISELO 
CON 

GLOBOS! 

Telèfon 
dels veïns 

Truca'ns 

412 76 49 

SEGUROS ECONÓMICOS 
COCHES, FURGONETAS, MOTOS 
CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS 

VIVIENDAS, INDUSTRIAS Y COMERCIOS 

PRECIÓS MUY ASEQUIBLES 
PARA PUBLICO JOVEN 

CON CARNET RECIENTE 
FACILIDADES DE PAGO 

T. 213 89 12 FAX 213 80 62 

•

Travessera de Dalf, 25-27 etlo. 1. esc. B 
08024 BARCELONA (metro Lesseps) 

Solo por visitarnos ya tendra un obsequio 

V ESCUDELLERS 

Carrer dels Escudellers, 10 
Tel. 301 75 15 

08002 Barcelona 

R t: S T A l! R A S T 

y^^'^ 

PLAÇA REIAL, 6 
TEL. 317 30 75 

MAYOLAS 
RIEGOS 

VIA LAYETANA, 57 

EN NUESTRA TIENDA ENCONTRARÀ 
ASESORAMIENTO PARA INSTALAR 
EL SISTEMA DE RIEGO PARA USTED 

YSUS CLIENTES 

RAIN BIRD - TOTO - GARDENA - LEGO -
NELSON NETAFIM - DAN - WÀTER MATIC 

BARCELONA 08003 TEL. 317 39 92 
PROYECTOSFAX:318 11 41 

M ^ ^ CENTRE 
\^=>) DENTAL 
DE L'EIXAMPLE 
Es fan treballs dentals de toto rnena: 

- Preus econòmics 

Visita a tiores convingudes 
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Les fires de primavera 
Les trobades d'entitats són una experiència 
irnportant en la vida ciutadana perquè 
fomenten la vertebració del moviment 
associatiu, no tan sols el veïnal 

ROSER ARGEMI 

Les entitats són peces clau en la 
formació de la identitat d'un barri o 
d'un districte i l'organització periò
dica de fires, mostres o festes de 
conjunts d'entitats d'una zona geo
gràfica determinada és sovint el 
punt de partida per avançar cap a 
la consolidació de la societat civil. 
La primavera és una època molt 
adient per celebrar aquestes tro
bades, que enguany s'han fet a 
diversos punts de la ciutat: 

Ciutat Vella 

L'associació de veïns de Ciutat 
Vella ha organitzat per segon any 
la mostra d'entitats de Ciutat Vella. 
Durant el cap de setmana del 22 i 
23 d'abril al Moll de la Fusta s'han 
aplegat una vuitantena d'associa
cions de tota mena, que tenen la 
seva seu a Ciutat Vella, amb uns 
objectius molt clars: donar a conèi
xer als veïns del districte i de tot 

Barcelona el teixit associatiu que hi 
ha al barri, posar de manifest les 
formes de solidaritat, col·laboració 
ciutadana i ajuda social, i, en tercer 
lloc, potenciar les entitats que s'es
forcen per aconseguir una vida més 
digna per a les veïnes i els veïns i 
una millor convivència social en el 
barri. 

Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta 

Del 23 al 29 d'abril al Centre Cívic 
de les Cotxeres de Sants, ha tingut 
lloc la fira d'entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta que ha 
aplegat cap a noranta associaci-

ENTRA i P A R T I C I P A 

ons de tot tipus. Tot i ser la primera 
Negada que es feia, el districte, 
coorganitzador de la trobada, con
sidera que allà s'hi ha presentat la 
feina quotidiana de totes les enti
tats del barri durant els darrers 

anys, entre elles les que formen el 
secretariat, que era l'altre organit
zador de l'acte i gestor del Centre 
Cívic. Els organitzadors diuen que 
unes tres mil persones han anat a 
conèixer les entitats que es bellu
guen pel barri. 

Nou Barris 
"La cultura va de festa" va tornar 
a fer viure el parc de la Guineueta, 
enguany sortosament sense plu
ja. Aquesta festa, que ja té més 
de deu anys d'existència, es va 
fer durant tot el matí del diumen
ge 7 de maig. 

Amb més de trenta entitats cí
viques, i altres tantes específica
ment de joves, d'infants i de soli
daritat, cada una al seu espai pro
pi, el parc es va convertir en mo
viment, alegria, música i intercan
vi. Uns trons que van eixordar tots 
els passejants de la Via Júlia, 
llançats pels trabucaires del bar
ri, van despertar els veïns dormi
legues per recordar-los que es 
feia festa i que tothom era esperat 
al parc de la Guineueta. La visita 
de dos alcaldables va demostrar 
una vegada més que la festa, ja 
tradicional al barri, era una fita 
important en la cursa electoral. 

El vent se l'endugué 
a Zona Franca 

La mostra cultural i reivindicativa 
proposada per la majoria d'entitats 
de la Zona Franca, que finalment 
acceptà d'organitzar el Districte, 
no va fer-se per culpa del vent, 
diuen els organitzadors. 

Els tendals muntats la vigília, 
durant la nit del 5 al 6 de maig van 
desaparèixer i el districte decidí 
desmuntar-ho tot. Ara parien de 
fer-la al juny però no tothom hi està 
d'acord. 

Els objectius bàsics de totes aques
tes trobades han estat el contacte 
amb el veïnat, la informació sobre 
les activitats que fan i la presenta
ció de totes les entitats en un to 
d'igualtat. I és que totes són neces
sàries per aconseguir fer realitat 
uns barris, uns districtes i una ciu
tat més viva. 

rL'entitatl Gresol Jove: un nou 
^ •"^ concepte de solidaritat 

CARME SÀNCHEZ 

Gresol Jove encara està, com qui 
diu, sortint de l'ou, però, malgrat 
això, no sorgeix del no res: es trac
ta de la il·lusió d'un grup de joves 
del Guinardó, que pretenen ampli
ar i continuar la tasca que fa set 
anys van començar trenta-set ve
ïns del barri amb l'associació Gre
sol, que avui ja compta amb més 
de dos-cents socis. Amb Gresol 
Jove es pretén arribar a les noves 
generacions del barri, difondre el 
concepte de solidaritat i començar 
tasques de voluntariat allà on sigui 
necessari. 

Com explica l'Antoni Villanueva, 
president de Gresol, el grup de 
joves funcionarà de manera total
ment independent a l'associació, 
perquè es tracta que ells mateixos 
es marquin les seves vies d'actua
ció, s'organitzin i decideixin quina 
és la millor manera d'arribar al jo
vent. No es tracta de substituir la 
primera associació, que segueix 
amb la seva tasca com fins ara, 
però la complementaran, perquè 
ningú millor que els joves per co
municar-se amb els seus, en un 
mateix idioma i la seva manera 
d'entendre el concepte de la soli
daritat, que és la característica 
comuna entre Gresol i Gresol Jove. 

Una de les primeres línies d'ac
tuació que es planteja el grup de 
joves és cobrir unes hores determi
nades en una guarderia per a fills 
de mares solteres que viuen en un 
centre del Guinardó. Un altre ob
jectiu és crear uns esplais per a 
nens i nenes que segueixen un 
tractament contra el càncer en 
l'Hospital de Sant Pau i el de la Vall 
d'Hebron. Aquests infants, que 
necessiten les mateixes diversions 
que tots els de la seva edat, estan 
en molts casos lluny de la família, 
que no pot deixar la seva feina 
habitual durant tot el temps que 
ells estan ingressats. Després del 

^ UC2/L 

GRESOLJOVE 
NOM Gresol Jove 

ADREÇA Rda.Guinardó, 199-201 
entresol 4a 
08027 Barcelona 

TELÈFON 455 49 44 
HORARI 19,30 a 20,30 h. (dilluns a 

divendres) 

tractament, també hi haurà volun
taris que s'encarregaran d'ajudar 
els nens i nenes a recuperar la part 
del curs que hagin perdut, amb 
classes particulars. Evidentment, 
el gerent de l'Hospital de Sant Pau 
s'ha mostrat "encantat" amb aques
ta iniciativa, com comenta l'Antoni 
Villanueva. 

Un cop aconseguits aquests 
objectius, Gresol Jove decidirà 
quins són els seus compromisos i 
ajudarà en aquells camps que els 
necessitin. Perquè, des del comen
çament, Gresol no és ni ha estat 
una associació especialitzada en 
un camp concret: ells escolten a 
tots aquells que van al seu local a 
demanar ajut, sigui del tipus que 
sigui. Això fa que la seva àrea 
tampoc no es limiti només al 

Guinardó, tot i que el seu lema 
sigui "ajuda i sol idari tat al 
Guinardó". L'associació ha donat 
suport a la campanya del 0'7 per 
cent i a la que hi ha ara contra la 
continuació del cinturó de la ronda 
pel Guinardó. 

Pariant del conjunt de Gresol, 
l'Antoni Villanueva diu que els seus 
socis defensen "l'acció reivindica
tiva dels drets de les persones", 
quan els són negats o quan no es 
reclamen "de vegades, per igno
rància". També s'encarreguen de 
donar "ajut puntual a aquelles per
sones que estan passant per un 
moment difícil". La seva tasca prin
cipal és "fer de pont fins que arri
ben els ajuts de l'administració", 
perquè, en realitat, "l'ajuntament 
pot solucionar tots els problemes 
que es presenten, però la maqui
nària administrativa és molt lenta" i 
de vegades els diners ja arriben 
massa tard, quan el problema ja no 
té solució. 

Les possibilitats d'ajut vénen 
donades per les aportacions eco
nòmiques que fa la gent del barri. 
Els col·laboradors de Gresol tam
bé participen, en molts casos, en 
tasques de voluntariat o de difusió, 
i n'hi ha que han aconseguit que 
tots els veïns de l'escala es fessin 
socis. La Generalitat subvenciona 
les despeses de manteniment del 
local i també l'ajuntament dóna una 
quantitat anual que, segons l'Antoni 
Villanueva, no arriba a cobrir les 
despeses que genera la seva len
titud per solucionar els problemes. 

A Gresol es veu el futur amb 
optimisme, tot i que "hi ha més 
problemes dels que sembla", se
gons paraules del seu president. 
Ara, una nova generació de joves 
els ajudaran en la seva tasca habi
tual, i a ells es poden afegir tots 
aquells que creguin que encara hi 
ha molt a dir en matèria de solida
ritat. 

Guia professional i comercial de Barcelona 
VIAJES KARELIA, S.L. 
Travessera de Gràcia, 425 1 r. 
Tel. 450 37 14 
Expertos en viajes a Cuba. 

Al rr MIGOS .M HOGAR 
Servicios sociales y domésticos. 
Llevar compra, ir almédico. 
Gestiones a domicilio y encargos. 
Personal limpieza y compafiía. 
jConózcanos! Tel. 372 97 67 

PUBLl SERVEI 
Servei Publicitat Exterior. 
Serigrafia i retolació. 
Equador, 76 
Tel. 405 06 88 

OBERT ELS DIUMENGES 
PNEUMÀTICS 
Roger de Flor. 
Roger de Flor, 133 
Tel. 23166 16 

SERVI RÀPID 24 HORES 
Solució ràpida a qualsevol avaria. 
Tots els dies, totes les hores 
Tel. 485 41 41 

CAFÈ SALAMBÓ 
Cafès Literarios. 
Torrijos, 51 
Tel. 218 69 66 

RESTAURANT EGIPTE 
Rambles, 79 
Tel. 317 95 45 

Per publicitat en aquesta revista: Isabel Mancebo. Tel. 412 76 00 



18 la Veu dfl 

VEÏNS CARRER Juny de 1995 

La Zona Franca, la fi de la ciutat 
ZONA FRANCA 
ROSER ARGEMI 

La Zona Franca pertany al districte 
municipal número 3, el nom del 
qual, Sants-Montjuïc, oblida la part 
industrial de Barcelona que tant ha 
fet per a l'economia de la ciutat. Cal 
llegir l'obra de Paco Candel "Donde 
la Ciudad cambia de nombre" per 
entendre la gènesi d'aquest barri. 
Alguns veïns, dels cinquanta mil 
que hi viuen, parlen dels "barris de 
Port" per referir-se a aquest con
junt, crescut desordenadament 
però que ara ja té una identitat 
pròpia. 

t\/lolts barcelonins consideren la 
Zona Franca un barri marginal, el 
cul de Barcelona. Però els veïns i 
veïnes s'estimen el barri i estan 
convençuts que també guanyaran 
les dues batalles més serioses que 
tenen ara plantejades: "metro sí, 
incineradora no". 

Reclamar el metro 
El volum de persones que viu a la 
Zona Franca sumat al volum de 
treballadors que han d'anar al polí
gon industrial diàriament fa difícil 
d'entendre que cap administració, 
ni quan es va crear ni ara, no hagi 
plantejat una bona connexió de la 
Zona Franca amb la resta de la 
ciutat i de l'àrea metropolitana. 
Fa anys que els veïns de la Zona 
Franca reivindiquen una millora en 
la qualitat del transport públic entre 
els seus barris i la resta de la ciutat. 
Ells han proposat diverses soluci
ons, com l'allargament del recorre
gut i dels horaris de les línies 109 i 
72. Però el que tenen cada cop 
més clar és que volen un metro 
convencional. 

En José Jiménez de l'Associa
ció de Veïns de la Mare de Déu del 
Port diu que "ha de ser la continu
ació de la línia 2, per la plaça Espa
nya, Gran Via, plaça Cerdà i tot el 
passeig de la Zona Franca. Si des
prés volen fer arribar aquesta línia 
al polígon Pedrosa, mentre la prio
ritat vingui donada pel servei a la 
Zona Franca, no hi tenim cap in
convenient." 

De moment les administracions 
no concreten res; l'Ajuntament, que 
fa volar coloms, parla d'un possible 
monorail exterior de la plaça 
Francesc Macià o de Sants fins a 
rinef i d'allà cap al polígon Pedro
sa. "Nosaltres necessitem que el 
metro uneixi la Zona Franca amb la 
plaça Espanya, i no les dues fires 
entre elles, com insinua l'alcalde". 
Per salvar els problemes que pu
gui plantejar la capa freàtica de 
certs indrets d'aquest recorregut o 

RUBEN PÉREZ 

Dos eslògans indestriables 

el col·lector de la Riera Blanca, els 
veïns han proposat a l'administra
ció uns itineraris alternatius pel 
mateix barri. 

No a la incineradora 
Quan el fum i la pudor de les escom
braries estava a punt d'esvair-se del 
record de molts zonafranquins que 
no volien pensar en el dia que la 
merda va negar Can Clos, l'amena
ça d'una incineradora els ha revifat 
la consciència. 

"Quan l'administració diu que 
els ciutadans hem de ser solidaris 
-ens comenta Ciril Pena, de Línia 
Verda, una entitat ecologista del 
barri-, "que Garraf s'ha de tancar 
l'any 2000 i que en algun lloc s'han 
de llançar les escombrahes, nosal
tres, que ja hem estat el cubell de 
les escombraries de Barcelona 
durant molts anys, diem que ja 
hem pagat la nostra quota de soli
daritat per aquest tema i que no 
volem la incineradora. A més es
tem en contra de totes les 
incineradores i proposem altres 
solucions per al problema de les 
escombraries." 

Fa més de quatre anys que 
aquest grup analitza les conse
qüències que les escombraries pro
voquen en el medi ambient i en la 
salut dels éssers humans i dels 
animals. S'han informat de la re
glamentació per a incineradores 
d'altres països, "que és tan severa 
com la de les centrals nuclears 
perquè generen cendres i escòri
es, que han de ser tractades com a 
residus radioactius, i la resta, que 
surt al medi ambient a través del 
fum, porta dioxines que es diposi
ten en l'entorn i en els éssers vius. 
Tot això pot produir més càncers, 
deformacions dels nounats i malal
ties respiratòries" especifica en 
Ciril. 

ARXIU 

La policia, ja sigui provocant o fent fotografies, ha estat sempre 
present en les manifestacions que s'han fet a la Zona Franca amb el 

lema "Metro Sí, Incineradora No". 

Les administracions 
s 'amaguen 

"Si bé la Comunitat Europea consi
dera que les incineradores són una 
indústria altament perillosa, que ha 
de complir uns requisits de segure
tat (distància, control), aquí la Ge
neralitat no els fa respectar -conti
nua dient en Ciril-. L'administració 
municipal no ha volgut escoltar els 
arguments dels veïns i entitats con
traris a la incineradora. Ni una ni 
l'altra volen conèixer les cartes de 
protesta i els informes negatius 
sobre incineradores que han firmat 
diverses associacions de metges i 
químics d'altres països. A casa 
nostra, lamentablement, cap 
d'aquests professionals no s'ha 
volgut pronunciar. Suposem que 
les pressions de les empreses in
teressades en el complex del Prat 
de Llobregat, l'Asoveco, són mas
sa fortes. Si les deixalles del Garraf 
afecten tot el Baix Llobregat, una 
incineradora aquí convertiria el barri 
en una olla, tancada per Collserola, 
que no tan sols perjudicaria el Prat 
i Zona Franca, sinó Bellvitge, 
Cornellà, Esplugues i la zona alta 
de Barcelona. Ara sabem quins 
efectes pot tenir una central nucle
ar, pel cas de Txernòvil, tot i que 
ens n'amaguen les terribles se
qüeles que encara pateixen els 
habitants del seu entorn. Però de 
les incineradores, no en sabem 
res; ens les pinten gairebé com 
jardins. La gent, que no té prou 
informació, no sap com els afecta
rà." 

Hi ha alternatives més 
saludables 

Voler resoldre el problema de les 
escombraries cremant- les no 
compensa dels problemes de sa
lut i mediambientalds que ocasio
na. L'alternativa és reduir els resi
dus, tant a nivell individual com 
col·lectiu, a través d'una legisla
ció que rebutgi els productes no 
retornables o reciclables i fomenti 
els altres; i reciclar els materials, 
a través de la creació d'una xarxa 
industrial de reciclatge i com-
postatge. 

Cal difondre més informació, fer 
una bona educació ambiental en
tre tots els ciutadans i dur a terme 
una correcta recollida selectiva dels 
residus. "Nosaltres volem partici
par en la presa de decisions que 
afecten tan directament la nostra 
curta vida" acaba dient Ciril que 
està plenament convençut que la 
incineradora no es farà. 

Breus de barri 
CIUTAT VELLA 

El jutge considera que el Liceu es 
va cremar per negligència 
El magistrat José Miguel 
Fontcuberta, jutge instructor que 
investiga l'incendi del Liceu, creu 
que el foc que va destruir el teatre es 
va produir per les "deficients 
condicions de seguretat" i per 
"omissió negligent" dels 
responsables administratius i dels 
encarregats de les obres que es 
feien aquells dies. L'instructor 
subratlla que el 31 de gener de 
1994, dia de l'incendi, es van 
registrar un "conjunt de conductes 
imprudents que configuren un delicte 
d'imprudència temerària", raó per la 
qual obrirà un judici oral, encara que 
no sap a quants inculpats. 

GRÀCIA 

Campanya contra la llibreria nazi 
Europa 
Un col·lectiu de veïns ha iniciat una 
recollida de signatures per demanar 
a l'Ajuntament que canviï el nom del 
carrer Sèneca pel de carrer d'Anna 
Frank. L'objectiu de la proposta, que 
ja compta amb més de dues mil 
signatures, és que la llibreria 
Europa, ubicada al número 12 de 
l'esmentat carrer i coneguda per la 
difusió que fa de publicacions nazis i 
feixistes, hagi d'escriure a la seva 
correspondència el nom de la 
històrica jueva morta en un camp de 
concentració. 

SAGRERA 

Afectats per l'ampliació del primer 

cinturó proposen un pla alternatiu 

Un grup de seixanta residents i 
empresaris dels carrers Garcilaso i 
Sagrera, amb el suport de 
l'associació de veïns de Sagrera, 
s'oposen a l'ampliació del primer 
cinturó que l'Ajuntament ha previst 
per a aquella zona. Els veïns, que 
s'han constituït com a comissió 
d'afectats, volen a més que si 
l'ampliació es porta a terme, no es 
faci tal i com l'han planejada els 
tècnics municipals. Els veïns troben 
incomprensible que no s'aprofiti el 
descampat que hi ha al carrer 
Garcilaso, entre la Meridiana i el 
mercat, per fer-hi passar el vial i que, 
en canvi, l'opció contemplada al pla 
impliqui l'enderrocament dels seus 
edificis. Els veïns, encapçalats per 

Josep Pujol, proposen com a 
alternativa l'enderrocament de 
l'Institut Guttman, edifici que "segons 
la lògica rectilínia del carrer, és el 
que realment destorba". 

CIUTAT VELLA 

La història del barri, en un àlbum 
de cromos 
Sota el nom de "Barcelona, la seva 
història i tu", el Centre d'Activitats 
per al Turisme i el Comerç (CATIC), 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Barcelona i de El Periòdica de 
Catalunya, editarà un àlbum de 
cromos amb la història de cada 
districte de la ciutat. El primer àlbum 
de la col·lecció s'ha dedicat a Ciutat 
Vella, i va aparèixer el 14 de maig. 
Per completar-lo cal fer un 
recorregut per una sèrie de carrers i 
establiments indicats en el quadern 
de normes, on s'aconsegueixen els 
cromos, que són gratuïts en la 
majoria dels casos. Aquells que 
omplin l'àlbum abans del 14 de juliol 
podran participar en un sorteig de 
premis. Tres-cents comerços de 
Ciutat Vella, aproximadament, han 
col·laborat per fer possible aquest 
primer àlbum. 

BARCELONA 

Ultimes informacions sobre la 
línia 2 del metro 
Segons va dir l'11 de maig el 
regidor-president de l'Entitat 
Metropolitana del Transport, Joan 
Torras, l'administració disposa del 
document de contracte-programa 
sobre el metro que ja pot ser signat. 
Aquest contracte-programa, que 
arriba amb un any de retard, 
comporta bàsicament tres coses que 
poden interessar als ciutadans: 
1. La compra del material mòbil, és a 
dir els trens necessaris per a la línia 2 . 
Segons el termini que donen les 
companyies constructores, aquests 
trens no estaran llestos abans d'un 
any i mig. 
2. La posada en maoo del bitllet 
integrat per a tots els transports 
interurbans. 

3. La possibilitat real que el metro 
arribi a tots els barris si les 
inversions Estat-Generalitat es 
compleixen. Caldrà estudiar aquest 
pla per marcar prioritats sobre 
l'arribada del metro als diferents 
barris que el reclamen. 

MIGUEL LÓPEZ 

Civisme espontani 
POBLENOU 
M.A. 

Els propietaris de gossos que por
ten els seus animals a passejar 
per la plaça del centre cívic de Can 
Felipa, a Poblenou, han pres la 

iniciativa de demanar-se a ells 
mateixos una mica de civisme. 
Això és el que demostren els car
tells que han penjat dels arbres de 
la plaça utilitzada de pipl-can que, 
de passada (i potser per justificar-
se), critiquen l'actuació municipal. 
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Rafael Vàzquez 
President del Centre 
Social de Sants 

"Ara, les Cotxeres 
de Sants posen 
l'accent en les 
entitats" 

Rafael Vàzquez va néixer a Poble Sec però fa 23 dels seus 44 anys 
que viu a Sants, prop de l'estació. Fer números és la seva professió 
i aquí ens hem dedicat a fer balanç de la seva experiència com a 
lluitador veïnal. 

— Creu en les estadístiques? 
— Segons sobre què. 

— El districte de Sants-Montjuïc deu tenir una mitjana de 
zones verdes superior a l'Amazònia... 
— La realitat és completament diferent. 

— Què queda del gran passat industrial de Sants? 
— Poca cosa. Can Batlló i algun nucli de petites indústries. 

— Què li falta al carrer de Sants per ser l'Oxford Street 
londinenc? 
— Ja és prou comercial. Pot ser que els comerciants de la 
carretera de Sants i de Creu Coberta es posin a treballar perquè 
la gent no se'n vagi a les grans superfícies. 

— Recomani'm un recorregut turístic per Sants? 
— La seu del districte, la parròquia de Sant Medir i les Cotxeres. 

— És certa l'afirmació que l'empresa privada gestiona millor 
que la pública? 
— No ho crec. L'important és creure en el projecte. 

— Com va l'experiència de cogestió del centre cívic de les 
Cotxeres? 
— Hem aconseguit que les entitats hi participin. 

— Què té ara que no tenia abans? 
— Ara posa l'accent en les entitats. 

— Enderrocaria alguna cosa de les obres fetes pels Jocs 
Olímpics? 
— Em molesta a la vista, i passo sovint, la torre de Telefònica de 
l'Anella Olímpica. 

— Després de 16 anys d'ajuntaments democràtics, "...era 
això, companys"? 
— No era això. Però també és culpa dels ciutadans. S'ha de 
treballar dia a dia. 

—- L'associació de veïns ha de ser un viver d'entitats? 
— El Centre Social s'ha omplert de grups quan s'ha obert als 
diferents interessos de la gent del barri. Ara hi treballen 22 
entitats i grups dedicats a l'ecologia, l'ensenyament, la proble
màtica de la dona,... 

— Com és la relació fronterera amb l'Hospitalet? 
— Per als veïns de Sants creuar el cinturó és un camí natural. 
Els de l'altra banda vénen a Sants de visita. 

~ Si tornés a néixer, tornaria a lluitar en una associació de 
veïns? 
— Si existís, sí. O en qualsevol altra entitat que defensés els 
interessos del barri. 

— Quines són les mancances principals del barri? 
"~ La definició com a barri de la Bordeta, respectant la façana de 
la carretera de la Bordeta i posant habitatges socials, l'obertura 
del carrer Joan Güell i la posta en marxa del Vapor Vell (ara 
sembla que volen instal·lar una biblioteca i l'escola Barrufet). 

Democràcia participativa: una 
perspectiva des del moviment veïnal 

,BARCELONA 
'REDACCIÓ 

La Favb ha organitzat aquest curs 
dins dels cursos d'estiu de la 
Universidad Internacional Menén-
dez y Pelayo UIMP, per obrir un 
debat sobre la participació veïnal, 
centrada en el planejament urba
nístic. El moment ja és madur per
què les associacions de veïns pu
guin fer una reflexió sobre aquests 

temes en ei fòrum de la universitat, 
juntament amb estudiants i funcio
naris de les administracions que es
tiguin interessats per aquests temes. 

Del 3 al 5 de juliol, en sessions 
de matí i tarda al Palau de 
Pedralbes de Barcelona, tindran 
lloc ponències, debats i taules ro
dones, exposats per professionals 
que fian tingut experiències diver
ses sobre participació i urbanisme. 
t\/larco Marcf i ioni , Tomàs R. 

Villasante, Mario Gaviria, Albert 
Serratosa, Josep A. Acebillo, 
Carios García Pleyàn i Carmen 
Gavira són alguns dels ponents. 
En les taules rodones participaran 
dirigents veïnals de Córdoba, 
Zaragoza, Madrid, i Sant Damià 
entre d'altres. 

Els socis i sòcies de les associ
acions de veïns gaudiran d'un preu 
especial de matrícula (vuit mil pes
setes). 

La FAVB edita el llibre "Barcelona: retrat(s)" 
,BARCELONA 
' REDACCIÓ 

El passat mes de maig va sortir al 
carrer el llibre "Barcelona: retrat(s)", 
dels germans Eugeni i Pere 
Maduefío, editat per la Favb, La 
Vanguardia i l 'Ajuntament de 
Barcelona. Aquest llibre és un recull 
dels reportatges publicats a La 
Vanguardia per Eugeni Maduefío 
(textos) i el seu germà Pere (fotos) 
durant l'fiivern 1992-93, treball que 
el 1993 va guanyar el primer premi 
"Comunicació i Benestar Social" de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

En la roda de premsa de presen
tació, el president de la Favb, Pep 
Miró, va destacar que l'edició del 
llibre demostra la voluntat de les 
associacions de veïns de preocu
par-se "no només de les pedres , 
sinó també de la ciutat de les perso
nes, dedicant més atenció als pro-

ANNA MADUENO 

Els autors, a les escales d'accés a Can Golferlchs 

blemes socials vius". Per la seva 
banda els autors es van felicitar per
què el llibre recull la visió calidoscò-
pica de la ciutat que van copsar 

després dels Jocs Olímpics, "lluny 
del cofoisme oficial", i perquè el dis
seny i la impressió donen a les fotos 
la importància que es mereixen. 

Revista de barri 

lAPROSmi^ 
Quart de casa 

Portada del número d'aquest 
hivern passat del butlletí de 
l'Associació de Veïns de la 
Barceloneta, que inicia amb nou 
format una nova època. El Quart 
de casa editorialitza sobre els 
projectes i obres que té 
pendents el barri i referma la 
voluntat del butlletí de 
denunciar, reivindicar i fer 
propostes per millorar la 
Barceloneta. Entre els articles 
n'hi ha un del col·lectiu "sostre" 
sobre el petit alberg del carrer 
Pescadors i un altre que celebra 
el desè aniversari de l'Escola 
d'Adults. 

no CALLem 
Primeres passes de l'Asso acó primers fruts pe! barri 

La Prosperitat 

Aquesta revista crítica i 
festiva surt un cop a l'any 
coincidint amb la festa major 
del barri de Prosperitat, a Nou 
Barris. 
La d'aquest any informava 
dels actes de festes i donava 
veu a totes l'.s entitats i 
col·lectius del barri. La 
portada, del dibuixant Carios 
Azagra, és tan vistosa com 
una contraportada dedicada 
als cent anys del cinema que 
mostrava sis cartells de 
pel·lícules molt famoses al 
barri de Prosperitat. 

No Callem 

El primer número, corresponent 
al mes d'abril passat, del 
butlletí informatiu de 
l'Associació de Veïnes i Veïns 
del barri del Call és poca cosa 
més que un full DÍN-A3 
doblegat per la meitat. Malgrat 
la senzillesa de la publicació, 
aquesta acompleix els 
ot)jectius que la seva mateixa 
capçalera proclama: no callar. 
De moment aquest primer 
número repassa els primers 
passos d'aquesta nova 
associació i reprodueix la carta 
dels drets del vianant. 



w 
El meu 

CARRER 
tjo 

.- f 
Miguel Gila 

J u n y d e 1995 

Línia directa 

Riiing, riiiing, riiing... 
- Si, digui'm? 

- Eh..., no, el senyor Miguel 
Gila no hi és en aquests moments . 
Es tà passejant com cada mat í pel 
centre. Es íacil que el trobi pel 
Por ta l de l'Angel, per les Rambles 
0 fins i tot prop de casa seva, a 
l 'avinguda de Sarr ià . De fet li 
agrada moltíssim passejar per la 
ciutat . 

- El cotxe? No, no, ell va a peu. 
Odia tots els vehicles. i 

- Per què els odia? Doncs 
senzil lament, perquè no pot 
supor tar el soroll. 

- La seva opinió de Barcelona? 
Això li haur i a de p regun ta r a ell, 
però segurament li diria que està 
molt a gust, que no pot viure 
sense sent i r el Medi ter rani i que 
la gent el t rac ta molt bé. Però 
escolti, a què vénen aquestes 
preguntes? 

- Home, no ho sé, però no crec 
que li agradi la idea de marxa r de 
Barcelona per fer d 'agent secret a 
Washington. Ell és un gran espia 
i un gran soldat, l'únic problema 
és que detesta la guer ra i li 
encanta Barcelona. 
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Sal i pebre L'acudit 

Cipriano 

Va morir als 68 anys en caure d'una escala. Estava col·locant 
una pancarta. 

Defensor de valora com la justícia, la sohdaritat, 
l'internacionalisme, la igualtat, la tolerància. Va treballar per 
crear associacions obreres, per organitzar la defensa dels seus 
companys i companyes. Va morir treballant per tot el que 
havia lluitat durant tota la seva vida. No era un marcià, era 
un home que seguia dedicant hores i esforços als seus ideals. 
Tot un exemple de coherència. La seva militància, els seus 
valors continuen essent necessaris; no corresponen al passat, 
sinó que ens assenyalen inequívocament el futur. Va morir en 
caure d'una escala. Estava col·locant una pancarta. Tenia 68 
anys. 

Zeta 

Toni 


