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Amics del barri de 
Laforja

93 209 89 84
Badal, Brasil i Bordeta 

93 491 05 49
Baix Guinardó

93 436 81 80
Barceloneta

93 221 72 44
Bon Pastor

93 346 46 18
Camp d’en Grassot

avcampgrassot@telefonica.net
Camp Nou

93 490 96 54
Can Baró

93 285 12 96
Can Caralleu

Guarderia, 12
Can Papanaps-
Vallhonesta

canpapanaps@yahoo.es
Can Peguera

joseportizs@yahoo.es
Can Rectoret

93 205 04 87
Carmel

93 357 57 48
Casc Antic

93 319 75 65
Centre Social de Sants

93 331 10 07
Cera, carrer de la

93 329 48 53
Ciutat Meridiana

93 276 30 94

Clot-Camp de l’Arpa
93 232 46 10

Clota, la
93 357 72 59

Coll-Vallcarca 
93 284 28 80

Congrés- Els Indians
93 340 70 12 

Coor. Casc Antic
93 310 53 33

Corts, les
93 321 75 85

Defensa de la 
Barcelona Vella

vdbv@terra.es
Diagonal Mar

93 307 91 20
Dreta Eixample

615 41 80 12
Esquerra Eixample

93 453 28 79
Font d’en Fargues

ffargues@hotmail.com
Font Guatlla-Magòria

93 424 85 06
Font del Mont

avfontdelmont@telefonica.net
Fort Pienc

93 231 11 46
França, barri la
93 325 08 93

Gràcia Nord-Vallcarca
93 211 26 27

Gran Via-Perú-
Espronceda

93 308 77 34

Guineueta
93 428 46 23

Horta, barri d’
93 407 20 22

Hostafrancs
93 421 79 19

Joan Maragall
93 347 73 10

Maresme
93 266 18 56

Mas Guimbau-Can 
Castellví

resso2002@hotmail.com
Mercè, Barri de la

philip@industex.com
Meridiano Cero

93 274 02 72
Mont d’Orsà-Vallvidrera

93 406 90 53
Montbau

93 428 29 34
Navas

93 340 51 85
Nou de la Rambla

666 72 83 02
Palmera Centre, la

93 305 37 05
Paraguay-Perú

93 278 06 93
Parc

93 221 04 87
Parc de l’Escorxador
Viladomat, 214, 5è, 2a
Parc la Vall d’Hebron

93 428 68 66

Passatge Isabel
Pg. d’Isabel, 6

Pau, barri la
93 313 28 99

Pi i Margall (Baró de 
Viver)

93 311 41 93
Poblenou

93 266 44 41
Poble Sec

93 441 36 65
Polvorí

93 432 36 42
Porta

93 359 44 60
Prosperitat

93 276 30 15
Provençals Verneda

93 307 46 95
Putxet

avputxet@hotmail.com
Racó de les Corts

93 448 03 11
Rambla, Amics de la

93 317 29 40
Rambla de la Bordeta

93 331 10 07
Raval de Ciutat Vella

93 441 77 21
Ronda General Mitre

mitre@mixmail.com
Ronda Sant Antoni

93 442 24 12
Ronda Sant Pere

Rda. Sant Pere, 7

Roquetes
93 359 65 72

Sagrada Família
93 459 31 64

Sagrera, la
93 408 13 34

Sant Andreu de 
Palomar

93 345 96 98 
Sant Andreu Nord-
Tramuntana

93 274 03 34
Sant Andreu Sud

93 346 72 03
Sant Antoni

93 423 93 54
Sant Cristòfol

93 432 34 71
Sant Genís

93 417 03 67
Sant Gervasi de 
Cassoles

93 417 90 65
Sant Gervasi Sud

93 266 38 25
Sant Martí Provençals

93 314 17 04
Sant Ramon Nonat

93 440 14 54
Sarrià

93 204 90 58
Sud-oest del Besòs

93 278 18 62
Taula del Raval

93 442 46 68

Torre Baró
93 276 09 48

Torre Llobeta
93 429 07 06

Travessera de Dalt
93 284 23 42

Tres Torres
93 205 77 89

Triangle de Sants
93 431 75 45

Trinitat Nova
93 353 88 44

Trinitat Vella
93 274 19 58

Turó de la Peira
93 407 21 70

Urbanització Vallhonesta-
Font del Gos

93 428 20 42
Vallbona

93 354 89 82
Verdum

93 276 02 30
Verneda Alta

93 314 58 13
Vila de Gràcia

93 217 60 88
Vila Olímpica

93 221 93 93
Xile, avinguda

Av. Xile, 34, 11-15
Zona Universitària

93 401 77 43
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Pati Llimona. Regomir, 3
Informació Cultural. Rambles, 118
Illacrua. Via Laietana, 45, esc. B, pral. 2a
CC.OO. Via Laietana, 16
El Cafetí. Hospital, 99
El Glaciar. Plaça Reial
Taller de Músics. Requesens, 5
Llibreria Les Punxes. Rosselló, 260
Forn de pa Aubet. Sicilia, 205
Forn d’en Pere. Dos de Maig, 281
Confeccions El Rellotge. Comte Borrell, 89
Autoservei Navarro. Av Mistral, 6
Celler de l’Estevet. Calàbria, 57
Gelateria-Pastisseria Bonastre. Tamarit, 136
Cafeteria Anem Al Gra. Còrsega, 382
Centre Social de Sants. Olzinelles, 30
Cotxeres de Sants. Sants, 79
Poliesportiu M. Esp. Industrial. Parc de la 
Espanya Industrial, s/n
Centre Tomás Tortajada. Fonthonrada,8-10
El Rellotge. Pg. Zona Franca, 116
Can Cadena. Mare de Déu del Port,397
La Bàscula. Foc, 128
Can Deu. Pl. Concordia, 13
Forn de la Vila. Consell de la Vila, 9
Quiosc. Plaça de Sarrià
Llibreria La Kktua. Pl. de Vallvidrera, 3
Lluïsos de Gràcia. Plaça Nord, 7
Hotel d’Entitats de Gràcia. Providència, 42
Centre Cívic d’El Coll. Aldea, 15-17
La Sedeta. Sicília, 321
Tradicionàrius. Trav. Sant Antoni, 6-8
Centre Moral Gràcia. Ros de Olano, 7-9
Polisportiu Perill. Perill, 16-22
Polisportiu Claror. Sardenya, 333
El Carmel. Santuari, 27
Casal de Joves El Carmel. Tolrà, 40
Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20
Centre de Serveis Personals d’Horta. 
Pl. Santas Creus, 8
Coop. Cultural Rocaguinarda. Xipré, 13
Ateneu Popular Nou Barris. Port Lligat, s/n
Casal de Barri de Prosperitat. Pl. Ángel 
Pestaña, s/n
Centre Sóller. Plaça Sóller s/n
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276
C. Cívic Ciutat Nord. Rasos de Pegera, 19-25
C. Cívic de Trinitat Vella. Foradada, 36-38
C. Cívic de St. Andreu. Gran de Sant Andreu, 111
Can Guardiola. Cuba, 2
Biblioteca Ignasi Iglesias. Segadors, s/n
Districte Sant Andreu. Pl. Orfila, s/n
Centre Cívic de La Sagrera. Martí Molins, 29
Casal de Barri Congrés. Acàcies, 26
Farmàcia. Bolívia, 19
Llibreria Etcètera. Llull, 203
El Tio Che. Rambla Poblenou, 44-46
C. Cívic de Sant Martí. Selva de Mar, 215
Complex Esportiu Verneda. Binèfar, 10-14
Casal Alternatiu. La Verneda, 18
Casal Joan Casanelles. Pl. Joan 
Casanelles,s/n
Foment Martinenc. Provença, 595
SESE. Joan Alcober, 6
Padam-Padam. Rauric, 9
La Bodegueta. Palma de Sant Just, 7
Centre Cívic Torrellobeta. Santa Fe, 2, bis
Sala Baluard. Pl. Blanquerna, s/n
Ateneu La Torna. Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Casal de Joves de Prosperitat. Joaquim Valls, 82
Info-Espai. Pl. del Sol, 19-20, baixos
IGOP-UAB. Passeig d’Urrutia, 17
Biblioteca Francesc Boix. Blai, 34.
Centre Cívic el Sortidor. Pl. Sortidor, 12

PUNTS

El pròxim número de Carrer el podreu 
trobar als punts de distribució el 
proper mes de 

El ninot...
Un dibuix de Editorial

Cartes dels lectors
L’exemple de Xirinacs

Crec que Xirinacs no voldria que el re-
cordéssim a ell oblidant les idees que 
van empènyer la seva vida i possible-
ment també la seva mort. Vull contri-
buir a reconstruir aquesta herència col-
lectiva que ens deixa i que farem bé de 
no malaguanyar. El seu esforç com a 
senador perquè la Constitució fos re-
alment democràtica és narrada al seu 
llibre Constitució: Paquet d’esmenes.

Ell va recollir en una oficina propos-
tes ciutadanes (a diferència dels altres 
senadors que només recollien les po-
sicions dels seus partits) i va proposar 
que l’Estat espanyol passés a ser una 
confederació republicana d’estats: els 
Països Castellans, els Països Cata-
lans, Euskal Herria, Galeuza, Andalusia 
i Canàries, amb oficialitat per a totes les 
llengües que s’hi parlen amb oficialitat 
per a totes les llengües que s’hi parlen, 
amb una capital itinerant i un reconeixe-
ment clar i sense ambigüetats de drets 
polítics, socials i culturals. Els polítics 
espanyols i també la majoria de cata-
lans, prepotents els uns i mesells els 
altres, se n’enreien d’ell a la cara per 

proposar temes que se suposava que 
no permetria l’Exèrcit (...).

El títol de la seva trilogia La traició 
dels líders ja s’explica per si sol... i per 
això Pujol reconeixia que Xirinacs els 
ha fustigat en vida i també en la seva 
mort. L’Assemblea de Catalunya era un 
espai de coordinació que havia de per-
metre una unitat entre forces polítiques, 
sindicals, socials i culturals que ens ha-
gués portat més lluny i amb més justícia 
del que hem anat, i va ser dinamitada 
pels partits que volien per a ells sols el 
poder amb les mans lliures de compro-
misos. En Xirinacs hi explica com els 
partits, obligats pel finançament de fun-
dacions estrangeres que temien el vi-
ratge d’un país europeu cap a postures 
i moviments revolucionaris com en La 
República, van accedir a desactivar la 
incipient organització social, cosa que 
els va donar beneficis a curt termini en 
termes de poder però que ara paguem 
amb una societat desarticulada a nivell 
de capacitat reivindicativa (...).

No pateixis que el teu exemple no 
caurà en terra erma, Xiri.

Jordi Oriola i Folch, Esplugues

Amb peus de fang
L’estiu que deixem enrere el recordarem com l’estiu del caos 
de les infraestructures a Barcelona. Un estiu que va sumar 
l’apagada als dèficits en el transport ferroviari, retards i dificultats 
en l’embarcament dels equipatges a l’aeroport, cues puntuals 
a les carreteres... Són efectivament problemes diversos, uns 
ens remeten a dèficits en el manteniment, en les insuficients 
inversions que tant les grans companyies com el propi Estat han 
fet a Catalunya en els darrers anys, però n’hi ha d’altres que ens 
han de portar necessàriament a revisar el nostre propi model de 
creixement, d’organització social i de consum.

Aquest estiu ha posat novament de manifest que el “model 
Barcelona” és un gegant amb peus de fang. La imatge d’eficiència 
que Barcelona vol vendre a nivell internacional ha quedat 
greument malmesa per la realitat d’un funcionament deficient 
en dos àmbits claus, el subministrament energètic i la mobilitat. 
L’oferta dels itineraris turístics prefixats, la ciutat “parc temàtic” 
que venem també s’esgota. Les barcelonines i els barcelonins fa 
anys que evitem les Rambles, ja no ens identifiquem amb un espai 
que va ser emblemàtic per a una generació, la nostra, que va fer 
de “ramblejar” un signe d’identitat i de les Rambles un espai per a 
l’experimentació cultural, recordem les Rambles de l’Ocaña, per 
a la manifestació de la dissidència i per a les relacions socials.  
Ara també els milers de turistes que ens visiten s’adonen que les 
Rambles són poc més que un decorat de cartró pedra.

Volem superar el discurs fàcil i demagògic. No volem culpar el 
turisme, estem contra els tòpics que es maneguen, de profunda 
arrel classista, que volen presentar les persones que venen 
com a turistes de platja i borratxera, incultes i barroeres perquè 
aprofiten els vols econòmics. Barcelona està rebent també 
una tipologia de turisme interessat i interessant, que aprecia la 
tolerància que pot oferir aquesta ciutat, i així creix com a referent 
del turisme gay i lèsbic, però també de persones que ens veuen 
com una societat rica de xarxes socials i progressista o que 
vénen a la recerca de uns béns culturals que els empaquetem i 
oerim en un format pla per a consum del fast-food de la cultura. 
Les grans cues davant d’alguns dels museus de la ciutat ens 
parlen també d’aquesta presència de persones que volen saber, 
que volen conèixer allò que nosaltres venem com la nostra 
tradició artística i cultural: si oferim un producte degradat i 
adulterat, la culpa és fonamentalment nostra.

Setembre és el mes de la revisió de consciència i dels grans 
propòsits i la Favb no se n’escapa: juntament amb el propòsit 
de visitar més assíduament el gimnàs i de canviar de dieta, 
nosaltres ens proposem encarar el curs treballant internament i 
amb la resta d’entitats ciutadanes les propostes al proper PAM 
2007-2011 i promovent una reflexió sobre bones pràctiques a les 
associacions de veïns. Ambiciosos propòsits...novembre

El Roto
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Economia de la gran apagada
La gran apagada de llum de finals de juliol ha estat, 
sens dubte, una de les fallades més grans dels serveis 
públics que ha patit la ciutat en els darrers mesos. I això 
que de fallades n’hem patit un munt.

ALBERT RECIO

Tant al carrer com als mitjans de 
comunicació s’han repetit dos ar-
guments simplistes per explicar 
la situació: el primer és que els 
polítics són uns inútils i no han fet 
res per resoldre els problemes. I el 
segon, que manquen inversions. 
Hi ha una tercera explicació que 
uneix totes dues i que reconforta 
molts esperits: la culpa és dels po-
lítics de Madrid, que han frenat les 
inversions. Com molts arguments 
simplistes potser tenen quelcom 
de veritat, però no expliquen  bona 
part del problema ni són massa 
útils per avançar solucions. Per 
trobar respostes més satisfactòries 
cal analitzar les complexitats de la 
situació i abordar cada problema 
en ell mateix. Per això hauríem de 
centrar-nos en el tema elèctric.

D’entrada, una constatació: la 
gran apagada de Barcelona no ha 
estat un fet inusual. En els darrers 
cinc anys ha estat un fenomen 
recurrent a diversos països euro-
peus i a Nord-Amèrica. Això ens 
pot indicar que es tracta d’un pro-
blema més general per al qual cal 
cercar altres respostes.

Desregulació de les elèctriques

Hi ha tres factors combinats que 
poden explicar aquesta recurrèn-
cia. En primer lloc, s’ha produït 
arreu del món una desregulació 
de les empreses elèctriques. En 
uns països en forma de privatitza-
ció, en d’altres d’eliminació de les 
moltes regulacions que permetien 
controlar l’actuació d’aquestes em-
preses. Les raons adduïdes són 
que la liberalització donaria lloc a 
la competència entre empreses i 
aquesta es traduiria en millores en 
el servei i rebaixes tarifàries.

Aquestes millores no s’han 
prodigat. Sovint, com és el cas de 
Catalunya, s’han constituït mono-
polis locals i el mal servei, les pu-
jades tarifàries i les subvencions 
s’han mantingut. Al final, quan els 
problemes eren molt greus, l’Estat 
ha hagut de tornar a regular (com 
en el cas de Califòrnia) o a recom-
prar empreses (com el cas de la 
indústria nuclear britànica).

Primer de tot, els beneficis

El segon factor, comú amb d’al-
tres sectors, ha estat el creixent 
pes de l’activitat financera (a la 
borsa) en el funcionament em-
presarial. Els guanys financers 
han passat per sobre de tot criteri 
d’eficiència social: el seu funci-
onament està orientat a garantir 
guanys astronòmics per als grans 
accionistes i la cúpula directiva (el 
2006 el senyor Pizarro, president 
d’Endesa, es va fixar un sou de 
3,1 milions d’euros, un augment 
del 45% respecte l’any anterior: 
entre els 12 consellers es reparti-
ren 7,9 milions). La contrapartida 
és l’obsessió per abaratir  costos. 

Una de les formes més directes 
ha consistit en reduir plantilles i 
subcontractar part de l’activitat. 
És força possible que la petada 
de la subcentral de Maragall es 
produís per una fallada greu de 
manteniment, i és possible que 
aquesta fos el resultat d’aques-
tes pràctiques laborals. Sovint 
els problemes no vénen tant per 

la manca d’inversions com per la 
manca d’un manteniment acurat 
de les instal·lacions i equips, i 
d’un bon funcionament. El recurs 
a subcontractes, que acostumen 
a ocupar treballadors en condici-
ons precàries pot estar al darrera 
de les fallades que acaben pro-
vocant grans costos socials i mal 
funcionament. Tenim nombroses 
mostres del perill que suposa 

aquest tipus de gestió, com són 
els incendis de boscos, o els pro-
blemes recurrents a les centrals 
nuclears catalanes. Cal parlar 
d’inversions, però també de man-

teniment i condicions laborals.
El tercer factor té a veure amb 

el fort creixement del consum, es-
pecialment al nostre país, i amb 
l’alt grau de vulnerabilitat a les pe-

tites fallides que generen els ac-
tuals sistemes elèctrics, altament 
centralitzats. Fa pocs mesos una 
aturada a una central del nord 
d’Alemanya va provocar la caigu-
da de gran part de la xarxa elèctri-
ca europea. Realment vivim pen-
dents d’un fil i generant nivells de 
consum i contaminació difícilment 
sostenibles a llarg termini. Els que 
tenen interès en què només pen-
sem amb més inversions i no en 
un altre model de producció i con-
sum energètic són els mateixos 
que provoquen els problemes.

Al mes de juliol, a Barcelona 
hi havia molta indignació. Però 
els problemes no es resolen amb 
mala baba. Cal plantejar altres 
qüestions. I, al meu entendre, les 
ineludibles són com s’organitza el 
sistema elèctric, com es garanteix 
un funcionament racional i com es 
comença a canviar el model ener-
gètic actual.

JORDI TARRÉS
Subestació elèctrica de Maragall.

● Endesa. Empresa que monopolitza el submi-
nistrament elèctric a Catalunya després de fusi-
onar Fecsa, Enher i Hidruña. La seva història és 
una mostra de com el sector privat utilitza el sector 
públic per fer negocis. Després d’una dura batalla 
pel seu control està a punt de ser adquirida per la 
italiana Enel i el grup constructor Acciona (família 
Entrecanales).
● Redesa (Red Eléctrica). Empresa creada al 
1985 per gestionar la xarxa pública d’alta tensió. 
Després de la privatització, l’Estat en manté un 
20% (a través de SEPI), les elèctriques privades hi 
tenen participacions minoritàries i la resta està en 

mans d’inversors privats i financers. La presideix 
l’ex ministre socialista Jaime Atienza.
● Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
Teòricament és l’organisme encarregat de con-
trolar el bon funcionament de les empreses 
elèctriques. Està presidit per la catedràtica de 
la Universitat de Barcelona Maite Costa. En tot 
l’affaire s’ha caracteritzat pel seu silenci. La pri-
mera responsabilitat política està a la CNE. En-
cara és hora que comencem a passar comptes 
a tots els polítics i tècnics liberals que prometi-
en miracles de les desregulacions. La CNE és 
la seva obra.

Els principals responsables

La Favb demana reponsabilitats
COMUNICAT

Davant la dramàtica situació plan-
tejada per l’aturada elèctrica que 
afecta milers de ciutadans:

● Denunciem el comportament 
inacceptable de les companyies 
operadores Fecsa-Endesa i Red 
Eléctrica Española. Empreses 
que els darrers anys han guanyat 
i repartit entre els seus accionis-
tes i directius milions d’euros sen-
se fer les inversions adequades 
ni tenir respostes en situacions 
de crisi.

● Critiquem els nostres gover-
nants per haver propiciat un pro-
cés de privatització i una regulació 
inadequada per garantir la cober-
tura d’un servei públic bàsic.

Els hi exigim que persegueixin 

totes les responsabilitats empre-
sarials i que revisin les mesures 
de regulació i control del sector.

● Demanem l’obertura d’un 

ampli debat públic, amb participa-
ció de tècnics, organitzacions so-
cial i ciutadania per tal d’establir el 
model de distribució elèctrica i de 
gestió energètica sostenible que 
necessita la ciutat. 

La Favb exigeix a 
les administracions 
que persegueixin les 
responsabilitats de 
les empreses

JOAN MOREJÓN

Per anar a l’arrel 
del problema cal 
replantejar-se el 
model energètic
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La Barcelona de Renta Corporación
Que una immobiliària amb seu a Barcelona multipliqui 
per cinc els seus guanys en només un lustre gràcies 
a la compra-venda i rehabilitació d’edificis i sòl ja no 
sorprèn gairebé ningú. Si s’afegeix que dins del consell 
d’administració hi ha ex ministres del PSOE i el PP i ex 
alts càrrecs públics en matèria d’habitatge, augmenten 
els motius de sospita. Però si a més fa negocis amb 
l’ajuntament, denunciats per especulatius, el cas mereix 
una atenció especial.

MARIAN COLOMÉ

A Luis Hernández de Cabanyes, 
president de Renta Corporación, 
li agradava disfressar-se de Pare 
Noel i repartir al Nadal bosses de 
menjar entre els pobres dels su-
burbis barcelonins. Si algú des-
cobreix la seva identitat llegint 
aquestes ratlles i vol agrair-li per-
sonalment, haurà d’anar fins a la 
Via Augusta, on aquest estiu va 
comprar per 60 milions d’euros la 
que serà la nova seu de l’imperi 
immobiliari que va fundar el 1991, 
quan tenia 27 anys.

Un edifici que simbolitzarà l’as-
cens vertiginós d’un jove que va 
començar a fer fortuna amb un al-
tre negoci fàcil a Barcelona, el de 
la compra-venda de places d’apar-
cament, i que va tenir l’encert i la 
fortuna d’estar en el lloc oportú en 
el millor moment. Les darreres xi-
fres de negoci en són una mostra. 
El 2004 van facturar 228 milions 
d’euros, amb 22 milions de bene-
fici net. Només dos anys després, 
el 2006, van doblar els guanys 
(47,5 milions), coincidint amb la 

seva entrada en borsa i el fixatge 
de l’ex ministra de Ciència i Tec-
nologia amb Aznar, Anna Birulés, 
amiga personal de Josep Piqué. 
Birulés, ex directora general de 
Retevisión i ex secretària general 
del Banc de Sabadell, fou nome-
nada vicepresidenta executiva i és 
propietària de l’1’19% del capital 
accionarial, el que equivalia fa un 
any a 8,37 milions d’euros.

Un altre ex ministre, en aquest 
cas del PSOE de Felipe González, 
n’és conseller extern. Es tracta 
de l’ex titular d’Economia, Carlos 
Solchaga. Fins fa poc compartia 
càrrec amb Fernando Nasarre, ex 
director general d’Habitatge amb el 
PP; i amb Xavier Ventura, ex cap 
del conseller de Política Territorial 
i ex director general d’Arquitectura 
i Habitatge amb Jordi Pujol.

Els dos darrers ja no formen 
part del consell d’administració, on 
enguany s’han viscut més canvis 
amb la marxa del conseller dele-
gat, Josep Maria Farré. Aquest 
seient l’ocupa ara César Bardají, 
vinculat a l’Opus Dei, vocal de la 
CEOE i de la patronal catalana i ex 

directiu de Coca-Cola i Winterthur. 
Enric Venancio, que prové de la 
concessionària de les autopistes 
catalanes Abertis, completa com a 
director general la cúpula directi-
va; mentre que Pedro Nueno, pro-
fessor de l’IESE i gurú empresarial 
és un altre dels consellers.

Durant els sis primers mesos 
del 2007, la companyia ha guanyat 
32,7 milions (un 30% més que du-
rant el mateix període del 2006) i 
preveu arribar als 80 milions d’eu-
ros de beneficis nets a finals del 
2008. Fan negocis a tota Espanya, 
Londres, Berlín (on han invertit 
més de 40 milions d’euros en un 
any), París (on acaben de comprar 
el gratacels Tour La Villete por 94 
milions d’euros) i al Marroc.

Tot i això, el 80% de les vendes 
es localitzen a Madrid i Barcelona, 
on l’empresa s’ha especialitzat 
en habitatges de luxe al passeig 
de Gràcia i la Diagonal i, darrera-
ment, en comprar terrenys qualifi-
cats d’equipaments per vendrel’s 
pel doble de preu, per exemple, 
a l’Ajuntament de Barcelona. I és 
aquí, on poden començar els pro-
blemes per a una empresa carac-
teritzada, com el seu president, 
per la discreció, però que cada 
vegada té més protagonisme als 
mitjans de comunicació.

Canvi de cromos a Can Fabra

La primera aparició destacada es 
va produir el 17 de setembre del 
2005, quan es va fer públic que 
havien comprat la darrera part que 
encara funcionava de l’històric re-
cinte industrial de Fabra i Coats 
(31.000 metres quadrats de super-
fície i sis naus). El venedor fou la 
multinacional britànica Coats PLC 
i cap de les dues parts no va dir 
el preu de la transacció, tot i que 
fonts del sector i, posteriorment, 
els partits de l’oposició municipal 
la van xifrar en 30 milions d’euros.

Malgrat que Can Fabra és a Sant 
Andreu des de fa més d’un segle, 
i que l’ajuntament ja era propietari 
de l’altra part del recinte fabril, on 
ha fet una biblioteca, un centre cí-
vic i un parc, el consistori no va re-
accionar fins llavors, i només tres 
mesos després, el desembre, va 
anunciar que havia comprat el ma-
teix espai a Renta Corporación per 
50 milions. L’oposició va denunciar 
l’operació per irregular i especula-
tiva, però només era el principi. 
Per justificar la jugada i no pagar el 
cost polític d’obrir les arques muni-
cipals per finançar-la, el consistori 
va canviar una part dels diners per 
permutes de terrenys i d’edificabi-
litat i va signar un conveni amb la 
companyia que és tot un tractat de 
prestidigitació urbanística. L’acord 

el va dirigir el llavors primer tinent 
d’alcalde d’Urbanisme i mà dreta 
de Joan Clos, Xavier Casas, pre-
sident des del passat mes d’abril 
de l’empresa constructora de la 
Generalitat, Gisa.

El conveni (molt semblant al 
que ha permès a Telefónica vendre 
per 220 milions d’euros l’edifici Es-
tel, prèvia requalificació municipal, 
per fer habitatges de luxe i galeri-
es comercials) estipula una mena 
de canvi de cromos. L’ajuntament 
transfereix una part dels metres 

quadrats i l’edificabilitat que Ren-
ta Corporación tenia a Can Fabra 
cap a d’altres indrets de la ciutat, 
que es perden (com a l’edifici Es-
tel) per a usos públics, com ara 
fer habitatge protegit. De moment 
ja se n’han concretat tres: Un so-
lar entre l’avinguda Diagonal i el 
carrer Pallars (al barri de Diagonal 
Mar i el Front Marítim) amb un dret 
d’edificació de 7.800 metres qua-
drats de sostre per a habitatge lliu-
re i, recentment, un altre a la Via 
Augusta, 282-284 (les Tres Torres) 
i un tercer a l’avinguda del Tibida-
bo (Sant Gervasi-la Bonanova).

En el primer cas, Casas va justi-
ficar el dia de la signatura de l’acord 
que el cost del terreny cedit a Sant 
Martí equivalia a 10.000 metres 
quadrats a Sant Andreu. En els al-
tres dos solars, Renta Corporación 
obté el dret de construcció de 1.498 
metres quadrats de sostre, prèvia 
requalificació del Pla General Me-
tropolità (PGM). Tots els habitatges 
(14) es faran a la Via Augusta, ja 
que es transfereixen cap a aquest 
solar els 976 metres quadrats de 
sostre que tenia el de l’avinguda 
del Tibidabo. També es canvia l’or-
denació volumètrica d’aquest espai 
per adaptar-lo a les necessitats de 
l’empresa (un únic edifici de plan-
ta baixa  més cinc pisos i parking 
soterrani). No es fa cap reserva 
d’habitatge protegit (el gran lema 
del nou equip de govern de Jordi 
Hereu) per “la impossibilitat materi-
al de fer-ho”, segons es diu textual-
ment al document de proposta de 
modificació del PGM. I com a premi 
final, el barri perd un equipament, 
una torre antiga on hi havia una es-
cola, que ja s’ha enderrocat seguint 
la política dels fets consumats, per 
evitar protestes veïnals.

Mobbing a l’Escocesa

El 22@, el principal ‘pool’ cons-
tructor del moment a Barcelona, 
també va viure fa poc una operació 
conjunta entre l’ajuntament i Renta 
Corporación, amb un altre històric 
recinte industrial, el de l’Escocesa, 
com a protagonista. La immobili-
ària va comprar el 2006 una part 
de la fàbrica, catalogada com a Bé 

Cultural d’Interès Local (Bcil), i de 
forma immediata va començar a fer 
‘mobbing’ a les 20 famílies que hi 
viuen de lloguer i als artistes visu-
als que hi treballen en petits tallers. 
Després d’uns mesos de polèmica 
amb els veïns i les entitats que de-
fensen la protecció del patrimoni in-
dustrial del Poblenou, l’ajuntament 
va aprovar el març d’enguany un 
pla de millora urbana (PMU) que 
va vendre com a solució salomò-
nica per acontentar a tothom. En 
veritat no és més que un poti-poti 
com el de Can Ricart que barreja 
lofts amb habitatges rehabilitats 
i una promoció de pisos protegits 
per a quedar bé. També hi haurà 
equipaments culturals a les naus 
que es conserven, a canvi de re-
servar l’illa que dóna al carrer de 
Fluvià per a edificis privats d’ofici-
nes de gran volumetria (fins a 14 
plantes d’alçada). Un cop més, 
Renta Corporación es queda amb 
la part més gran del pastís.

I no serà el darrer. De moment 
ja ha donat el primer cop al sector 
de la ciutat que agafarà el relleu 
del 22@, el del futur barri de la Ma-
rina, a la Zona Franca. L’operació, 
que també va generar un escàndol 
polític, es va centrar en la compra 
de l’antic polisportiu de la Seat al 
carrer Energia. Un solar qualificat 
d’equipaments, de 19.274 metres 
quadrats i amb un valor cadastral 
de 1.197.895 euros, segons cons-
ta al registre, que la companyia va 
adquirir l’any passat per 15 mili-
ons d’euros. Hereu va prometre a 
la campanya electoral que ‘recu-
peraria’ aquest espai per al barri 
i, com havia esdevingut amb Can 
Fabra, ho va fer tot just després de 
guanyar les eleccions, però a un 
preu de 29,1 milions d’euros, gai-
rebé el doble. El ple del passat ju-
liol va autoritzar la compra gràcies 
al fet que ERC, ja a l’oposició, no 
va votar en contra.

Masses coincidències en molt 
poc temps. La Barcelona de Renta 
Corporación és cada dia més sos-
pitosa. I més encara la conducta 
de l’ajuntament. Qui mana real-
ment a Barcelona?

ARXIU
L’edifici del parvulari de Via Augusta, ja enderrocat i amb rapidesa, per evitar protestes veïnals.

L’última operació de 
la immobiliària se 
suma a la peculiar 
relació privilegiada 
que manté amb 
l’ajuntament

Luis Hernández de 
Cabanyes, president 
de la immobiliària 
Renta Corporación 
(que es prodiga 
ben poc en actes 
públics), amb Anna 
Birulés, exministra 
del govern d’Aznar 
i vicepresidenta 
executiva de la 
companyia.

L’ajuntament 
d’Hereu ha 
‘recuperat’ un solar 
a la Zona Franca 
pagant el doble a 
Renta Corporción
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La Rambla canvia de cara

L’Ajuntament preveu re-
modelar les terrasses i el 
mobiliari urbà i millorar-ne 
el paviment

ALÍCIA TUDELA

Punt neuràlgic i d’obligat pas per 
als turistes que venen a la nostra 
ciutat, La Rambla s’ha convertit en 
els darrers anys en un punt més 
visitat pels viatgers que no pas 
pels propis barcelonins. Els alts 
preus de les terrasses, la sensació 
d’inseguretat per la presència de 
carteristes, junt amb la proliferació 
de botigues de souvenirs, han fet 
que, cada vegada més, els ciuta-
dans percebin La Rambla com un 
lloc únicament turístic.

Tant és així que un dels projec-
tes estrella per al nou mandat de 
l’Ajuntament de Barcelona és re-
dissenyar aquest espai, no només 
des del punt de vista urbanístic, 
sinó també tenint en compte els 
aspectes socials, i tornar, així, a 
atraure els barcelonins. Aquest 
pla de reordenació, que comptarà 
amb diverses línies d’actuació, en-
cara s’està acabant de concretar. 
En aquest sentit, el districte té pre-
vist reunir-se durant el mes de se-
tembre amb l’Associació d’Amics 
de La Rambla i s’ha compromès 
a explicar el projecte a la Favb un 
poc estigui enllestit.

Plans en marxa

De moment, Foment de Ciutat Ve-
lla i el districte han organitzat dos 
concursos públics d’idees, un per 
millorar el paviment i l’altre per 

remodelar les terrasses i el mo-
biliari urbà. Es tracta de renovar 
els 23.000 metres quadrats de sòl 
i d’unificar les 17 terrasses que 
existeixen. L’objectiu és reordenar 
l’espai i tenir, així, una visió més 
uniforme. Tot plegat ha estat molt 
ben acollit pels empresaris del 
sector de la restauració, que són 
molt conscients de la necessitat 
de redissenyar La Rambla.

El Foment de les Arts i el Dis-
seny, FAD, no ha volgut formar part 
del jurat del concurs de terrasses, 
al qual hi estava convidat, ja que 
considera un error fer dos plans 
per reordenar un mateix espai pú-
blic. En opinió de l’arquitecta Beth 
Galí, presidenta de l’entitat, no es 
pot pensar en “el disseny d’un bon 
paviment sense tenir en compte el 
mobiliari urbà ja que condiciona 
el flux de persones i també el de 
vehicles”.

Polèmica amb els artistes

La presència d’estàtues, el teatre 
de carrer i les diverses actuaci-
ons que s’hi fan van començar a 
regular-se ja en l’anterior man-
dat. En aquest sentit, i en una 
normativa prèvia a l’ordenança 
municipal, el consistori va prohi-
bir fer en aquest espai qualsevol 
exhibició que no fossin les està-
tues. Fruit d’això, Joan Sabaté, el 
famós “Maradona de la Rambla”, 
que ha estat durant molts anys un 
dels principals atractius del car-
rer, va ser detingut el 18 de març 
de 2005 al seu emblemàtic racó, 
al costat de la font de Canaletes, 
mentre feia la seva exhibició dià-
ria de tocs de pilota.

D’altra banda, i seguint en 
aquesta línia, des de principis 
d’any, està regulada la presèn-
cia d’estàtues. Des de l’1 de ge-
ner d’enguany han de respectar 
les distàncies, a més de complir 
uns requisits per a exercir. Per 
la seva banda, els artistes, com 
ara pintors o caricaturistes, han 
de superar un concurs per poder 
obtenir la seva plaça anual. La 
nova normativa estableix 20 llocs 
on es pot actuar, sense màscara 
i només amb maquillatge fet pels 
propis actors. A més, l’actuació ha 
de respectar una superfície d’1’5 
metres per 1 metres i no es poden 
utilitzar arbres ni mobiliari urbà, 
com ara bancs, com a suport. La 
mesura ha provocat polèmica en-
tre els artistes, que la veuen com 
una manera de disminuir la seva 
presència a la ciutat.

La venda d’animals

Ja fa més d’un any que l’Ajunta-
ment va anunciar la intenció de 
tancar algunes parades d’animals, 
com a conseqüència de l’apro-
vació de l’ordenança municipal, 
i en compliment de la llei que en 
prohibeix l’exhibició i la venda. En 
aquest sentit, Mercats Municipals, 
entitat pública amb competència 
en aquest àmbit, pretenia tancar 
les onze botigues que hi ha. Però 
després d’un llarg procés de ne-
gociació amb els comerciants, es 
va acordar tancar-ne tres, a canvi 
d’una indemnització, i, pel que fa 
a la resta, unes seguirien i unes 
altres es reconvertirien. Les nego-
ciacions, però, estan aturades des 
que el regidor d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya (ERC) Jordi 
Portabella va deixar el govern bar-
celoní i, per tant, la presidència de 
Mercats Municipals. Ara, li corres-
pon a Jordi William Carnes, nou 
responsable de l’entitat, reprendre 
el procés.

Per la seva banda, el grup muni-
cipal de Convergència i Unió (CiU) 
ha demanat que es reprenguin les 
negociacions entre els propietaris 
de les botigues i l’Ajuntament. Així 
mateix, també s’ha mostrat parti-
dari que les parades dels ocells es 
quedin al passeig, sempre i quan 
s’ajustin a les normes i s’asse-
gurin les condicions de vida dels 
animals.

Patrimoni de la Humanitat

D’altra banda, en aquest con-
text de canvis i plans de futur, La 
Rambla aspira a ser patrimoni 
intangible de la Humanitat de la 
Unesco. La idea ha partit de l’As-
sociació d’Amics, Veïns i Comer-
ciants de la Rambla, organització 
amb 50 anys d’història, i, de mo-
ment, l’Ajuntament ja hi ha donat 
suport. Ara, esperen que la Ge-
neralitat i el govern de l’Estat re-
colzin la iniciativa ja que són ells 
els qui han de presentar la can-
didatura. La idea va partir d’un 
dels socis de la Fundació, Manel 
Ripoll, i de seguida es va apro-
var en assemblea. L’Associació 
té previst elaborar un dossier, en 
què participaran persones i enti-
tats vinculades a la Rambla junta-
ment amb experts del món de la 
cultura, que ha d’estar enllestit a 
finals d’aquest any per començar 
els tràmits a principis del 2008.

DANI CODINA
L’Ajuntament vol “retornar” la Rambla als barcelonins.

En5 paraules

Turisme creixent

Fins a finals del juliol, 3 
milions i mig de turistes 
han visitat la nostra ciutat 
(d’un total de 8,7 milions 
que va rebre tot Catalunya). 
Barcelona és la marca 
turística que més ven al 
país. El nombre de clients de 
creuer és de 864.00, un 30% 
més que el mateix període de 
2006. La mitjana de despesa 
per turista i dia s’apropa als 
100 euros. La mitjana de 
molèsties que provoquen als 
ciutadans és molt més gran.

Urbana i armes

El Sindicat Assembleari 
de la Guàrdia Urbana ha 
denunciat que 2.000 agents 
d’aquest cos no han passat 
les perceptives revisions 
psicotècniques i mèdiques que 
valoren si estan en condicions 
o no de portar i ¡usar! armes. 
Aquests controls obligatoris 
porten 4 anys sense realitzar-
se. Aquest sindicat té molts 
pocs afiliats, però CCOO, 
el sindicat majoritari, ha 
recolzat la denúncia i ha 
manifestat que la gestió de 
la guàrdia urbana és molt 
deficient.

BCN, punt negre

L’informe anual de 
Greenpeace torna a situar 
20 punts negres a Catalunya 
i Barcelona és un d’ells: 
el motiu, la construcció 
de 15 dics submergits i la 
construcció del zoo marítim. 
Per a l’entitat ecologista, la 
construcció dels dics és el 
pitjor exemple de política 
defensora d’un litoral 
sostenible i sense ciment.

La Caixa i Abertis

La Caixa ha incrementat la 
seva presència en el grup 
d’infraestructures Abertis, 
que presideix Isidre Fainé. 
Ha invertit 9,78 milions 
d’euros en la compra de 
455.672 títols. Controla 
el 24,61% del capital, que 
segons el valor del mercat 
ascendeix a 3.379 milions 
d’euros.

Robatori de coure

Un “efecte col·lateral” de 
l’apagada del juliol, amb 
la instal·lació d’estacions 
elèctriques provisionals i 
de les obres ferroviàries, ha 
estat l’increment desmesurat 
dels robatoris de cable de 
coure. Ha passat en 12 
infraestructures ferroviàries 
i 22 generadors elèctrics. 
S’han comés 167 delictes 
i s’han portat a terme 
310 detencions. I només 
20 persones han estat 
detingudes 150 cops. Sense 
comentaris.
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Bicing: la casa per la teulada
La bona acollida del servei de Bicing ha desbordat les 
previsions de l’Ajuntament que, a més, haurà d’adaptar 
aquestes bicicletes a la nova ordenança de circulació

MARIA ORTEGA

Tres usuaris esperen una bicicle-
ta a l’estació de Bicing del carrer 
Comte de Borrell a l’alçada de Se-
púlveda. Són les deu del matí i, tot 
i que en principi l’estació compta 
amb una trentena de bicicletes, i 
els ciclistes asseguren haver com-
provat abans de sortir de casa la 
disponibilitat de vehicles, el resul-
tat és que les cinc bicicletes que 
hi ha estan fora de servei a causa 
d’alguna incidència.

Per a aquests usuaris, que no 
és el primer cop que es troben amb 
una situació com aquesta, sembla 

clar que Barcelona no tindrà prou 
amb les 200 estacions amb un 
total de 3.000 bicicletes amb què 
l’Ajuntament preveu acabar l’any. 
La seva conclusió és clara: “La 
precipitació per tenir el Bicing llest 
abans de les darreres eleccions 
municipals va portar l’Ajuntament 
a no calcular l’abast del projecte 
i, ara, està morint d’èxit”. És per 

aquest motiu que, tot i que valo-
ren “molt positivament” la iniciativa 
municipal de fomentar el transport 
sostenible, exigeixen solucions, 
com incrementar la flota de bici-
cletes per tal de “fer-lo funcionar”.

La bona acceptació del Bicing 
va desbordar les previsions més 
optimistes del consistori, sobre-
tot durant el primer període, quan 
l’oferta de llançament permetia 
fer-se amb l’abonament anual per 
només sis euros. Prova d’aques-
ta falta de previsió municipal són 
els endarreriments en el lliurament 
de targetes que van patir molts 
abonats o les persones que en 
aquests moments estan a l’espera 
de l’increment de bicicletes per tal 
de poder-se donar d’alta al servei.

Més de 80.000 usuaris en sis 
mesos -inicialment la pàgina web 
del Bicing rebia més de 500 ins-
cripcions diàries- s’han subscrit a 
aquest nou sistema de transport 
públic que té la bicicleta com a 
protagonista i que posa el nom 
de Barcelona entre el conjunt de 
ciutats que ja han adoptat el ser-
vei públic de lloguer de bicicletes, 
com Estocolm o Lió. A Barcelona, 
però, l’empresa encarregada d’ex-
plotar aquest servei és la nord-
americana Clear Channel, mentre 
que a ciutats com París o la pione-
ra Lió ho fa la companyia francesa 
JCDecaux amb el nom de Velov’s. 
En els casos francesos la ràtio de 

bicicletes per nombre d’habitants 
és notablement més elevada que 
aquí. Una altra de les diferències 
és que tant a París com a Lió, el 
Velov’s funciona les 24 hores de 
forma ininterrompuda, mentre que 
a Barcelona el Bicing fa el mateix 
horari que el metro, amb l’afe-
git que obre ininterrompudament 
també la nit de divendres. A més, 
disposen d’un sistema d’anclatge 
per evitar que les bicicletes puguin 
quedar mal aparcades, una inci-
dència que es repeteix sovint en el 
cas del Bicing.

Bicis al top-manta

La manca d’efectius no és, però, 
l’únic problema amb què ha topat 
el Bicing. Els responsables del 
sector privat de lloguer de bicicle-

tes denuncien, des de l’inici de la 
implantació d’aquest servei, que 
les baixes tarifes i la poca restricció 
de les durades de lloguer són una 
forma de competència il·legítima. 
Alexandre Meya, que és el propie-
tari de l’empresa Bicitram, reivindi-
ca que cal diferenciar el que és la 
bicicleta com a mitjà de transport 
del que és la bicicleta com a ve-
hicle per al temps d’oci i denuncia 
que arran de l’entrada en vigor del 
Bicing el seu ram ha perdut entre 
el 15 i el 30% de clients nacionals. 
És per aquest motiu que una de 
les prioritats dels treballadors del 
sector és desvincular el servei de 
Bicing del turisme i s’oposen, per 
exemple, als abonaments setma-
nals o a la possibilitat d’adquirir la 
targeta d’abonat al mateix punt de 
recollida de bicicletes.

Els 90 cèntims que costen a un 
abonat del Bicing les dues hores 
de servei són per a aquest sector 
una oferta inigualable. Una de les 
seves reivindicacions és disminuir 
aquesta franja de temps o incre-
mentar-ne el preu. “L’Ajuntament 
ha actuat a l’estil top-manta: enva-
int la via pública i fent competència 
il·legítima”, assegura Meya. Tot i 
que reconeix que “tard i a poc a 
poc, però el consistori ha anat es-
coltant alguna de les nostres pro-
postes”. És el cas de la necessitat 
d’esperar deu minuts entre lloguer 
i lloguer de Bicing per evitar que 
els usuaris allarguin l’estona de 
servei il·limitadament o la retirada 
de l’anglès del pannell informatiu, 
amb la intenció de limitar el Bicing 
a la gent d’aquí. Un objectiu que, 
de moment, cal posar en quarante-
na, ja que són molts els estrangers 
que es beneficien de la targeta de 
coneguts per fer ús del Bicing. 
Aquesta pràctica resultarà més di-
fícil quan es comencin a sancionar 
les infraccions recollides a la nova 
ordenança municipal de circulació 
de vianants i vehicles, que va en-
trar en vigor el 24 d’agost, i que 
prohibeix circular sense timbre o 
sense llums. A partir d’aquest mo-
ment, la Guàrdia Urbana podrà 
demanar als usuaris que s’identi-
fiquin. I les infraccions se sancio-
naran amb multes de fins a 1.800 
euros.

Incomplint l’ordenança

Moltes de les bicicletes que actu-
alment pertanyen a la flota del Bi-
cing, però, incompleixen de sortida 
aquesta normativa. A la majoria no 
els funcionen els llums (algunes 
directament no en tenen), molts 
timbres han desaparegut dels 
manillars i els elements reflec-
tants brillen per la seva absència. 
A més, no resulta estrany veure 
usuaris del Bicing circulant per so-
bre de la vorera o pel carril bus o, 
fins i tot, veure bicicletes d’aquest 
servei amb més d’un usuari al da-

munt. Això s’explica, segons Albert 
García, portaveu de la Coordina-
dora Catalana d’Usuaris de la Bi-
cicleta, perquè “el Bicing posa les 
bicicletes a disposició de tothom, 
sense necessitat d’haver assumit 
el risc que comporta anar-hi, ni 
d’haver fet la inversió de comprar-
la”. D’aquesta manera, creu que 
“el Bicing implantat massa ràpid” 
contribueix a incrementar la “mala 
fama dels ciclistes urbans”.

Tot i que està convençut que la 
idea del Bicing “és molt bona”, creu 
que estan “començant la casa per 
la teulada”, i que Barcelona encara 
no està preparada per acollir-lo en 
condicions, perquè no s’ha fet una 
“pacificació adequada del trànsit”.

A més, denuncia que les as-
sociacions de ciclistes fa més de 
quatre anys que reivindiquen la 

necessitat d’incorporar places 
d’aparcament per a bicicletes 
aprofitant una plaça de cotxe a 
cruïlles de l’Eixample i Ciutat Ve-
lla. Una idea que l’Ajuntament no 
ha acceptat. Ara, però, els espais 
lliures, on es podien haver ubicat 
aquests aparcaments, acullen pa-
rades del Bicing, de manera que 
“aviat no tindrem on aparcar les bi-
cicletes privades i el Bicing haurà 
aconseguit la quadratura del cer-
cle”. Tot i així, durant aquest 2007, 
l’Ajuntament ha posat en marxa 
la creació de 7.000 noves places 
d’aparcament, 5.077 de les quals 
ja estan instal·lades en 2.886 no-
ves barres. Un altre tema és, però, 
el dels carrils bici. Durant l’última 
legislatura només s’han incorporat 
set quilòmetres de carril bici a la 
xarxa existent.

DANI CODINA
Moltes persones es troben en llista d’epera per tal de donar-se d’alta al Bicing.

La manca 
d’aparcaments i la 
falta de carrils bici 
comprometen l’ús 
d’aquest transport

A diferència d’altres 
ciutats on el servei 
és de 24 hores, el 
Bicing fa el mateix 
horari del metro

En sis mesos s’han 
inscrit 80.000 usuaris 
i es preveu acabar 
l’any amb 3.000 
bicicletes en servei

DANI CODINA
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L’ampliació del parc d’atraccions 
del Tibidabo amenaça Collserola
El parc d’atraccions del Tibidabo ha complert 100 anys 
i ara, tot i ser patrimoni de la ciutat, està amenaçat per 
un projecte d’ampliació insostenible

SOS TIBIDABO

L’any 1854 Barcelona va enderro-
car les seves muralles i es va obrir 
pel pla i cap a la serra de Collsero-
la. El doctor Andreu, nascut el 
1841, estava convençut de la pri-
vilegiada situació del Tibidabo per 
respirar aire pur i gaudir de bona 
salut, i en va fer un dels seus pas-
sejos preferits. Quan es va fer gran 
i tingué el negoci consolidat -famós 
sobretot per les pastilles contra la 
tos-, va veure l’interès d’urbanitzar 
la muntanya i fer-la accessible als 
barcelonins. El 1889 va fundar la 
Sociedad Anónima El Tibidabo, 
que va comprar una gran finca 
que arribava a la carena, i de for-
ma molt innovadora per l’època, la 
va replantar d’alzines, actualment 
molt consolidades. El 1901 l’engi-
nyer Marià Rubió va planificar els 
sistemes d’accés, tramvia i funicu-
lar, i va dirigir les obres per fer-hi 
un parc d’atraccions on gaudir de 
l’entorn i un mirador sobre la ciu-
tat. El seu fill, Nicolau Mª Rubió i 
Tudurí, va dissenyar-hi els jardins, 
restaurats enguany sota el nom 
de Cota 500. El parc d’atraccions 
del Tibidabo es va convertir en un 
centre de referència com a lloc 
d’esbarjo enmig de la natura, i du-
rant anys va conservar els valors 
inicials i les atraccions emblemà-
tiques adreçades als més menuts 
i a les famílies. Pel parc s’hi podia 
passejar lliurament i es pagava 
només per utilitzar les atraccions.

Decadència del parc

El 1976 el Pla General Metropolità 
va requalificar tots els boscos que 
estaven dins del perímetre del parc 
com a zona urbanitzable. Això, jun-
tament amb l’augment de públic 
que pujava en cotxe propi al cim 
del Tibidabo, van fer que es cons-
truís un aparcament de tres plantes 
de ciment tallant molts pins, en un 
lloc amb molta pendent i de difícil 
accés. Aviat aquest aparcament 
es demostrà insuficient els dies de 
festa, i avui totes les voreres dels 
entorns s’omplen de cotxes mal 
aparcats i es produeixen embus-
sos amb el CO2 corresponent.

Als 80, amb una situació eco-
nòmica feble, els accionistes van 
decidir fusionar-se amb un empre-
sari català, tristament conegut per 
les seves fraudulentes actuacions 
financeres i avui a la presó, creant 
l’empresa Grand Tibidabo, en la qual 
van perdre els seus estalvis milers 
de petits accionistes. A finals dels 90 
l’empresa va fer fallida i va tancar 
deixant grans deutes, sobretot a la 
Seguretat Social, que la va posar a 
subhasta. El 2001 l’Ajuntament de 
Barcelona va comprar-la a baix preu 
aprofitant-se del dret de tempteig 
exercit pel Ministeri de Treball.

Molts barcelonins, potser un 

pèl ingenus, van estar contents 
d’aquesta actuació municipal ja 
que consideraven que el Tibidabo 
era patrimoni de la ciutat, i espera-
ven que l’Ajuntament el restaurés 
respectant el seu entorn natural.

El Tibidabo, propietat municipal

L’Ajuntament va posar les coses 
en ordre i creà una tarifa anual 
per famílies, que va incrementar 
l’afluència de visitants. El 2005 va 
aprovar una modificació del PGM 
per fer que el parc d’atraccions fos 
sempre més públic. Al març del 
2006, però, es va donar el primer 
crit d’alarma quan es van confirmar 
els boscos com a zona urbana i a 
l’estiu ja es van talar alzines per po-
sar l’atracció del pèndol i després 
per construir, sense permís, unes 
taquilles de formigó. Els veïns, 
que van saber que volien implan-
tar una gegantina muntanya russa 
devastant l’alzinar secular, ho van 
denunciar a la premsa i finalment 
el 10 de novembre de 2006 el Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi va 
explicar el seu projecte: volien arri-
bar al milió de visites anuals; pen-
saven duplicar l’aparcament talant 
més bosc; farien un nou edifici per 
a oficines i un de subterrani amb 
finalitats pedagògiques; i posarien 
una immensa muntanya russa des-
trossant un alzinar, que forma part 
del PEIN de Collserola integrat a la 
Xarxa Natura 2000.

Neix la plataforma SOS Tibidabo

Els veïns van associar-se per in-
tentar salvar els boscos del Tibi-

dabo creant la plataforma SOS 
Tibidabo amb 24 entitats, amb els 
següents objectius: “no ampliar 
l’aparcament ni talar el bosc, limi-
tar el nombre de visitants en trans-
port privat, augmentar el transport 
públic amb tarifes integrades a la 
xarxa; organitzar aparcaments 
al peu de Collserola connectats 
amb el transport públic; declarar 
Collserola parc natural; no cons-
truir ni instal·lar noves atraccions, 
etc”. També la Fundació N.Mª 
Rubió i Tudurí va declarar que el 
projecte “no només destruirà part 
de la muntanya sinó també part 
del parc educatiu i familiar que 

hauria de continuar sent”. I el Col-
legi de Biòlegs va denunciar la tala 
indiscriminada d’arbres per posar 
una “andròmina de fira” que pro-
jectava dur a terme l’administració 
municipal, que tant promou la sos-
tenibilitat cap al ciutadà però ella 
no la respecta.

Tot i que el 4 de desembre al 
ple del Districte no es va aprovar, 
el Projecte de remodelació del 
Tibidabo va ser aprovat el 13 del 
mateix mes pel plenari de l’Ajun-
tament de Barcelona, defensat 
per Carles Martí, tinent d’alcalde i 
president de PATSA (Parc d’Atrac-
cions del Tibidabo Societat Anò-
nima). Segons Martí la muntanya 
russa suposaria una gran millora, 
el funicular doblaria la seva fre-
qüència i s’obriria al públic la cota 
500 de forma gratuïta -actuacions 
dutes a terme abans de les elec-
cions municipals d’enguany-; es 
potenciaria l’esperit pedagògic del 
parc, l’aparcament no s’ampliaria -
una victòria-; el nombre de visitants 
esperats era de 600.000 -objectiu 
rebaixat-, es revisaria el pla de mo-
bilitat, es potenciaria el transport 
públic, es crearia una comissió de 
treball amb veïns i ecologistes; i tot 
amb un cost de 40 milions d’euros! 
Finalment va confirmar que l’Ajun-
tament no havia de gestionar parcs 
d’atraccions, i que en un futur se’l 
traspassarien a una empresa. Tot-
hom ja sospitava que aquesta era 
la intenció real del consistori.

SOS Tibidabo va presentar al-
legacions al pla aprovat i també 
denúncies per l’atracció del pèn-
dol i la tala d’alzines, i per un de-
licte ambiental plasmat en el Pla 
Especial d’Usos, al Departament 
de Medi Ambient de la Comunitat 
Europea i al Ministeri de Medi Am-
bient a Madrid.

Es van convocar les sessions 

de la comissió de treball amb les 
entitats interessades, però quan 
l’Ajuntament va conèixer les de-
núncies posades, va donar per 
tancat el procés participatiu. Van 
ser dos mesos i mig d’un diàleg de 
sords.

El 24 d’abril de 2007 es va apro-
var el pla definitiu que no resol els 
problemes de mobilitat del cim. No 
es fa l’anàlisi profunda dels per-
judicis que provocaran les obres 
i les noves atraccions en l’entorn 
(sorolls, llum, CO2,...) i sobretot no 
avalua l’impacte ambiental que pa-
tirà tot Collserola per l’augment de 
persones i cotxes que es volen fer 
arribar al cim del Tibidabo priorità-
riament en transport privat. No es 
tenen en compte els criteris per a 
una mobilitat sostenible i segura.

Conclusions

El Tibidabo té l’oportunitat de “fer 
pedagogia”. En lloc de buscar una 
rendibilitat a curt termini substitu-
int “natura” per “més instal·lacions 
mecàniques”, pot plantejar-se una 
rendibilitat a mitjà o llarg termini, 
aprofitant el consolidat medi na-
tural de què disposa. Hi ha moltes 
activitats on la natura és co-pro-
tagonista i convida a l’exploració, 
al descobriment, a la reflexió i a 
l’aprenentatge. Com diu Anita Olds 
“no hi ha manera d’ajudar els nens 
a aprendre a estimar i preservar 
aquest planeta, si no els donem 
experiències directes dels miracles 
i les benediccions de la natura”.

Estem segures que per mitjà 
d’un projecte d’educació ambi-
ental seriós es poden suggerir 
moltes activitats pedagògiques 
que fomentin i divulguin els valors 
naturals del parc del Tibidabo tal 
com és avui amb els boscos que 
l’envolten.

JACQUELINE JACQUET
Manifestació reivindicativa per a la defensa de Collserola.

Entitats:
● Plataforma Cívica en 
Defensa de Collserola
● Col·lectiu Agudells
● Ecologistes en Acció
● Plataforma Via Verda
● SOS Monuments
● Les JERC de Sarrià-Sant 
Gervasi
● Joventuts Nacionalistes de 
Cataluya (CIU)
● AV del Cim del Tibidabo
● AV Vallvidrera-Plaça del Pi
● AV Mont d’Orsà de 
Vallvidrera
● AV de la Font del Mont
● AV del Peu del Funicular
● AV Mas Guimbau-Castellví
● AV de Sarrià-Sant Gervasi
● AV i Amics del barri de 
Laforja
● AV del Poble Sec
● Centre d’Estudis de Montjuïc
● AV de la Satalia-Poble Sec
● Fundació Nicolau M. Rubió 

i Tudurí
● Degana del Col·legi de 
Biòlegs de Catalunya
● Federació d’Ecologistes de 
Catalunya
● Foment Excursionista de 
Barcelona
● Arbres Amics-Amics Arbres
● Tramuntana Vermella Mail
● Associació per a la Defensa 
del Turó Parc
● Plataforma Veïnal i de 
Comerciants de Barcelona
● Associació Sant Quirze 
Vallès Natura
● Depana
● Favb

SOS Tibidabo
SOSTibidabo@gmail.com
93 212 59 65 / 619 49 46 39
(El manifest ha rebut més de 
8.000 signatures de visitants del 
Parc d’Atraccions del Tibidabo i 
dels ciutadans de Barcelona).

SOS Tibidabo
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El Parc Central del Poblenou 
s’inaugura enmig de la polèmica
Coincidint amb les festes de la Mercè s’ha inaugurat 
el Parc Central del Poblenou. Les característiques del 
nou equipament, concebut per l’arquitecte francès Jean 
Nouvel, han causat polèmica. Molts el veuen com una 
fortalesa: aïllada, insostenible i agressiva amb l’entorn. 
Nouvel, en canvi, la imagina com un refugi ple d’om-
bres, aromes i calma.

JORDI MARTÍ

Matí calorós de finals de juliol. A 
primera hora, els operaris i les mà-
quines de l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas treba-
llen al Parc Central del Poblenou. 
En total, són 55.600 metres qua-
drats; un triangle entre la Diago-
nal i els carrers Bac de Roda i 
Marroc, travessat per tres vies per 
on circulen els cotxes: els carrers 
Bilbao, Espronceda i Cristóbal de 
Moura.

Si des del parc es mira cap a la 
banda de mar, apareix un horitzó 
farcit de grues, soroll de piconado-
res i nous edificis en transforma-
ció constant. Un dels més alts és 
el gratacels d’Habitat Sky, de 115 
metres d’alçada, que acollirà un 
hotel i que preveu obrir les portes 
l’any vinent. No massa lluny es 
distingeix la torre Agbar, una altra 
de les obres que Jean Nouvel ha 
projectat a Barcelona en els dar-
rers temps. Si en canvi es dóna 
mitja volta i es mira cap a la banda 
de muntanya, el paisatge és molt 
més silenciós: hi ha una esplana-
da amb enderrocs i l’antic complex 
industrial de Can Ricart, immòbil.

Ciment cobert de vegetals

Dins del que és el recinte del parc, 
l’únic edifici que ja funciona és el 
quarter de la guàrdia urbana del 
Districte de Sant Martí. Al seu 
costat, en la façana d’un altre dels 
edificis de la fàbrica Oliva Artès, hi 
penja un gran cartell on s’anuncia 
que allà hi haurà el Col·legi d’Ar-
quitectes de Barcelona. Pels murs 
que envolten cadascuna de les 
illes en què es divideix el parc, co-
mencen a enfilar-se les buguenvíl-
lies amb les seves flors de color 
lila. En el tram que mira al carrer 
Bilbao és on la paret de ciment, 
coberta per vegetació de moment 
fins a la meitat, arriba a més alça-
da i es fa més imponent.

El pressupost inicial de les 
obres ha estat de poc més de 18 
milions d’euros. Segons el projec-
te, l’empresa encarregada de la 
construcció, a més, també s’haurà 
d’encarregar de “la formació i el 
manteniment dels elements orna-
mentals” durant els dos primers 
anys de vida del parc.

Per a aquells que l’han ideat, 
aquest espai delimitat per murs 
evoca més un refugi que no pas 
una fortalesa. Segons explica 
l’estel·lar arquitecte Jean Nouvel 
en el document de presentació del 
nou equipament (maig de 2006), 
el Parc Central del Poblenou “està 
escrit amb el vocabulari de les 

ombres”, els seus murs no són 
altra cosa que “la defensa davant 
la fragmentació”, i el resultat final 
de tot plegat serà “un espai de 
tranquil·litat en contrast amb el 
brogit de la ciutat”. Quan travessa 
el mur, “el vianant canvia de món”. 
Túnels de flors per on passen els 
cotxes, rams de quinze metres 
d’alçada, heures gegants, pous 
del cel, nius amb chaises-lon-
gues, cabanes sota la pluja, una 
gran plaça per ballar sardanes... 
tot està ideat per crear un ambient 
bucòlic.

Recels veïnals

El projecte, però, ha tingut críti-
ques, sobretot en dues qüestions: 
la integració en el barri i la sos-
tenibilitat. Joan Maria Soler, inte-
grant de la comissió de veïns del 
Poblenou que segueix la planifica-
ció i la construcció del Parc Cen-
tral, explica que hi ha diferències 
de fons estructural i diferències 
pel que fa a la construcció con-
creta: “D’una banda, si parlem del 
plantejament inicial, aquest no és 
un parc integrat en l’entorn. Hi ha 

Can Ricart al costat però les dues 
zones quedaran totalment separa-
des. D’altra banda, el projecte no 
té en compte la idiosincràsia del 
barri, és un equipament que està 
aquí com podria estar en qualse-

vol altre lloc, l’única cosa que s’ha 
fet en aquest sentit és deixar una 
xemeneia. A més, el parc queda 
partit en vàries zones per l’obertu-
ra dels carrers”.

Pel que fa a la construcció con-
creta, els veïns del Poblenou tam-
bé tenen dubtes seriosos. “És un 
parc que es mira molt a si mateix”, 
considera Joan Maria Soler, “vol 
crear una atmosfera molt determi-
nada amb una arquitectura vege-
tal molt agosarada. Això és qües-
tió de gustos, però a nosaltres ens 
preocupa que això comporti un 
manteniment massa car. Perquè 
els dos primers anys, el manteni-
ment anirà a càrrec de l’empresa 
constructora, però després ja no”.

Un altre dels punts que manté 

els veïns preocupats és el procés 
de realització del Pou del món. 
Aquest element, que va sorgir 
d’una proposta dels mateixos ve-
ïns, vol simular un pou tan profund 
que atravessa la terra. La idea és 
que al fons hi hagi una pantalla 
on, a través de videoconferència, 
es pugui veure la gent que mira 
en un altre pou, situat en algun 
altre lloc del món. Aquest element 
se situarà al ‘Cràter’, un gran sot 
que estarà per sota del nivell de la 
resta del parc i on hi ha contem-
plada la instal·lació d’un bar. “Els 

veïns, el tema del Pou del món no 
el tenim gens clar, s’havia de fer 
una comissió al respecte, però a 
pocs mesos de la inauguració en-
cara no s’ha concretat quina serà 
l’altra part del pou”, conclou Joan 
Maria Soler.

El 17 de juliol passat, l’arquitec-
te Josep Maria Montaner va publi-
car al diari El País un article força 
crític, “Fronteras en el Poblenou”, 
on apuntava arguments similars 
als dels veïns. Segons Montaner, 
que descrivia el parc com un dels 
despropòsits més grans de la 
Barcelona contemporània, el pro-
jecte “aixeca fronteres evitables, 
absurdes i innecessàries”, alhora 
que “planteja una estratègia de 
l’ocultació: s’oculten la central de 
recollida pneumàtica i els serveis 
de manteniment amb murs altís-
sims i talussos; s’oculta el parc 
amb murs; s’oculten els murs amb 
flors; en definitiva, s’oculta el barri 
amb el parc”. Montaner tancava 
l’article amb una conclusió dura: 
“El Parc Central del Poblenou s’ai-
xeca com un manifest de l’urba-
nisme de l’absurd i el despilfarro, 
com una provocació a un silen-
ci còmplice que es produeix en 
aquesta ciutat de nous rics que, 
després de tants prodigis, està ja 
definitivament anestesiada”.

El Parc Central del Poblenou 
deixarà aviat el terreny de les es-
peculacions. Fins ara ha quedat 
clar que és un projecte molt am-
biciós i que ha despertat no pocs 
recels. L’ús que a partir d’ara en 
facin els ciutadans permetrà veu-
re si serveix com a espai públic, 
si és realment sostenible i a què 
s’assembla més en realitat: a un 
búnquer o a un oasi.

JORDI TARRÉS
Vista de Can Ricart des del Parc Central.

JORDI TARRÉS
La torre Agbar i la xemeneia com a últim vestigi industrial del parc.

El projecte ha 
rebut crítiques 
relacionades amb 
la integració al barri 
i la sostenibilitat
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L’alcalde va agafar les maletes i, 
acompanyat del senyor Lara, el Cercle 
d’Economia, el senyor Valls (president 
de la Cambra del Comerç) i alguns 
prohoms més, va viatjar a Madrid a 
visitar la famosa ministra de Fomento 
per fer-la més famosa i de pas reclamar-
li inversions, rodalies i llunyanies i 
gestions d’aeroports. És a dir, que les 
infraestructures estiguin al nivell que 
correspon a Barcelona. L’alcalde va 
manifestar que anava acompanyat 
de la “societat civil”. En tot cas, anava 
acompanyat d’alguns capitostos de la 
societat civil. Faltaven els treballadors i 
les seves organitzacions, els veïns i les 
seves organitzacions, els ecologistes i 
els seus col·lectius, etc, etc. Així doncs, 
l’alcalde no va viatjar amb la societat civil.

El Corte 
Inglés 
i la premsa
El Corte Inglés té molt de poder 
sobre la premsa. L’empresa ha estat 
condemnada per tracte laboral desigual 
en detriment de la dona en una plantilla 
on hi ha majoria de treballadores. Per 
la importància del fet i de l’empresa, 
es tracta d’una notícia important, però 
els diaris li han dedicat un raconet 
que ben bé no es veu. S’ha de tractar 
bé al Corte Inglés, que amb molta 
freqüència ens posa anuncis a tota 
plana i els paga al seu temps. Aquest 
poder encobert dóna lloc a una censura 
oculta però real.

EL CUARTO FOSC

EN POSITIU

Hereu, amb la 
‘societat civil’?

Endevina endevinalla
Intel·ligent lector o lectora: 
fixa la teva atenció en la foto, 
realitzada en el lliurament de 
les claus als primers usuaris 
dels horts urbans de Trinitat 
Nova. Tanca el ulls i, abans de 5 
segons, digues en veu alta ¿qui 
és l’alcalde de Barcelona? Si al 
tercer intent no l’encertes és que 
estàs verd i pots ajudar-te llegint 
el peu de foto que va publicar 
la revista municipal B Verda, on 
diu textualment: “L’alcalde de 
Barcelona, Joan Clos...”. L’actual 
ministre d’Indústria segueix sent 
omnipresent a la nostra ciutat.
Estem convençuts que la presidenta de Parcs i Jardins, 
quan llegeixi la revista de l’Intitut que presideix, remetrà 
urgentment amb un motorista municipal al director de 
la revista Jordi Campillo un exemplar enquadernat en 
pell del cartapaci municipal on s’explica qui és l’actual 
alcalde de Barcelona. Malgrat això, hem de reconèixer 
que aquesta errata es produeix en una revista que 
sempre conté articles d’interès.

Joan Saura: un més?
Qui li havia de dir al jove Saura que 
amb el pas del temps passaria de donar 
xerrades en favor de la llibertat de 
manifestació a ser condemnat, exercint 
de conseller d’Interior, per vulnerar 
precisament el dret de manifestació. 
Ha estat condemnat pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, la 
sentència del qual és repetició d’una 
altra que ja es va dictar contra l’anterior 
consellera, Montserrat Tura. Saura 
va obligar a modificar el recorregut 
de la manifestació que va organitzar 
l’Assemblea per l’Habitatge Digne el dia 

anterior, sense respectar els terminis 
de la llei, i va vulnerar el dret de 
manifestació de 10.000 joves. ¿Per què, 
des dels temps de Fraga Iribarne, els 
responsables d’Interior  creuen que el 
carrer és seu? Saura ha ensopegat amb 
la mateixa pedra que Tura: la pedra de 
l’autoritarisme. Amb els antecedents 
que tenia a la conselleria, hauria 
d’haver permès el recorregut comunicat 
pels joves convocants. Amb invents 
com el kubotán i vulnerant el dret de 
manifestació Saura porta el camí de ser 
un conseller d’Interior més.

Les escoles 
privades no 
volen immigrants
Les tanquem  al cuarto fosc perquè 
repeteixen curs amb la mateixa 
assignatura pendent. L’escola pública 
assumeix tota la immigració. Els centres 
privats, que estan subvencionats amb 
els diners de tots (catòlics i no catòlics), 
no matriculen immigrants. I els que tenen 
les portes una mica obertes, de fet les 
tenen ajustades. Ensenyament hauria 
d’establir un control rígid i exigir que 
tots el centres acceptin la part que els 
correspon. És de justícia una distribució 
equilibrada. I, per despistar-nos i que 
no es parli d’allò que s’ha de parlar, 
s’inventen la creuada contra l’assignatura 
d’Educació per a la Ciutadania.

La Favb ho va denunciar fa mesos 
mitjançant el Servei de suport al 
lloguer de l’habitatge per a persones 
immigrades. El 75% de les consultes 
i queixes que rebia d’immigrants 
que buscaven pis corresponien a les 
anomenades “agències estafa”, que 
cobren diners per donar una informació 
falsa de pisos de lloguer inexistents. La 
denúncia de la Favb va donar pas a que 
l’Ajuntament informés que també per 
la seva banda eren moltes les queixes 
rebudes. Ara, en ple estiu, el fiscal 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va denunciar nou empreses 
per estafa en el lloguer de pisos: Centro 
de Vivienda 2000 amb les societats 
Renflat BCN S.L.,Senna S.L., Centros 
Inmobiliarios Catalanes, Infoat 
BCN S.L., Infos & Cat S.L., Cicat 
i Centro Newuep i ADP Agrupació 
de Particulars. L’Ajuntament es 
personarà com a acusació particular. 
Una important denúncia que deixa una 
sentència exemplar. Estafar és delicte. 
Estafar els immigrants, aquests nous 
veïns que busquen aixopluc, és potser 
delicte doble.

En el multicultural barri 
del Raval, al carrer 
Erasme de Janer, s’ha 
obert un centre cultural 
religiós de la comunitat 
pakistanesa. Una part del 
local es dedicarà a oratori 
i la resta a zona multiusos 
(classes de cuina, d’urdú, 
celebració de reunions, 
una sala d’informàtica, 
despatxos...) En el moment 
de la seva obertura més 
d’una centena de nens 
i nenes participen en 
les seves activitats. La 
comunitat pakistanesa va 
obrir, ja fa deu anys, el 
Centre Cultural Islàmic 
Camino de la Paz. El nou 
centre té vocació d’estar 
obert a totes les entitats 
del barri i es vol potenciar 
el diàleg interreligiós.

Comdemna a les ‘agències estafa’ Nou centre 
cultural 
pakistanès

Blues solidari
JOAN LINUX

Per cinquè any consecutiu, a Nou Barris, el col·lectiu Cap i Bola 
Blues va organitzar el Festival de Blues de Barcelona del 10 al 
16 de setembre, amb tres grans concerts gratuïts al poliesportiu 
Valldaura i una jam al casal de barri de Prosperitat. Destaquem 
que aquest jove col·lectiu que sorgeix de la festa major del barri 
va organitzar també dos concerts solidaris. El primer, el 12 
de setembre, a la presó Model, on Doctor Swingez va aixecar 
l’ànim a un centenar de presos. L’endemà, a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, va actuar Big Mama (a la foto) per a aquells malalts 
que normalment no poden gaudir de la música en directe.

B VERDA



11ENTREVISTAagost-octubre de 2007

La Veu del

CARRER

Retrat
Una entrevista de Daniel Gomis 

Paco Toledo y José González Mo-
randi se estrenaron no hace mu-
cho en la dirección de largometra-
jes con un auténtico plato fuerte: 
rodando un documental sobre el 
polémico proceso de expropiación 
de Can Tunis, una de las zonas 
más oscuras y controvertidas de la 
Barcelona cosmopolita. Pero más 
allá del simple testimonio de un 
barrio y esquivando los juicios de 
valor, ambos quisieron adentrarse 
en el día a día de sus habitantes, 
caracterizado por el apego a sus 
costumbres y la lucha por una 
vivienda digna con la particular 
relación con sus vecinos toxicó-
manos como telón de fondo, para 
rescatar la dimensión humana de 
uno de los colectivos gitanos más 
marginales del país. El resultado 
es un retrato crudo y conmove-
dor que, tras grandes dificultades 
para encontrar productora y triun-
far después en varios festivales, 
parece que por fin tendrá ahora la 
oportunidad de sacudir concien-
cias en las salas.

¿Por qué un documental sobre 
Can Tunis?
P: Principalmente por curiosi-

dad. Por las ganas de acercarnos 
a la realidad de un lugar que yo no 
sabía ni que existía. Ir conociendo 
los entresijos de esa realidad im-
penetrable fue lo que luego poten-
ció el desarrollo del proyecto. 

J: La transformación de la ciu-
dad es un tema que me interesa 
desde hace años. Cuando me ins-
talé en el Raval hace 10 años ya 
viví el final del proceso de trans-
formación del barrio, y cuando 
me enteré de que Can Tunis iba 
a desaparecer yo hacía poco que 
realizaba cine documental y en-
seguida pensé que merecía la 
pena grabarlo y dejar constancia 
histórica de este hecho. 

¿Cómo lograsteis adentraros 
en el mundo gitano?
P: Fuimos entrando poco a 

poco y logramos establecer una 
relación de confianza cuando se 
dieron cuenta que no éramos ni 
policías ni periodistas. Nos inte-
resábamos por su día a día, par-
ticipábamos en sus costumbres… 
La cercanía de dos payos les des-
pertó mucha curiosidad.

J: Fue un proceso que requi-
rió invertir días y días… El éxito 
final se debe a que le dedicamos 
mucho tiempo, unos tres años de 
nuestra vida.

No debió ser una grabación 
muy convencional…
J: Fuimos a grabar con muy 

pocos recursos, algo que a ellos 
también les dio confianza. Fue 
una producción humilde, reali-
zada con una cámara pequeñi-
ta… La verdad es que tuvimos 
muchas carencias técnicas. El 
sitio no era como para hacer un 
gran despliegue… Antes ya se 
habían hecho algunos reportajes 
sobre ellos, pero hay que tener en 
cuenta que ante la presencia de 
la prensa convencional, tanto los 
yonquis como los gitanos ya tie-
nen un discurso preparado. Y eso 
no es lo que queríamos nosotros.

¿Cómo era la relación entre 
gitanos y toxicómanos?
J: Tenían una relación de 

amor-odio. Por un lado, los gita-
nos sabían que los toxicómanos 
eran su sustento económico, y 
por otro, su degradación moral. 
Y por parte de los yonquis, mu-
chos se sentían maltratados pero 
nadie les obligaba a estar allí. Se 
necesitaban tanto que incluso se 
daban situaciones de esclavismo; 
con yonquis que realizaban todo 
tipo de trabajos para los gitanos 
a cambio de drogas.

¿Cómo se comportaron las 

autoridades durante el proceso?
J: Creo que los políticos hicie-

ron el papel que les toca en cual-
quier proceso de expropiación: sa-
car a la gente con el menor coste 
económico y la mayor brevedad 
posible. Algunos de los gitanos se 
conformaban con lo que les ofre-
cían a cambio y otros no. Se queja-
ban de que ningún representante 
del consistorio iba a dialogar con 
ellos y por eso empezaron a ma-
nifestarse cortando la Ronda Li-
toral. Y por otro lado también se 
añadió el pillaje de algunas fami-
lias que querían aprovecharse de 
la situación… Realmente se con-
virtió en algo muy complejo, pero 
sea como sea, son los políticos los 
que han decidido dedicarse a esto 
y era su responsabilidad encon-
trar soluciones. En mi opinión, 
escurrieron demasiado el bulto.

P: Mirándolo fríamente, las 
compensaciones que les propusie-
ron no eran tan malas, pero resul-
taban insuficientes en compara-
ción con el tipo de viviendas a las 
que ellos estaban acostumbrados.

¿Cuál es el estado de salud 
del género documental en la 
ciudad?
J: Se habla de un auge del gé-

nero documental en Barcelona 
con películas bastante interesan-

ANNA CARLOTA
José González Morandi y Paco Toledo.

tes… A nivel creativo estoy de 
acuerdo pero comercialmente no 
vamos a ningún lado. En general, 
la cultura del documental en Es-
paña está muy poco desarrollada 
en comparación con la de otros 
países europeos que apoyan mu-
cho más sus producciones.

P: Existe mucho interés en 
el desarrollo del género, pero se 
limita a apoyar a los que están 
cerca de un determinado circuito 
intelectual. Es cierto que hay una 
gran actividad y se realizan mu-
chos proyectos en núcleos como la 
UPF o la UAB, pero existe tam-
bién mucha gente, como nosotros 
cuando empezamos, sin nadie 
detrás pero con ganas y potencial 
para hacer cosas buenas que lue-
go no tienen repercusión. Muchas 
veces se siguen criterios más po-
líticos que artísticos para apoyar 
determinadas producciones. 

¿Qué os ha enseñado esta 
experiencia?
J: Para mí ha sido un gran 

aprendizaje, como una especie de 
bautismo porque no había hecho 
ninguna película antes. Y tam-
bién me ha enseñado a convivir 
y a saber escuchar, tanto a nivel 
humano como laboral.

P: Aprendimos a compartir co-
sas con gente muy distinta a no-
sotros y a entender conductas que 
pueden parecer muy extrañas 
pero que en otros contextos resul-
tan perfectamente normales.  

¿Qué puede aprender la 
sociedad de Can Tunis?
P: Que las cosas pueden cam-

biar y podemos ser más toleran-
tes con aquellos que son diferen-
tes a nosotros, y que, sean como 
sean, también son seres huma-
nos con sus problemas.

¿Sabéis qué ha sido de las 
familias gitanas que aparecen 
en el film?
J: A pesar de que la mayoría 

de ellas pueden gozar de mejores 
condiciones de vida, también es 
cierto que muchas de las familias 
ahora están peor. 

P: Como por ejemplo la fami-
lia protagonista. Ya era la más 
dañada del barrio, con un nivel 
de desestructuración absoluto… 
y le ha costado mucho adaptarse 
a la nueva situación. 

¿Cómo es hoy vuestra relación 
con ellos?
J: No hace mucho hubo un 

pase de la película en la Filmote-
ca al que vino casi todo el barrio 
y fue emocionantísimo. En líneas 
generales quedaron muy conten-
tos y estaban muy agradecidos. 
Reconocieron que la película era 
muy dura, pero que más duro 
aún era Can Tunis. Aún hoy nos 
tienen mucho afecto y nos llaman 
de vez en cuando.

¿Qué era y qué es Can Tunis 
para vosotros?
P: En definitiva, Can Tunis 

era y ya no es. Pero era mucho 
más que el barrio marginal que 
nosotros retratamos, tenía una 
historia detrás y sus últimos ha-
bitantes sólo eran una parte de 
ella. Ahora todo eso ya no existe, 
la energía que había allí ya ha 
desaparecido.

J: Un misterio de la humani-
dad… y parte de la historia de 
Barcelona.

Pasión por el 
documental

José González Morandi 
(Rosario -Argentina-, 
1974) estudió cine y se 
especializó en cámara y 
fotografía. Orientado hacia 
el ámbito documental tras 
un tiempo en la industria 
publicitaria, en los últimos 
años ha realizado vídeos 
documentales para 
distintas entidades con 
su Productora Fotoleve 
y ha codirigido sus dos 
primeros largometrajes: 
Can Tunis y Troll -rodados 
simultáneamente-. 
Paco Toledo (Santiago 
de Chile, 1967) ha 
trabajado como director 
de fotografía y cámara 
en televisión, vídeo-clips, 
publicidad, cortometrajes 
y largometrajes 
documentales, además de 
realizar Los escolares se 
siguen amando y codirigir 
Can Tunis. Coproducido 
por ambos junto a Pedro 
Costa (Didac Films), el 
film ha sido exhibido en 
numerosos festivales 
internacionales y ha sido 
premiado en Málaga y 
Documenta Madrid ’07 
como mejor documental, y 
en el REC ’07 de Tarragona 
como mejor ópera prima.

Paco Toledo y José González Morandi
Directores del documental Can Tunis

“La película es dura, pero 
más duro aún era Can Tunis”
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Rebaixes en el Pla de l’HabitatgeDeclaració de la Favb
17 de setembre de 2007

a Favb veu amb preocupació 
les rebaixes que s’estan introduint en el 
Pacte Nacional per l’Habitatge i que in-
directament incideixen en el Projecte de 
Llei del Dret de l’Habitatge encara en dis-
cussió al Parlament de Catalunya.

D’entrada, veiem inadmissible que els 
promotors privats es puguin reservar el 
30% de l’habitatge protegit sense que 
passin pel registre únic ni cap tipus de 
sorteig. Per altra banda,  els objectius del 

pacte parlen de 160.000 habitatges en 10 
anys, quan abans eren 250.000. Igual-
ment, la obligatorietat de reservar el 
20% de la promoció passa de 2.000 m2 a 
5.000 m2, així com preveure el 15% d’ha-
bitatges protegits en municipis de més de 
3.000 habitants es modifica a 5.000 ha-
bitants. 

Considerem que afirmar que la signa-
tura de l’acord pot ser imminent perquè 
s’ha arribat a punts de coincidència amb 

la Federació de Promotors i Constructors 
d’Edificis és menysprear les altres enti-
tats i col·lectius que també estem impli-
cats en la signatura. Per altra banda, con-
dicionar el Pacte Nacional per l’Habitatge 
a modificar el Projecte de Llei del Dret a 
l’Habitatge implica poc respecte al debat 
parlamentari.

El dret a l’habitatge és un dret consti-
tucional, i per a la Favb, hauria de ser un 
dret de primer ordre, com l’ensenyament 

o la sanitat. Moltes famílies i molt jovent 
que es vol emancipar tenen greus dificul-
tats per accedir a un habitatge, malgrat 
les ajudes i la diferència de preus del mer-
cat lliure.

Tot això i d’altres punts, com la durada 
de la qualificació d’habitatge protegit o les 
mesures per aflorar l’habitatge de lloguer, 
que poden ser reduïts, ens porten a qües-
tionar seriosament la signatura del Pla 
Nacional per l’Habitatge.

L

Moviment veïnal i moviment okupaLluís Edo
AV de Trinitat Vella

e llegit amb molta atenció 
l’article d’opinió aparegut al número de 
maig-juliol de Carrer signat per la presi-
denta de la Favb, l’Eva Fernández, titu-
lat “Moviment veïnal i moviment okupa: 
Amistats perilloses? Per a qui?”, i voldria 
aportar algunes reflexions al debat.

En primer lloc, i més enllà del significat 
concret de les paraules i les idees expressa-
des, on coincideixo amb moltes de les seves 
opinions, tot i que amb matisos, la sensació 
global de l’article destil·la, al meu parer, un 
significatiu grau de demagògia en el sentit 
de: Pràctica política consistent en guanyar-
se amb afalagament el favor popular.

M’explico, comença l’Eva fent l’ullet als 
“pacífics” okupes tot dient: “La repressió 
d’una manifestació per part dels Mossos 
d’Esquadra a cops de “punxó…”  Bé doncs, 
aquesta inexactitud és manifestament de-
magògica, perquè, si bé és cert que “alguns 
mossos” varen utilitzar l’esmentat objecte, 
no tots en duien, i per tant tampoc “tots” 
van reprimir la manifestació amb aquest 
estri, tal i com s’afirma per agradar als nois 
del passamuntanyes en detriment dels pro-
fessionals de la porra. Els uns normalment 
pacífics, (“...les formes de lluita violenta són 
molt minoritàries al moviment okupa bar-
celoní…”), els altres sempre sota sospita.

Continua la presidenta de la Favb pre-
guntant-se de quina natura són les relaci-
ons entre el moviment okupa i el moviment 
veïnal, la qual cosa és prou complicada de 
respondre, perquè segons ella mateixa 
afirma més endavant, ni l’un ni l’altra són 
realitats homogènies, amb la qual cosa 
estic també totalment d’acord, perquè la 
generalització com a sistema d’anàlisis 
d’allò que succeeix a la societat és, a més 
d’un reduccionisme com s’afirma, un camp 
adobat per aquesta demagògia que denun-
ci-ho. Ni tot el moviment okupa és igual, 
ni totes les AVV idèntiques, però tampoc 
tots els mossos d’esquadra estan tallats 
pel mateix padró, ni a tots els catalans ens 
agrada el pa amb tomàquet, ni, per acabar 
aquestes estúpides generalitzacions, todo 
el monte es orégano, ni todo el orégano 
está en el monte. Tanmateix la pregunta 
segueix sense respondre’s. De què estem 
parlant? Quina és aquesta relació? Bé, jo 
tinc el meu parer, però més enllà d’opini-
ons personals com la meva o la seva, crec 
que seria molt positiu per centrar el debat 
que la Favb fes un estudi d’opinió entre 
les associacions veïnals que la formen. És 
a dir, que busqués la resposta  en la base 

social de les AAVV vinculades a la Favb. 
I si això es fa amb un cert rigor de cercar 
la veritat i no la ratificació a unes tesis 
prèvies, potser, dic potser en sentit condi-
cional, doni com a resultat una estirada 
d’orelles a la Junta que vostè presideix.

Des de la meva modesta opinió, crec que 
la Favb hauria de fer un esforç per com-
patibilitzar la seva tasca reivindicativa, 
col·laborant amb altres grups o col·lectius 
socials sempre que les postures o opinions 

siguin coincidents, i alhora poder expressar, 
i fer-ho abastament de forma políticament 
incorrecta, si cal, un pensament crític  en-
vers a aptituds o situacions contràries als 
drets que per mandat estatutari ha de de-
fensar, que en definitiva no són altres que 
els dels veïns i veïnes de Barcelona, amb 
especial atenció dels drets de les persones 
que formen les diferents AAVV. En aquest 
sentit, quan en l’esmentat article d’opinió 
es formula la pregunta “a qui molesta que 
la FAVB defensi el dret a expressar-se d’un 

moviment o que doni suport a determina-
des accions del col·lectiu okupa”, jo li torna-
ria a dir que preguntés a les bases veïnals 
a qui en teoria representa la Favb i en fun-
ció de la seva respota, faci.

Crec sincerament que potser algunes 
de les persones de la Junta de la Favb i 
especialment la seva presidenta pateixen 
una mena de síndrome d’Estocolm en re-
lació al moviment okupa des del punt de 
vista més aviat sentimental, i ho penso, 
perquè descobreixo amb preocupació els 
mateixos símptomes de la malaltia que 
jo mateix patia fins fa ben poc. Símpto-
mes que van desaparèixer de sobte quan 
vaig ser insultat i amenaçat per un parell 
d’aquests pacífics ciutadans molt minori-
taris en el moviment okupa barceloní, pel 
sol fet de ser el president la AVV del meu 
barri, a qui ells consideren responsable 
del desallotjament de la casa okupada de 
Can Mireia. I mentrestant la Favb, que 
es mostra tan sensible en contra de l’ús 
kobutàn per part dels Mossos d’Esquadra, 
tanmateix mira cap altre costat quan una 
AVV és amenaçada per uns brètols.

Aquí algú s’està equivocant, perquè un 
mínim sentit de la solidaritat associativa 
obliga com a mínim a intentar posar-se en 
comunicació amb la víctima i oferir-li el 
seu suport. No ha estat així, i encara que 
des del primer moment vaig posar els fets 
en coneixement de la Federació, via mail, 

premsa, i més tard telèfon i d’advocat, i 
vaig demanar parlar amb la senyora pre-
sidenta, només he aconseguit de la Favb 
el silenci com a única resposta. I és per 
això que torno a preguntar, ¿a qui repre-
senta la Favb? ¿Què hagués dit la Favb, 
per veu de la seva presidenta, si uns mos-
sos tronats haguessin insultat i amena-
çat a un indefens okupa que passegés pel 
carrer, dient-li el mateix que jo vaig haver 
d’escoltar, tret del més ranci manual kale 
borroca? ¿Quin ressò hagués tingut la no-
tícia a la premsa i a la web de la Federació 
un acte tan detestable? De ben segur que 
hauríem sentit parlar de violència polici-
al, abús de poder, etcètera, etcètera… És 
a dir, la Favb s’hagués posicionat incon-
dicionalment a favor de la part més dèbil 
i això l’honora, però i els seus associats, 
¿que són menys dignes de consideració?

Malgrat tot, no patiu per mi ni pels com-
panys i companyes d’aquesta petita AVV 
de Trinitat Vella, com diuen, “el que no et 
mata et fa més fort” i ara sabem amb certe-
sa què podem esperar d’uns i dels altres.

H
Publiquem la carta de Lluís Edo, de 
l’AV de Trinitat Vella, perquè s’ha 
pres la molèstia d’escriure’ns i dis-
crepar. Li ho agraïm. Pensem que la 
polèmica sempre és positiva.

Volem indicar que l’article que fir-
mava Eva Fernández era una opinió 
personal, mai expressava l’opinió de 
la Favb com a entitat. Igualment 
que l’article que publiquem de Lluís 
Edo expressa la seva opinió.

La presidenta de la Favb manifes-
ta que la millor resposta a l’article de 
Lluís és rellegir el seu text publicat 
al Carrer número 102, a la pàgina 4.

Carrer vol comentar l’estranyesa 
que ens produeix que Lluís no en-
tengui que estiguem en contra de 
l’ús del kubotàn. Avui, en democrà-
cia, utilitzar aquesta arma il·legal 
contra els manifestants ho seguim 
considerant vergonyós.

L’article d’Eva Fernández parla de 
“els mossos”, no de “tots” els mossos, 
igual que entenem que quan Lluís 
parla dels “nois del passamuntanyes” 
no es refereix a tots els okupes.

Nota de Carrer

OSCAR MARTÍNEZ

Potser la presidenta 
de la Favb pateix una 
mena de síndrome 
d’Estocolm en relació 
al moviment okupa
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El futur de la vall de Can MasdeuAssemblea de la Vall 
de Can Masdeu

l recent acord de govern de 
l’Ajuntament de Barcelona no és massa 
precís, però el programa electoral de Jordi 
Hereu sí que ho és. En ell es diu clar i ca-
talà que “es remodelarà l’Hospital de Sant 
Llàtzer per acollir un Centre d’Interpreta-
ció del Parc de Collserola i un alberg juve-
nil”. L’Hospital, que porta dècades aban-
donat, ara serveix al PSC per reanomenar 
la vall i convertir-la en “un Parc Forestal 
com el Parc de l’Oreneta a Sarrià-Sant 
Gervasi”.

No obstant, no ens ho estan explicant 
tot. ¿Què tenen previst per a l’edifici de 
Can Masdeu? ¿Quins negocis tindran fi-
nalment cabuda en un “parc forestal”? 
¿Com es finançarà realment el deute de 
l’Hospital de Sant Pau, propietari actual 
de la vall? ¿Estan aprofitant per fer qual-
sevol nyap abans que Collserola sigui de-
clarada “Parc Natural”?

Hi ha massa interrogants per resoldre, 
però no ens oposem a priori que finalment 
es doni un ús a l’Hospital de Sant Llàtzer 
ni que es facin algunes millores no impac-

tants per al lleure a la vall, tal i com en 
el seu moment va reclamar l’Associació de 
Veïns de Canyelles. El que sí que exigim 
és que es tracti d’un projecte públic i fruit 
d’un procés de participació.
En tot cas, si d’alguna cosa estem segurs, 
és que la vall ja funciona com una “porta 
d’accés” a Collserola ¿Qui s’atreveix avui 
a proposar privatitzacions elitistes com la 
que en el seu moment gairebé van aconse-
guir de sotamà el Col·legi de Metges i la 
immobiliària Laietana? Aquest reconeixe-
ment implícit a la nostra tasca deixa total-
ment fora de lloc que es gastin un munt de 
calés en antidisturbis i empreses privades 

de “remodelació” per substituir allò que ja 
existeix, no costa un duro als contribuents i 
compleix -al contrari de les institucions pú-
bliques- l’Agenda 21. ¿No seria absurd que 
per fer una flamant “porta d’accés” d’apa-
rador destruïssin la que durant gairebé sis 
anys han construït els projectes que formen 
l’Assemblea de la Vall de Can Masdeu?

Estem parlant de sis projectes dina-
mitzats per veïns de tota mena, des de les 
famílies dels Horts Comunitaris als nens 
d’escoles i esplais en visita d’Educació 
Agroecològica. De l’Oficina Rurbana als 
Grups d’Autoaprenentatge. D’un habitat-
ge digne per a desenes de persones i nens. 
De l’intens espai de trobada de tota una 
generació enfrontada als límits de la so-

cietat de consum, a la violència immobi-
liària i al canvi climàtic pel qual l’Ajun-
tament diu estar tan preocupat. O, si ho 
voleu amb números, de més d’un centenar 
de persones que participen cada diumenge 
als tallers del PIC. Estem parlant també 
d’un flux constant de ciclistes i caminants 
que no necessiten cap “remodelació” de la 
vall per fer allò que ja estan fent. 

El nostre enfocament és senzill, encara 
que una mica diferent al d’altres reivindi-
cacions veïnals que compartim: 

● Els equipaments públics també po-
den ser -haurien de ser- autogestionats i 
comunitaris. 

● A pesar de l’interès social d’allò que 
fem, no demanem diners a l’administra-

ció, només respecte. 
● La natura no està per tancar-la en 

una caixa de vidre amb una mà i carregar-
se-la amb l’altra. El funcionament agroe-
cològic de la vall intenta superar aquesta 
hipocresia, tan característica de la nostra 
societat, integrant aspectes productius, 
ecològics, socials, polítics i de lleure.

● No es tracta d’enjardinar el camp, 
sinó de portar el camp a la ciutat. 

● No es pot divorciar l’espai públic de 
l’espai d’intimitat, perquè els veritables 
canvis comencen a la cuina i perquè el dret 
a l’habitatge segueix hipotecat. 

● La legitimitat, en definitiva, no és la 
mateixa cosa que la legalitat, ni el dret d’ús 
la mateixa cosa que la propietat privada.

E

¿No és absurd que per 
fer una flamant ‘porta 
d’accés’ d’aparador a 
Collserola destruïssin 
la que durant sis 
anys han construït 
els projectes de 
l’Assemblea de la Vall?

MANEL SALA-ULLS
Can Masdeu, sempre viva i activa.

La arquitectura crítica en BarcelonaGrup CT (Paseantes 
Observadores)

Idees hetereodoxes per a la 
modernització de Barcelona

a visita al barrio de la Barceloneta sorprende 
al paseante que ve por primera vez el nuevo mercado. 
Unas formas del más atrevido barroco postmoderno se 
han integrado inesperadamente en un barrio neoclásico 
construido a partir de 1753.

Este nuevo edificio en realidad no es un mercado, ya 
que solo permanece un reducido número de puestos. Es 
una cubierta para el aparcamiento subterráneo. Tam-
bién, como se dice en una publicación reciente, podrá con-
tribuir a atraer “todavía más visitantes al barrio”; con lo 
que, sin duda, mejorará el precio de las viviendas: con 
un simple cambio terminológico, el quart de casa puede 
transformarse hoy en loft y costar 200.000 euros más.

Se pretende que el nuevo edificio “es partidario del 
diálogo con la construcción existente y de su integración 

en el barrio que lo rodea”. Algunos malintencionados, que 
siempre los hay en toda ciudad, podrían suponer que para 
los arquitectos el diálogo de los edificios es un diálogo de 
sordos, o de besugos. Pero no es este el caso. No es difícil 
encontrar la clave de esa afirmación. Pensamos que se 
trata de una crítica feroz al Ayuntamiento de Barcelo-
na, con una metáfora sobre la forma como entienden el 
diálogo los políticos de esta ciudad: vosotros decid lo que 
queráis, que nosotros haremos lo que nos dé la gana.

L Pensamos que la obra es una 
metáfora sobre cómo entienden el 
diálogo los políticos de la ciudad



14 ALTRES ASSOCIACIONS agost-octubre de 2007

La Veu del

CARRER

EDUARD CALVET

En poc més de dos anys de vida, 
la Fundació Paco Canel ja té en 
itinerància una exposició i es mou 
en diferents fronts per donar a 
conèixer la figura de l’escriptor i 
periodista Francesc Candel. En 
aquests moments treballa en l’ela-
boració d’una gran exposició que 
recullirà l’experiència vital de qui 
va arribar a Catalunya de petit, va 
crèixer a les zones suburbials de 
Can Tunis i al 1977 va arribar a ser 
elegit senador dins la coalició “En-
tesa dels Catalans”, encapçalada 
per Josep Benet.

Candel fa 82 anys

El passat 31 de maig Francesc 
Candel va fer 82 anys i la funda-
ció va aprofitar l’avinentesa per in-
augurar, a la Biblioteca Francesc 
Candel de la Zona Franca i amb 
la presència de l’hometatjat, l’ex-
posició “Candel. La llibertat d’ex-
pressió”. La mostra explica i con-
textualitza l’obra d’aquest autor 
que a través de llibres com Donde 
la ciudad cambia de nombre i Els 
altres catalans va narrar la realitat 
diària d’una part de la immigració 
espanyola que vivia en barraques. 
Segons el seu biògraf i comissari 
de l’exposició, Genís Sinca, Can-
del “es va convertir en el repre-
sentant inqüestionable d’aquells 
altres catalans que a meitat dels 
anys 20, i també posteriorment en 

la dècada dels 50 i 60 van arribar a 
Catalunya”. Després de passar el 
mes d’agost per la Clínica l’Aliança 
de Barcelona, l’exposició continu-
arà la seva itinerància. La intenció 
de la Fundació és dur la mostra a 

barris de majoria immigrant, acos-
tar-la a les escoles i acompanyar-
la de cicles de conferències sobre 
la immigració.

La Fundació és una entitat in-
dependent i sense ànim de lucre 
que compta entre els seus pro-
motors amb l’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol, l’actual 
vice-president de la Generalitat 
Josep Lluis Carod Rovira i la pe-

riodista Mònica Terribas. “Candel 
és un exemple a seguir d’integra-
ció, de defensa dels immigrants i 
d’acostar-los a la cultura catala-
na”, assegura el també promotor 
Julio Baños. Una opinió que és 
compartida per Abel Sierra, col-
laborador de la Fundació, per qui 
“la figura del Paco és molt esti-
mada perquè es va atrevir a dir el 
que ningú deia, va fer llibres incò-
modes explicant la realitat de la 
immigració en un moment en que 
hi havia censura”.

L’Arxiu Paco Candel

Ara la Fundació està pendent de 
traslladar-se a l’antiga seu de la 
Biblioteca Francesc Candel, que 
en aquests moments està en 
obres. Allà disposaran d’una sala 
polivalent i hi allotjaran la seu de 
l’Arxiu Paco Candel, que comptarà 
amb documents personals, dieta-
ris i manuscrits donats pel mateix 
autor. A més, segons explica la 
secretaria de la Fundació, Joana 
Gardés, “estem buscant primeres 

edicions de llibres del Paco, arti-
cles, llibres prologats per ell i fo-
tografies”.

Les tasques per conservar 
el testimoni de Candel i donar a 
conèixer la seva figura van més 
enllà de l’arxiu, la biografia i l’ex-
posició. El passat mes de maig 
es va batejar el gegantó de Paco 
Candel del barri de la Marina Bai-
xa, que recorrerà les festes ma-

jors del país i ajudarà a col·locar 
la figura de Candel en l’imaginari 
col·lectiu.

Actualment, la Fundació està 
treballant en el disseny d’una 
nova exposició que portarà per 
títol “Candel, d’immigrant a ciuta-
dà”. La mostra pretén oferir una 
visió de conjunt sobre la trajec-

tòria del cronista i a l’hora fer un 
repàs de la situació de la immi-
gració en la Catalunya franquista. 
Està previst que s’inauguri d’aquí 
a un parell d’anys i volen comptar 
amb la col·laboració dels nombro-
sos amics de Francesc Candel 
per elaborar-la.

L’entitat centra la seva fei-
na en donar a conèixer la figura 
de Francesc Candel, però no ha 
perdut de vista les associacions 
d’immigrants. La fundació ha en-
carregat, conjuntament amb la 
Fundació Un sol món, l’elaboració 
de l’Informe sobre immigracio i par-
ticipació social a Catalunya des de 
les pràctiques locals. Segons ex-
plica la secretaria de la Fundació 
Paco Candel, Joana Gardés, “es 
tracta d’una guia de bones pràc-
tiques dirigida a ONG que tracten 
amb immigrants”.

El passat 2003 la Generalitat 
de Catalunya va concedir a Paco 
Canel la Medalla d’Or en consi-
derar-lo “un dels pioners en la de-
fensa de la realitat d’un sol poble 
com un entorn compartit i projecte 
col·lectiu de tots els ciutadans que 
viuen i treballen a Catalunya, amb 
independència del seu origen”.

La Fundació Paco Candel treballa per recordar 
la figura del representant dels altres catalans

Ja està en marxa una exposició itinerant i ha elaborat un estudi sobre la immigració

Entitat 

del mes

On anar

Fundació Paco Candel
Passeig de la Zona Franca, 210,
sobreàtic, 1- 08038 Barcelona
669 000 675
www.fundaciocandel.org

Pels volts de Nadal arribarà a les llibreries La providència es diu 
Paco, la biografia de Candel que està elaborant el periodista Genís 
Sinca. Constarà de dues parts, en una es narra la trajectòria vital 
de Candel i en l’altra un conjunt de personatges de l’alçada de 
Jordi Pujol i Josep Benet parlaran de la seva relació amb el perso-
natge. Segons Sinca, “l’èxit de Candel és la seva autenticitat. Tot 
el que explica és viscut, no s’inventa res. Llegir Candel és llegir 
història viscuda”. El títol de l’obra fa referència a una anècdota que 
parla del tarannà de Candel. Genis Sinca explica que quan a casa 
de Candel anaven justos de diners la seva dona li deia “Paco, que 
aquest mes no arribem, haurem de cridar a la providència”. Lla-
vors Candel agafava la màquina d’escriure per fer un article i deia 
“la providència es diu Paco”.

La biografia d’un home autèntic

FUNDACIÓ PACO CANDEL
Candel en l’exposició que li va dedicar la fundació.

P arkings
C onse l l  de  Ce nt , Pl a ça  de l es Glòri e s,

Inde pe ndènc ia,
Avda .  Me ridi ana , Gra n Via

Me tr o
Glòri e s,  Clot
Autobus os

18,  33, 34, 43, 44,  48,  51,  54, 56, 62, 92

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!!

Des d'un botó fins un canó!!
OBERT DE SOL A SOL

ELS DILLUNS, DIMECRES,
DIVENDRES I DISSABTES

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS
Mercat Municipal
Fira de Bellcaire

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell.
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de

MOBLES I TRASTOS VELLS:
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On
tal vegada trobi els més inesperats.
OFERTES PERMANENTS:
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix
al públic a preus veritablement satisfactoris.

L’arxiu comptarà 
amb documents 
personals, dietaris, 
manuscrits i 
primeres edicions 
dels seus llibres

Es prepara una 
nova exposició 
relacionada amb 
l’evolució de la 
immigració a 
Catalunya
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ntentar analitzar l’organització 
del poder municipal és un objec-
tiu complex i, a més, difícil d’ex-

plicar amb senzillesa i poques paraules. 
També ens arrisquem a ser avorrits i no 
fer-nos entendre resumint en quatre pà-
gines com està organitzat l’ajuntament 
d’una ciutat de més d’1 milió sis-cents mil 
habitants, un consistori que té uns 10.000 
funcionaris i 2.106 milions d’euros de 
pressupost.

El punt de partida no pot ser un altre 
que les eleccions municipals. Els nostres 
vots decideixen els 41 homes i dones que 
seran regidors. Ells, per la seva banda, 
decideixen qui serà l’alcalde. I l’alcalde, 
una sola persona, nomenarà a continu-
ació centenars de càrrecs. El poder ad-
quirit per les urnes obliga els elegits a 
determinar polítiques i prioritats, però 
també que la ciutat immensa i complica-
da funcioni.

La nostra ciutat ha establert una es-

tructura amb dues línies diferenciades: 
l’organització política i l’executiva. 41 
persones elegides democràticament i cen-
tenars de persones designades, amb més 
o menys debat, amb més o menys trans-
parència, es responsabilitzaran de les di-
ferents comissions, sectors o àrees d’inter-
venció.

Volem doncs fer una ullada sobre qui 
és qui a l’Ajuntament de Barcelona. Qui 
són les persones dipositàries d’aquest po-
der.  Quina relació s’estableix entre els 
poderosos, elegits o designats. De quins 
mecanismes per exercir el poder s’ha do-
tat el consistori, complint les lleis però 
adaptant-les als resultats electorals. 
Com és el govern i l’oposició, on són les 

majories i les minories.

El govern de la ciutat
Presentem a la pàgina 17, en el quadre 
El govern de la ciutat, l’estructura 
del consistori sorgit de les últimes elec-
cions municipals, que mostra diferències 

importants amb l’anterior mandat. Els 
resultats electorals han conformat un 
govern en minoria format per PSC i ICV-
EUiA que dóna per finalitzada la majoria 
absoluta que conformaven aquestes dues 
formacions polítiques juntament amb 
ERC. Ens trobem en una nova situació 

que ha precipitat una estructura final del 
poder amb notables canvis.

Es mantenen sense modificacions subs-
tancials el consell plenari, el nomenament 
de l’alcalde i dels tinents d’alcalde, el co-
mitè i la comissió de govern i la junta de 
portaveus. Coneguem-ne alguns elements 
d’interès.

El consell municipal. L’alcalde.
El consell municipal funciona a l’en-
torn d’un plenari format pels 41 regidors 
elegits. El presideix l’alcalde o alcaldessa 
elegit pels regidors en la sessió constitu-
ent, si obté més del 50% dels vots. Si no els 
aconseguís, es triaria el regidor que obtin-
gués més vots a la segona volta (com en 
aquest cas, que s’ha triat Jordi Hereu). 
El consell municipal és l’òrgan de mà-
xima representació política dels ciutadans 
al govern de la ciutat, la màxima expres-
sió democràtica. Les seves competències 
no es poden delegar.

L’equip de govern presenta els seus 
pressupostos i plans d’actuació al plenari 
i es voten. Correspondrà als grups muni-
cipals que queden en l’oposició controlar i 
avaluar la feina realitzada sense que això 
impedeixi plantejar d’altres propostes al 
plenari.

L’alcalde triarà entre els regidors els 
seus col·laboradors més directes: els ti-
nents d’alcalde. Actualment n’ha triat 
cinc.

El comitè de govern
Està format pels tinents d’alcalde i presi-
dit pel mateix alcalde. Té com a objectius 
importants debatre els temes que reque-
reixin una anàlisi prèvia abans d’inclou-
re’ls en les ordres del dia de la comissió 
de govern o presentar-los a l’ordre del 
dia del plenari municipal. És un òrgan 
reduït, un espai de coordinació i direcció 
política. Un dels seus components és no-
menat portaveu del govern, un càrrec que 
actualment ha recaigut en Jordi William 
Carnes.

Comissió de govern
És una mena de govern executiu munici-

I

El poder municipal

Andrés Naya

Tres mesos després de les eleccions 
us presentem un dossier heterogeni 
on barregem una aproximació al 
nou Ajuntament des de dos àmbits 
molt diferenciats: l’organigrama que 
representa la superestructura municipal 
i els pactes de govern entre els dos 
partits que el conformen. En un primer 

treball firmat per Andrés Naya ens hem 
atrevit a abordar d’una manera senzilla 
l’organització de l’Ajuntament en les seves 
dues dimensions, la política i l’executiva. 
Els quadres i comentaris tenen el seu punt 
de partida en informacions de la pàgina 
web municipal i diversos documents. 
Una segona part d’opinions aborda 

alguns elements d’un acord de govern 
2007-2011 redactat i aprovat amb una 
gran rapidesa, no pas aliena a la decisió 
d’ERC d’abandonar el tripartit i passar 
a l’oposició, obligant els seus antics 
socis a governar en minoria. Els breus 
però interessants textos són autoria de 
col·laboradors habituals de Carrer.

L’Ajuntament: organització i acord de govern

Detall de l’interior de l’Ajuntament de Barcelona. 

¿Què passarà quan 
un regidor de districte 
hagi de defensar 
una proposta que no 
comparteix perquè es 
troba en minoria?

Passa a la pàgina 17 ✒
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pal. Està presidida per l’alcalde i formada 
per regidors de l’equip de govern. Com a 
novetat, en aquesta legislatura se li afe-
geixen cinc delegats nomenats personal-
ment per l’alcalde per enfortir la capacitat 
del govern, sempre necessària, però més 
actualment en trobar-se en minoria. Els 
membres de la comissió de govern estan 
distribuïts en les sis àrees de govern, 
existint en cada una d’elles un responsa-
ble o coordinador. En l’actual consistori 
quatre d’elles són del PSC i dos d’ICV-
EUiA. El seu espai d’intervenció podrà 
subdividir-se en direccions generals.

Canvis obligats
Les novetats o canvis realitzats a causa de 
la nova correlació de forces existents entre el 
govern i l’oposició es concreten en les àrees 
de govern, les comissions de plenari, el comi-
tè territorial, les noves figures ja esmentades 
(els delegats) i la composició dels districtes.

Les comissions de plenari
També denominades comissions del 
consell municipal, assumeixen compe-
tències decisòries, de control i informa-
tives. Tenen una notable importància ja 
que dictaminen sobre els temes que s’han 
de sotmetre al plenari. Controlen i fisca-
litzen l’activitat de l’organització execu-
tiva. Han d’autoritzar l’adjudicació de 
determinats contractes administratius, la 
compra o venda de sòl i l’aprovació inicial 
d’ordenances i reglaments. En l’anterior 

mandat, amb majoria absoluta, el poder 
de decisió de l’equip de govern estava ga-
rantit. Estem davant d’un canvi de gran 
abast. En l’actualitat s’han augmentat les 
comissions de sis a vuit. Abans, cadascu-
na d’elles estava formada per 15 regidors. 
Avui es manté aquesta xifra però ara la 
seva composició està en funció dels re-
sultats electorals. La distribució és la se-
güent: 6 del PSC, 4 de CIU, 3 del PP, 1 
de ICV-EUiA i 1 d’ERC. L’equip de govern 
té només set vots, i l’oposició, vuit. De les 
vuit comissions, PSC, CIU i PP en presi-
deixen dues cadascun i ICV-EUiA i ERC 
una cadascun. Quan l’equip de govern 
estava en majoria, aquestes comissions 
intervenien directament al govern de la 
ciutat. Ara, quan l’oposició té majoria i 
no hi ha garantia que s’aprovi tot allò que 
proposi l’equip de govern, s’han creat les 
àrees de govern com a mecanismes que 
treballen per a la seva cohesió i eficàcia. 
Aquesta nova situació obliga a practicar 
una profunda política d’acords. En aquest 
sentit, no quedarà al marge el recolzament 
social que pugui tenir cada proposta.

Els districtes
Els 10 districtes de la ciutat tenen els 
seus respectius consells municipals de 
districte, que estan integrats per:

● El president del consell. Nomenat 
per l’alcalde a proposta del consell de dis-
tricte.

● Els consellers. El seu nombre ve 
determinat de manera proporcional per 
la població de cada districte i la seva dis-
tribució en funció dels resultats electorals 
obtinguts en cada demarcació.

● Regidor o regidora de districte. 
Exerceix les funcions delegades per l’al-

calde en les matèries que són competència 
dels districtes.

● Regidors adscrits.
Hi ha dos temes per comentar. El pri-

mer, que els districtes ja no tenen el ma-
teix número de regidors. Abans eren 15 i 
ara, segons la població existent, passaran 
a tenir de 15 a 23. El segon no és cap nove-
tat: el regidor o regidora de tots els distric-
tes pertany a l’equip de govern, encara que 
estigui en minoria, sense tenir en compte 
els resultats electorals. Una contradicció 
política que sens dubte tindrà la seva re-
percussió. Pensem que el PSC i ICV-EUiA 
només tenen majoria de consellers en 5 
districtes. Aquesta situació planteja molts 

interrogants. Per exemple, què passarà 
quan el regidor del districte hagi de de-
fensar en la plaça de Sant Jaume una pro-
posta que no comparteix el seu consell?

Que el número de consellers sigui pro-

porcional a la població pot ajudar a fer 
que d’una vegada per totes els consellers 
de districte s’elegeixin directament en el 
seu territori.

Comitè territorial
Ara es formalitza aquest comitè, format 
pels regidors de cadascun dels distric-
tes i presidit pel primer tinent d’alcalde, 
Carles Martí.

Com ja explicarem més endavant, el 
poder polític i el poder executiu tenen com 
a pont d’unió i coordinació el comitè exe-
cutiu, ja existent en mandats anteriors i 
que està presidit pel primer tinent d’alcal-
de Carles Martí.

Ve de la pàgina 15 ✒

Les comissions 
de plenari han 
d’autoritzar la 
compra o venda de sòl 
i l’aprovació inicial 
d’ordenances 
i reglaments

Els districtes ja no 
tenen el mateix número 
de regidors: abans eren 
15 i ara poden arribar 
a 23 segons la població

El govern de la ciutat
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em comentat a la primera part 
d’aquest treball que l’Ajunta-
ment de Barcelona està integrat 

per dos nivells d’organització: el poder po-
lític i el poder executiu.

Ara passarem a explicar l’organitza-
ció del poder executiu, aquella part de 
l’administració que plasma en la reali-
tat les diferents decisions polítiques. Un 
apartat que ha crescut impressionant-
ment als últims anys, tant en recursos 
humans com econòmics. En ser designat 
i no votat, ha crescut, pensem, desme-
suradament. En l’actualitat, fer política 
vol dir que cada quatre anys s’han de 
presentar els resultats de l’acció políti-
ca.  Així, pren una força impressionant 
ser àgil i eficaç en els plans d’interven-
ció. S’anomenen desenes de càrrecs i es 
creen empreses i organismes municipals 
que no estan obligats a passar els lents 
controls de l’administració municipal. 
Mirem alguns aspectes d’aquest ampli 
sector:

Comitè executiu
És l’òrgan superior de l’administració exe-
cutiva. Fixa els criteris centrals de gestió i 
coordina l’actuació dels diferents sectors 
d’actuació de l’administració municipal. 

Prepara materials i informa perquè les 
comissions del consell municipal puguin 
dictaminar aquells punts que s’han de 
plantejar en l’òrgan de govern pertinent. 
Està format pels gerents dels sectors i 
dels districtes. Està presidit per l’alcalde, 
però actualment ha delegat el càrrec en el 
primer tinent d’alcalde.

Carles Martí centralitza en la seva 
persona càrrecs i responsabilitats que li 
donen un poder poques vegades acumu-
lat en anteriors ajuntaments. En l’àmbit 
polític presideix la comissió de govern, la 
importantíssima àrea de govern de Benes-
tar i Connexió Territorial i el comitè terri-
torial. Presideix també el comitè executiu, 
que format pel grup de gerents de més 
importància, compleix les labors de pont 
entre el poder polític i l’executiu.

Gerent municipal
L’alcalde Jordi Hereu ha nomenat 
Andreu Puig Sabanes, ex alumne 
d’Esade com ell i company d’aules, per a 
l’important càrrec de gerent municipal. 
Paralel·lament a la renovació política 
que s’ha portat a terme, totes les dades 
indiquen que Puig ha iniciat un procés 
important de renovació interna de la 
casa. S’han canviat molts gerents, cosa 
que significa nous equips de treball i ro-
tacions laborals. Podem dir en termes col-

loquials que el partit continua “l’operació 
neteja” que va començar a nivell polític 
amb els regidors.

Puig encapçala, d’una banda, les divi-
sions i òrgans integrats en la personalitat 
jurídica única de l’ajuntament i d’altra 
banda els organismes i empreses dotats 
de personalitat jurídica pròpia.

Sectors d’actuació
Són la base funcional de l’administració 
municipal. Estan dirigits per un gerent 
nomenat per l’alcalde. Cada sector pot 
crear aquelles gerències que exigeixi el 
seu desenvolupament. En l’anterior man-
dat superaven el centenar. A finals de ju-
liol es va fer públic el nomenament dels 

gerents d’aquests sectors (quadre número 
2). Queden pendents els nomenaments 
dels nivells que els desenvolupen.

Gerències territorials
Hi ha 10 gerents, un per districte, nome-
nats per l’alcalde. Cada districte compta 
amb responsables dels serveis tècnics, 

H

El poder executiu

Andrés Naya

L’anterior alcalde 
Joan Clos havia 
esborrat l’oposició dels 
consell d’administració 
amb el recolzament 
d’ERC; ara, aquest 
mateix partit hi exigeix 
la seva presència

Notes aclaratòries:
- Els noms apareguts en les columnes “sector 

d’actuació” i “gerència territorial” corresponden a 
les persones que han estat nomenades gerents.

- En les empreses i els organismes municipals 
autònoms no se situa els noms dels consellers de-
legats, directors generals i gerents,  perquè la ma-
jor part no han estat encara nomenats.
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serveis personals, departament de comu-
nicació i qualitat, un tècnic jurídic i un 
administrador.

Empreses i organismes municipals
El sector agrupa 27 ens que tenen perso-
nalitat jurídica pròpia i que no es regeixen 
per les normes de l’ajuntament (quadre 
número 3). Les seves actuacions passen 
pel ple municipal únicament per aprovar 
el seu pressupost, plans d’actuació i els 
seus comptes de resultats econòmics.

En nom de l’eficàcia es guanya agilitat, 
però el seguiment, control i transparència 
queden molt debilitats. Representen un 
sector molt important: compten amb una 
plantilla total que agrupa 6.186 treballa-
dors i l’any 2006 van gestionar amb una 
gran autonomia 359.577 milions d’euros.

Les empreses municipals
Les denominacions amb què es doten les 
empreses són dues: societat municipal 
(SM) o societat participada (SP) en rela-
ció a la titularitat del seu capital: si és 100% 
municipal o si  hi intervenen particulars, és 
a dir, capital privat. La participació munici-
pal sempre és majoritària. El volum d’activi-
tat registrat l’any 2006 va ser de 572 milions 
d’euros: 300 corresponen a ingressos d’ex-
plotació i 272 milions a inversió. La plantilla 
mitjana total era de 2.102 persones.

Empreses mixtes
Les empreses amb capital particular són 
sis: TERSA està participada per Barcelona 
de Serveis Municipals i EMSHTR, entitat 
metropolitana de medi ambient. La recent-
ment creada Serveis Funeraris, participa-
da per Pompes Fúnebres Mediterrània S.A 
en un 49% del capital i Mercabarna per 
Barcelona Infraestructures S.A. (Bimsa), 
l’empresa nacional Mercasa, el Consell 
Comarcal del Barcelonès i d’altres agents 
lligats a sectors d’aquesta activitat econò-
mica. De les cinc empreses existents per 
promocionar els districtes només dues són 
mixtes: Foment de Ciutat Vella S.A. i Pro-
eixample S.A. En aquest últim cas el capi-
tal és del 37,88%.

L’Informe Anual d’Empreses i Organis-
mes Municipals de l’any 2006 no concre-
ta les diferents participacions i els seus 
titulars. Com pot apreciar-se, si tenim en 
compte el volum d’inversions i activitat 
econòmica que desenvolupen, destaquen el 
grup Barcelona Serveis Municipals i el grup 
Barcelona Infraestructures Municipals.

Organismes autònoms
Els ens que es defineixen jurídicament com 
a Organismes Autònoms Locals (OAL) són 
vuit instituts municipals i no tenen caràc-
ter mercantil. El Patronat Municipal de 
l’Habitatge, l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins, l’Institut Municipal de Cultura 
de Barcelona i l’Institut Barcelona Es-
ports adopten la fórmula d’Entitat Públi-
ca Empresarial (EPEL), tenen caràcter 
mercantil i poden desenvolupar activitats 
lucratives. En tots els casos el seu patri-
moni és municipal, és a dir, depenen del 
sector d’actuació de l’ajuntament al qual 
estan adscrites (quadre 1). El seu funcio-
nament és autònom i ve determinat pels 
seus respectius estatuts.

Consells d’administració
Comentarem una de les modificacions rea-
litzades més importants. L’anterior alcal-
de Joan Clos, amb el recolzament d’ERC, 
havia esborrat l’oposició dels consells d’ad-
ministració de les empreses municipals. 
Ara l’oposició, amb el recolzament d’ERC, 
exigia la seva presència en aquests con-
sells i que reflectissin la nova correlació de 
forces. Malgrat això, l’equip de govern s’hi 
resistia, ja que si l’empresa havia estat 
creada per facilitar el govern de la ciutat 
considerava normal que el propi govern 
en tingués la màxima potestat.

Això no obstant, finalment la junta de 
portaveus va arribar a l’acord que els con-

sells d’administració municipals tindrien el 
major nombre (imparell) de membres que li 
permetessin els estatuts. D’aquest conjunt 
l’alcalde nomenarà un, amb la condició que 
no sigui membre de la comissió de govern 

i, de la resta, el 50% serà per a l’equip de 
govern i el 50% per a l’oposició. Només hi ha 
una excepció: la societat municipal que ges-
tiona BTV, la televisió local de Barcelona, en 

la qual l’equip de govern tindrà 7 membres i 
l’oposició 8, perdent així la majoria.

Aquesta composició no s’ha pogut plan-
tejar en totes les societats ja que és ne-
cessari modificar alguns estatuts. El canvi 
modificarà substancialment el funciona-
ment, la presa d’acords i la seva execució, 
així com el seu control.

Control de les empreses
La junta de portaveus va aprovar un docu-
ment de sis punts que intenta garantir un 
número mínim de reunions i l’elaboració 
de tots els informes que siguin necessaris 
per conèixer i fer públic el  funcionament 
d’aquestes empreses. Els ordres del dia i 
les reunions hauran d’establir-se amb la 
suficient antelació perquè el control públic 
sigui real. Esperem que es compleixin.

- El poder executiu està format per cen-
tenars de gerents, directors generals i 
consellers delegats que desenvolupen ac-
tivitats d’alta direcció. La seva feina és 
fer realitat acords i decisions que no po-
ques vegades són ambigües, generalitzen 
i deixen molts elements per concretar. No 
exagerem si diem que la manera de por-
tar a terme alguns acords pot modificar 
substancialment allò que s’ha aprovat 
anteriorment. No estem creant un ajun-

tament paral·lel?
- El poder polític està format pels 41 re-

gidors i regidores elegits. 18 d’aquests més 
el 5 delegats elegits per l’alcalde formen 
l’equip que governa i els 23 restants, l’opo-
sició. El temps i la capacitat humana tenen 
els seus límits. Aquells que formen el poder 
polític tenen responsabilitats repartides i 
desenes de càrrecs: no ens estranyaria que 
quan puguem acabar el recompte algun 
d’ells superi el centenar , amb una impos-
sibilitat real de fer-ne un seguiment amb 
un mínim d’informació i coneixement. No 
es dedicarà molt de temps a complir amb 
les formalitats i a desenvolupar labors de 
representació perquè es pugui visionar un 
ajuntament que cada cop delega més la ca-
pacitat de decisió?

- En nom de l’eficàcia i les urgències per 
agilitzar els tràmits es creen ens i empreses 
autònoms de l’administració municipal, ¿no 
estem disminuint dràsticament els nivells 
de transparència administrativa, de control 
de la gestió i de la participació ciutadana?

Preocupacions 
a tall de 
conclusió

El creixement del sector 
executiu dóna lloc a 
un Ajuntament que 
cada cop delega més la 
capacitat de decisió

En el consell 
d’administració 
de BTV l’equip de govern 
queda en minoria

Nom Forma jurídica Plantilla Inversions (*)
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ BCN S.A. Societat municipal 19 445
BARCELONA ACTIVA S.A. Societat municipal 94 2.862
BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA S.A. Societat municipal 41 33.438

GRUP BARCELONA SERVEIS MUNIPALS
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS S.A. Societat municipal 1.108 32.615
PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO S.A. Societat municipal 147 4.554
TRACTAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS S.A. Societat participada 71 6.704
CEMENTIRIS DE BARCELONA S.A. Societat participada 82 3.833
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA S.A. Societat participada 235 2.948
MERCABARNA Societat participada 168 2.858

GRUP BARCELONA  INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
BARCELONA DE INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. Societat municipal 21 90.966
PRO NOU BARRIS S.A. Societat municipal 17 19.079
22@ BARCELONA S.A. Societat municipal 26 19.239
AGÈNCIA DEL CARMEL I ENTORNS S.A. Societat municipal 15 4.636
PROEIXAMPLE S.A. Soceitat participada 26 18.254
FOMENT DE CIUTAT VELLA S.A. Societat participada 33 30.498

ORGANISMES PÚBLICS
INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT Organisme autònom 80 73
INSTITUT MUNICIPAL FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE Organisme autònom 18 10
INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA Organisme autònom 225 11.353
INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME Organisme autònom 9 3.167
INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA Organisme autònom 257 57
INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS Organisme autònom 72 10.170
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ Organisme autònom 1.739 12.687
INSTITUT MUNICIPAL DE PAISATGE URBÀ I QUALITAT Organisme autònom 48 4
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE Entitat pública empresarial 102 23.932
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS Entitat pública empresarial 999 10.601
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA Entitat pública empresarial 497 3.984
INSTITUT BARCELONA ESPORTS Entitat pública empresarial 38 310

TOTAL 6.186 359.577
(*) En milions d’euros

EMPRESES I ORGANISMES MUNICIPALS

Saló de la Reina Regent.
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‘acord de Govern recull un compro-
mís clar de lluita contra la pobre-
sa que inclou mesures diverses: 

polítiques d’habitatge, ocupació, prestaci-
ons econòmiques i xarxa d’equipaments. 
És la continuació de la política endegada 
al mandat anterior en l’àmbit de Benestar 
Social. Ningú no posa en dubte ni la pre-
ocupació mostrada per aquest tema ni la 
bona voluntat del projecte. Tampoc que per 
lluitar contra la pobresa calen diferents lí-
nies d’acció com les que s’apunten al text. 
Podem considerar que, almenys en el pla 
de les intencions, es recullen les demandes 
dels col·lectius i entitats que porten temps 
treballant sobre el tema i que esperen que 
el nou mandat municipal reforci i millori 
allò que s’ha realitzat en l’anterior.

Dit això, cal ser conscients dels límits 
de les polítiques proposades. Començant 
per la paradoxa que la pobresa relativa no 
dóna senyals de reduir-se. Els elements 
que expliquen aquesta situació estan fora 
de l’abast de les polítiques municipals. La 
pobresa és fonamentalment el resultat de 
combinar una distribució de la renda injus-
ta i una desigual exposició a la inseguretat 
econòmica (atur, precarietat). Ambdues 
obeeixen en gran mesura a elements estruc-
turals de la nostra societat: desigualtats 
entre capital i treball, diferències salarials 
i de reconeixement social, tractament fiscal 
i accés a les pensions públiques, diferències 
entre homes i dones de tipus patriarcal, in-
fluència de les polítiques migratòries… Un 

conjunt d’institucions i regulacions socials 
que amplifiquen o condicionen els avatars 
personals. Les polítiques neoliberals com-
binades amb la reorganització del món 
empresarial han reforçat els riscs de po-
bresa d’una gran part de la població. Sobre 
aquestes forces, les polítiques municipals 
hi tenen poc a fer. Sovint es limiten a inten-
tar recompondre els desperfectes generats 
en altres àmbits i per tant tenen una efi-
càcia limitada. Per exemple, les polítiques 
d’inserció laboral contra la pobresa xoquen 
amb el funcionament “real” del mercat la-
boral. Un mercat on les discriminacions, la 
temporalitat, l’estigmatització, la precarit-

zació són la norma, especialment als espais 
on van a parar les persones “reinserides”.

El principal perill és que la lluita con-
tra la pobresa, en focalitzar-se en les víc-
times més que en els processos, generi 
incomprensió social. Una incomprensió 
sobre la qual se sostenen alguns dels mo-
viments reaccionaris que hem viscut a la 
ciutat enfront de l’obertura de determi-
nats serveis (centres d’acollida, etc.) o que 
han donat suport a mesures directament 
criminalitzadores. No podem demanar a 
les autoritats municipals que lluitin soles 
contra realitats tan consolidades. Però sí 
que cal exigir que siguin menys incohe-

rents a l’hora de promoure, a la vegada, 
la lluita contra la pobresa i un creixement 
econòmic que va en un sentit totalment 
oposat. Lluitar contra la pobresa no és no-
més fer front a les necessitats primàries 
dels grups més desvalguts, és especial-
ment generar un procés social que meni 
cap a un model social on les desigualtats 
econòmiques es minimitzin i on la insegu-
retat econòmica estigui fonamentalment 
eliminada. Fer de la lluita contra la po-
bresa un objectiu central requereix una 
certa coherència de totes les polítiques. I 
entendre que un món sense pobres només 
és possible sense desigualtats.

L

La lluita contra la pobresa i el model econòmic

Albert Recio
Economista

3.1.6. “Elaborarem un programa 
específic d’acció contra la pobresa 
especialment orientat a les famílies 
vulnerables i la infància en risc, apli-
cant polítiques d’inclusió en els àm-
bits de l’habitatge i l’ocupació, des-
plegant prestacions econòmiques i 
serveis de suport a tots els distric-
tes i completant la xarxa d’atenció a 
persones sense sostre i de cobertura 
de necessitats bàsiques.”

L’ACORD DE GOVERN DIU:

ÓSCAR MARTÍNEZ

n 18 dies Carles Martí (PSC) i 
Ricard Gomà (ICV-EUiA), amb 
algunes aportacions tangenci-

als, van concretar un acord de govern de 
l’Ajuntament de Barcelona per als anys 
2007-2011. Un document que en el seu 
apartat tercer concreta els 66 compromisos 
a desenvolupar durant aquesta legislatu-
ra. La rapidesa en arribar a acords prete-
nia donar una imatge, que només el temps 
ratificarà, de fortalesa política, il·lusió i 

empenta per governar els pròxims quatre 
anys malgrat haver quedat en minoria.

Cohesió i inclusió social, habitatge, 
igualtat, diversitat i autonomia. Desenvo-
lupament econòmic i ocupació de qualitat. 
Proximitat i capitalitat. 10 apartats que 
pretenen resumir el programa de govern.

Un document que, com hem assenya-
lat, es va aprovar en un temps rècord i 
que planteja els temes amb una ambigüi-
tat anguniosa: impulsarem, treballarem, 

millorarem, elaborarem...
Un document de futur amb poquíssimes 

concrecions i silencis preocupants: Can 
Ricart, zoo marítim, pla de presons, Bibli-
oteca Provincial, les instal·lacions buides i 
inactives del Fòrum, Barça 2007...

Un document que finalitza afirmant que 
es concretarà en el Programa d’Actuació 
Municipal (PAM) i servirà com a base per 
a l’elaboració dels pressuposts. Un text de 
bones o males intencions (Can Masdeu) que 

han acceptat comentar en alguns dels seus 
punts els col·laboradors de Carrer Albert 
Recio, Lluís Brau, Enric Tello, Eugeni 
Madueño, Jordi Borja, Pau Noy, Mer-
cè Tatjer, Eva Fernández, Josep Maria 
Montaner i Anna Alabart. Els agraïm la 
rapidesa en la resposta i l’interès de les 
seves aportacions donada la urgència amb 
què els hi vam demanar. El debat debat del 
PAM serà doncs la continuació a aquest 
primer anàlisi.

E

Lectura pausada d’un pacte massa ràpid

Redacció



22 DOSSIER agost-octubre de 2007

La Veu del

CARRER

s tan curta i genèrica la formu-
lació del pacte que ben poca cosa 
es pot dir més enllà de reclamar 

un procés participatiu real i a fons sobre 
el per què ha fracassat el sistema bicom-
partimentat, què està passant realment 
amb les recollides pneumàtiques, quines 
experiències exitoses hi ha al nostre en-
torn o en altres grans ciutats de les quals 
puguem aprendre, i quin model o models 
(segons tipus de barris, etc.) cal adoptar a 
Barcelona perquè de veritat avanci la re-
collida selectiva de matèria orgànica d’ori-
gen domèstic, que és el gran punt on s’ha 
encallat tot.

L’experiència òbviament més exitosa 
és la recollida porta a porta. Molta gent 
es posa les mans al cap dient que això no 
pot funcionar en una trama urbana, però 
això i altres coses s’haurien d’estudiar i 
demostrar millor. Una possibilitat podria 
ser triar alguna zona especialment mo-
tivada i amb una tipologia d’edificacions 
adient per provar la seva introducció ex-

perimental a Barcelona. A la vegada, cal 
alguna proposta per desbloquejar a gran 
escala la situació en la recollida mitjan-
çant contenidors al carrer. La primera 
cosa que necessitem és una mica d’humi-
litat i sentit científic per part dels respon-
sables municipals, que han de reconèixer 
el seu fracàs en tota regla de les seves 
opcions prèvies, i han d’estar disposats a 
mirar al seu voltant per aprendre de les 
millors pràctiques possibles. Hi ha força 

ciutats mitjanes o petites de l’entorn me-
tropolità que han optat ja fa temps per 
contenidors de matèria orgànica al car-
rer. Se’n poden avaluar els resultats. Pot-
ser una bona idea seria incloure, dins la 
mesa deliberativa que cal fer, la Xarxa de 
Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona, que ha fet molts 
seminaris amb tècnics municipals per 
avaluar els diversos sistemes de recollida, 
amb els seus èxits i fracassos. L’ajunta-
ment de Barcelona ha mirat sempre per 
damunt de l’espatlla aquestes iniciatives, 

creient-se que sempre en “sabia més” que 
els ajuntaments petits. Ara s’ha vist que 
no, i dins la cura d’humilitat que li cal, 
una bona cosa seria escoltar i aprendre 
dels municipis més petits que s’han posat 
els primers a la llista dels que recuperen 
matèria orgànica.

L’altra cara de la moneda és reconèixer 
que qualsevol sistema de recollida selec-
tiva que funcioni  ha de comptar amb la 
participació ciutadana, i per això és clau 
no només escoltar amb respecte i verita-
ble obertura de mires les opinions de les 
entitats ciutadanes, sinó també fer-les 
partícips de les decisions preses de forma 
consensuada, i de l’aplicació efectiva als 
diversos barris de la ciutat. És important 
recordar, finalment, que tancar Garraf i 
aturar les emissions de metà per fermen-
tació de matèria orgànica no seleccionada, 
tant en aquest com a qualsevol altre abo-
cador, constitueix una peça cabdal de la 
reducció de les emissions de gasos hiver-
nacle que genera la ciutat de Barcelona.

É

Reclamem participació en la gestió dels residus

Enric Tello
Activista ambiental

3.5.6. “Millorarem la recollida se-
lectiva i de residus urbans, gene-
ralitzant la recollida orgànica i 
desenvolupant el sistema soter-
rat pneumàtic, principalment en 
barris de nova creació amb trama 
urbana de casc antic. Impulsarem 
un pla de prevenció i reciclatge de 
residus mòbils”.

L’ACORD DE GOVERN DIU:

Urbanisme continuista

Lluís Brau
Arquitecte

a benvinguda voluntat de can-
vi, “obrim una nova etapa”, de 
l’Acord de Govern 2007-2011 sor-

prenentment no ha afectat l’urbanisme, 
on s’imposa el més estricte continuïsme.

L’àrea municipal d’urbanisme compta 
en el seu actiu amb polítiques de requalifi-
cació de l’espai públic, d’obertura del front 
marítim, o de rehabilitació de Ciutat Ve-
lla, que han merescut el general reconei-
xement de barcelonins i forans. Dels Jocs 
Olímpics ençà la valoració no ha estat en 
canvi tan unànimement positiva.

En els últims anys el sector immobili-
ari ha estat la locomotora de l’economia 
espanyola, i l’urbanisme el protagonista 
d’aquest model basat en la revalorització 
de sòls agrícoles mitjançant el procedi-
ment administratiu de la requalificació 
urbanística. Barcelona no ha estat alie-
na a aquest procés, si bé amb un terme 
municipal petit, envoltada pel mar i per 
Collserola, sense sòl lliure per qualificar, 
ha hagut d’adequar el model hispànic a 
les específiques condicions de la ciutat. En 
comptes de requalificar urbanísticament 
boscos i conreus, la requalificació-revalo-
rització s’ha plantejat en la transformació 
de sòls industrials a productes immobili-
aris força més rendibles com són oficines, 
habitatge, comerç i hotels.

Al llarg dels últims 15 anys aquest ha 
estat el model urbanístic de Barcelona. 
Sense cap estratègia, debat, ni acord ciu-
tadà que ho legitimi, discretament, peça 
a peça, polígon industrial a polígon, la 
ciutat, en un brevíssim termini, ha sofert 
la major transformació de la seva histò-

ria, únicament comparable a l’ocupació de 
l’Eixample Cerdà i a l’enderroc de les mu-
ralles (fins a 200 modificacions del PGM; 
1.200 plans urbanístics).

Als 80 Barcelona era fonamentalment 
industrial, a l’entorn del 70% de l’activi-
tat. Pocs anys després, fàbriques, obrers 
i empresaris industrials han desaparegut 
pràcticament, la ciutat s’ha convertit en 
un suculent negoci immobiliari, en el gran 
centre de serveis, rutilant aparador turís-
tic, buidat de la diversitat i complexitat 

que la mixtura social i econòmica compor-
tava. Mancaria de rigor no destacar les 
millores quant a infraestructures i reser-
va de sòl per a habitatge, (30% protegit), 
nova activitat, espais lliures i dotacions 
que les àrees renovades han aportat.

No obstant, aquest model urbanístic de 
requalificació massiva de sòl industrial no 
té raó de continuar. L’exagerada utilitza-
ció d’aquest mecanisme ha generat una 
immensa oferta de sòl més que sobrada 
per encarar folgadament l’inici de segle. 

Segons el Llibre Blanc de l’Habitatge a 
Barcelona, tan sols el potencial degut al 
planejament aprovat ascendeix a 12 mi-
lions de m2 de sostre, (sense incloure els 
1,3 milions m2 de la Verneda), volum que 
pot encabir 120.000 nous llocs de treball 
i 120.000 nous habitatges. (En aquests 
anys de boom immobiliari la màxima xifra 
assolida ha arribat com a molt als 5.000 
habitatges/any. En l’actualitat, bastant 
menys).

És el moment de canviar el model de 
les requalificacions. D’obrir una nova eta-
pa en l’urbanisme barceloní, una nova 
estratègia debatuda pels ciutadans, polí-
ticament consensuada i assumida.

Fins i tot, possiblement s’està a temps 
de reconsiderar l’oportunitat d’alguna de 
les grans operacions de transformació 
industrial últimament acordades, com la 
Marina o la Verneda, en fases inicials de 
procediment, sense cap tipus d’execució 
començada.

S’imposa un radical canvi d’escala. Cap 
amunt, respecte de les polítiques sectori-
als com l’habitatge, la localització de l’ac-
tivitat o la mobilitat, funcionalment d’àm-
bit metropolità.

No té sentit continuar planificant 
aquests conceptes des de l’exclusiva òrbi-
ta municipal.

Cal, d’altra banda, baixar dràstica-
ment d’escala. Més que grans plans trans-
formistes i macroprojectes d’alta volada, 
els esforços han de centrar-se en la petita 
actuació, en el microurbanisme i la ges-
tió urbanística de barri. Cal en aquesta 
nova etapa recuperar l’esperit del primer 

Ajuntament democràtic d’un urbanisme 
de “proximitat” -paraula avui dia de moda 
a l’Ajuntament-. Un urbanisme possible-
ment menys aparent, sense tant protago-
nisme mediàtic, però eficaç col·laborador 
en la solució dels “petits, (grans) proble-
mes” dels 73 barris. Que ajudi a la conse-
cució dels equipaments i serveis que des 
de fa anys els veïns reivindiquen.

3.6.1. “Impulsarem el planejament 
que garanteixi el procés de recon-
versió urbanística dels nous barris 
de la Marina de la Zona Franca i 
la Verneda Industrial, creant es-
pais terciaris i per a activitats pro-
ductives de qualitat, i un total de 
25.000 habitatges”.
3.6.2. “Continuarem creant i remo-
delant àrees centrals com el 22@, 
el Front Marítim, Sant Andreu-
Sagrera, etc. Durem a terme la 
transformació dels antics recintes 
industrials, militars i de zones en 
recuperació com Can Batlló, Fabra 
i Coats, Casernes de Sant Andreu, 
Alchemica, sobre la base del plane-
jament recentment aprovat. Inicia-
rem el treball per a la transforma-
ció del Canòdrom, de l’Illa Philips, 
la Caserna de Glòries convertint-
la en un àmbit de centralitat cívi-
ca, un instrument d’eficiència de 
la mobilitat, i un dels espais més 
enmblemàtics de la ciutat”.

L’ACORD DE GOVERN DIU:

El tancament del 
Garraf és una peça 
cabdal de la reducció 
de les emissions de 
gasos hivernacle

L

És el moment de 
canviar el model de 
requalificacions i obrir 
una nova estratègia 
debatuda pels 
ciutadans i políticament 
consensuada



23DOSSIERagost-octubre de 2007

La Veu del

CARRER

De lo que presumes y de lo 
que careces.
El nou equip municipal ha em-

fatitzat la proximitat, la participació, la 
relació directa amb els ciutadans en el 
marc dels barris. Crec que hi ha una base 
de bona fe, però em temo que el resultat 
pot ser pervers. I tinc molts dubtes que 

a l’origen la proposta de “fabricar” barris 
des de l’Ajuntament fos tan innocent i ben 
intencionada com es deia. L’equip anterior 
va perpetrar les ordenances de civisme, va 
fer impossible o inoperant qualsevol debat 
ciutadà sobre els projectes urbanístics, va 
organitzar el gran xou del Fòrum de les 
Cultures sense el suport de la ciutadania. 
I precisament a l’endemà del Fòrum, va 
tenir l’acudit d’inventar els barris. L’objec-

tiu dels responsables polítics de l’operació 
era debilitar el debat crític sobre la ciutat 
i orientar les energies dels col·lectius ve-
ïnals cap als temes més immediats, més 
propers i més petits. El nou equip  reco-
neix implícitament que si vol presumir de 
proximitat és perquè es trobava a faltar 
en la política municipal. Però crec que 
s’equivoca si pensa que la proximitat es 
pot fer a partir de l’herència rebuda del 
passat.
2. El barri és una realitat històrica, 
social i territorial, un entrellat de re-
lacions, i no es pot confondre amb un 
ens institucional.
Els 73 barris dissenyats per l’Ajuntament 
no són bons ni dolents, depèn de com s’uti-
litzin. Com a àmbit d’agregació de la in-
formació pot ser útil per orientar algunes 
polítiques públiques, com els equipaments 
bàsics o l’accessibilitat, malgrat que són 
molt heterogenis entre ells. Però definir-
los com l’àmbit d’actuació d’uns Consells 
“que seran els màxims òrgans de partici-
pació territorial...” és un error i una per-
versitat. Un error: en molts casos, l’àmbit 
de la temàtica objecte de polítiques pú-
bliques i de demandes ciutadanes no cor-
respondrà al del “Consell de Barri”. I una 
perversitat: genera contradiccions de tota 

mena amb el moviment associatiu i pretén 
portar-lo cap a un marc inoperant que farà 
de pantalla protectora de l’Ajuntament. I 
és un instrument dirigit contra les plata-
formes o coordinadores que els moviments 
socials i les associacions generen en funció 
de cada problemàtica i que han demostrat 
la seva capacitat de discutir amb el govern 

municipal de tu a tu. I fins i tot debiliten 
els Districtes, a qui correspondria promou-
re les formes de participació adequades a 
cada problemàtica.
3. Risc i oportunitat dels Consells
El principal risc per a la democràcia ciuta-
dana dels Consells de barri, és que es con-
verteixin en una mena de junta de veïns 
d’un immoble, que solament discuteixin 
de detalls quotidians, que mai qüestionin 

la gestió municipal i on sovint s’expressin 
les pors, els interessos més particulars i el 
conservadurisme i l’egoisme tronat que so-
vint emergeixen en les reunions d’escala. 
L’oportunitat és la capacitat que tinguin 
les associacions i altres entitats i col·lectius 
del barris de fer-ne un àmbit de revindica-
ció des del barri i de coordinació amb d’al-
tres consells de barri per incidir conjunta-
ment en la gestió del districte i del govern 
municipal. I, en el cas que es demostri la 
seva inadequació, anar-hi per denunciar-
ho i proposar altres àmbits per debatre i 
negociar les polítiques públiques.

1.

Consells de barri: proximitat i confusió

Jordi Borja
Urbanista

“3.9.5. Impulsarem els Consells de 
Barri, que seran els màxims òrgans 
de participació territorial en totes 
les qüestions que els afectin”
“3.9.6. Assignarem un conseller de 
Districte a cada barri i treballarem 
per a l’elecció directa dels Consellers 
de Districte l’any 2011, impulsant la 
proposta de reforma de la llei electo-
ral de règim general a les Corts espa-
nyoles -tal i com es va aprovar en el 
darrer plenari del mandat 2003/07”

L’ACORD DE GOVERN DIU:

El somni d’un govern metropolità

Eugeni Madueño
Periodista

començaments d’any, amb el 
segon tripartit al Govern de la 
Generalitat i amb un ex alcalde 

metropolità a la presidència de la Gene-
ralitat, l’aleshores tinent d’alcalde José 
Cuervo (ara delegat del Govern de la Ge-
neralitat a Madrid) m’assegurà que havia 
arribat el moment més esperat a la políti-
ca municipal catalana. El de la creació del 
nou Govern metropolità. Cuervo ho veia 
fàcil i ho tenia tot calculat. Es constitueix 
el Govern, s’envia la nova llei metropoli-
tana al Parlament i, quan es constituei-
xin els nous ajuntaments, aprofitem per 
designar els regidors que compondran la 
nova assemblea metropolitana que elegi-
rà el govern metropolità.

Doncs bé, el cert és que ni ara amb el 
Govern de Montilla, ni abans amb el de 
Maragall -president de la Corporació Me-
tropolitana quan Pujol la va tancar-, s’ha 

aconseguit avançar en la recuperació de 
les institucions metropolitanes. El pro-
blema és de correlació de forces, diuen a 
l’Àrea Metropolitana. ERC no té cap inte-
rès en transferir poder de la Generalitat 
a un organisme la composició majorità-
ria del qual seria socialista. La feina de 
la conselleria de Governació de la Gene-

ralitat -encarregada de tramitar les lleis 
territorials- tant en l’etapa del conseller 
Carretero com en l’actual de Puigcercós, 
així ho demostra. Han estat anys fent pro-
postes i discussions però no han arribat a 
cap acord. Les lleis territorials continuen 
estancades.

Tampoc Maragall ni Montilla han fet 

declaracions o gestos que denotessin que 
aquest era per a ells un assumpte priori-
tari. Vist des d’una Generalitat tan afebli-
da, es comprèn que transferir poder a la 
metròpoli no sigui un motiu d’urgència. 
Potser haurien d’haver estat els alcaldes 
metropolitans els que haurien d’haver in-
sistit en recuperar unes institucions que 
permeten redistribuir la riquesa metro-
politana, corregint així les desigualtats 
entre els municipis i entre els seus habi-
tants. Però tots són membres disciplinats 
de l’aparell del PSC, i ningú no gosaria 
sortir-se d’aquest marc.

Així que l’acord 3.10.8, en el qual es 
declara que PSC e ICV, els dos partits al 
govern de l’Ajuntament de Barcelona -i de 
la Generalitat- treballaran per aconseguir 
“un organisme de govern institucionalit-
zat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
reconegut per les lleis territorials de 
Catalunya i dotat de representativitat i 
competències”, em sembla una constata-
ció fefaent que el tema torna a anar per 
a llarg, que del ressorgiment del govern 
metropolità no es tornarà a parlar mentre 
ERC estigui al Govern autonòmic, i que tot 
plegat a molts alcaldes i barons socialistes 
ja els està bé que les coses continuïn com 
estan. És a dir, sense cap altra instància 
que qüestioni o fiscalitzi el seu poder local. 
Petit, pot ser. Però seu. Només seu.

“3.10.8. Treballarem per aconse-
guir un organisme de govern ins-
titucionalitzat de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, reconegut per 
les lleis territorials de Catalunya i 
dotat de representativitat i compe-
tències”.

L’ACORD DE GOVERN DIU:

A

El nou equip reconeix 
implícitament que 
si vol presumir de 
proximitat és perquè 
es trobava a faltar

El principal risc dels 
consells de barri és que 
es converteixin en una 
mena de junta acrítica 
de veïns d’escala

JOAN MOREJÓN
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Mobilitat: continuem despistats

Pau Noy
Membre de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

s confirmen les pitjors previsions. 
La progressista Barcelona és en 
realitat una ciutat conservadora 

que mira amb desconfiança i mandra la in-
novació, almenys en el capítol de mobilitat. 
El programa de govern deixa clar que al-
menys en aquesta legislatura no es pensa 
abordar cap canvi substancial, i els canvis 
que es facin, com en el passat van ser les 
àrees verdes, no es pensen anunciar amb 
antelació. El fet que l’actual govern estigui 
en minoria també deu haver contribuït a 
moderar els anhels innovadors.

Què proposa el programa de mobilitat 
del govern de Barcelona? Més del mateix. 
Més transport públic, noves estacions i 
més quilòmetres de metro, ampliar 30 mi-
nuts l’horari nocturn i una indeterminada 
connexió dels dos tramvies, indetermi-
nada perquè enlloc es diu que anirà per 
la Diagonal. És el mateix programa que 
s’hagués pogut aprovar fa 20 anys. Quan 
tota Europa està parlant de com millorar 
la gestió, dels problemes de contaminació 
i congestió, aquí, en aquesta hiperperifè-
ria europea, continuem emmirallant-nos a 
Madrid. Si ells són els que més metro cons-
trueixen, doncs Barcelona hi ha d’anar al 
darrera construint, no únicament la línia 
9, la més llarga d’Europa, sinó també la 
més cara. És igual que a Madrid no els es-
tiguin anant bé les coses perquè l’impor-
tant -sembla- és l’obra pública.

Si tinguéssim tots els diners del món 
-si és que la línia 9 deixa algun recurs per 
als propers anys- podríem solucionar els 
problemes de mobilitat amb aquesta po-
lítica? No.

Inversions megalòmenes
Ens hem convertit en un país ric. I com a 
nous rics que som ens agraden les infra-
estructures de mides grans, malgrat que 
la història recent demostra que les mega-
lòmanes inversions no solucionen els pro-
blemes de mobilitat. Els convido a fer un 
repàs amb mi:

Les Rondes i el sistema d’autopistes 
metropolitanes que es va bastir a la dèca-
da dels 90 han donat com a resultat un col-
lapse permanent perquè han estat un clar 
incentiu a utilitzar el cotxe. Avui el trànsit 
a Barcelona és un 50% superior al de fa 
vint anys però amb una congestió, despesa 
energètica i contaminació molt superior.

La línia 9 de metro ha portat a la parà-
lisi inversora de la resta de trens. Portem 

4 anys d’obres, acabarem abocant-hi 6.000 
milions d’euros, i l’obertura del primer 
s’anuncia per d’aquí 4 anys. Mentrestant, 
els metros de Barcelona van massa plens, 
amb problemes severs de temperatura a 
la línia 1, i amb unes freqüències per sota 
del que seria desitjable. I amb l’AVE està 
passant el mateix. Els països seriosos ar-
reglen el que funciona abans de llançar-se 
a la construcció de noves piràmides.

Els autobusos continuen encallats. En 
els darrers quatre anys s’ha reforçat la 
xarxa d’autobús però el nombre de quilò-

metres fets és el mateix perquè cada cop 
van més lents. A diferència d’altres ciu-
tats, l’autobús de Barcelona no és un sis-
tema fiable. Per què? Perquè la prioritat 
la continua tenint el vehicle privat sobre 
un servei públic com és el transport. I això 
en una ciutat que des de fa 30 anys està 
governada per l’esquerra. L’ajuntament 
ha respost amb el silenci a la demanda 
d’un pla estratègic de l’autobús, l’únic sis-
tema de transport que no el té.

Ni una ratlla sobre la contaminació 
atmosfèrica, no fos que el sector de l’au-
tomòbil s’enfadés. Però qui s’hauria d’en-
fadar són els familiars de les 3.000 per-
sones que moren prematurament a l’àrea 
metropolitana de Barcelona a causa de 
la contaminació que en el nucli central 
es deu al trànsit de cotxes i camions. En 
aquest context, la referència que es fa en 
el text de l’acord a la contaminació lumí-
nica sembla fora de lloc.

I sobre la unió dels dos tramvies no es 
concreta per on serà aquesta connexió, tot 
i que en la darrera enquesta de l’ATM el 
tramvia és el sistema de transport més 
ben valorat i que els autobusos tenen un 
funcionament deplorable a la Diagonal 
central.

Si continuem demanant més transport 
públic, noves estacions i més quilòmetres 
de metro a Barcelona, és que realment 
estem despistats, sobre tot perquè on de 
debò s’ha de bastir una xarxa de transport 
públic és on no n’hi ha, a fora de Barcelona, 
per evitar que la gent del Vallès i del Ma-
resme inundi Barcelona amb els seus au-
tomòbils.

E
“3.5.5. Treballarem per a la millora 
i modernització del transport pú-
blic a la ciutat, amb la construcció 
de noves estacions i més km de me-
tro, la nit durant el cap de setmana 
i ampliant mitja hora l’horari entre 
setmana. Millorarem i ampliarem 
la qualitat del servei i de la flota 
de tramvia i en particular la con-
nexió TRAMBAIX-TRAMBESÒS. 
Potenciarem la millora del taxi 
per donar serveis a persones amb 
mobilitat reduïda, així com també 
potenciarem la renovació de la flo-
ta de taxis amb vehicles eficients 
ambientalment i energèticament.”

L’ACORD DE GOVERN DIU:

El risc del despotisme democràtic

Anna Alabart
Sociòloga

a proposta de creació d’un Ins-
tructor Municipal per a la reso-
lució de conflictes de convivència 

i consum, el qual exercirà l’autoritat de-
mocràtica per delegació directa de l’Alcal-
dia (punt 3.8.3 del decàleg de l’Acord de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona per 
als anys 2007-2011), planteja dubtes i pot 
conduir a resultats inversos als volguts. 
En primer lloc cal dir amb caràcter gene-
ral que la democràcia participativa s’im-
pulsa des de baix, en incentivar la impli-
cació ciutadana en els assumptes públics, 
en comprendre que és la ciutadania la que 
controla el poder públic i no el poder pú-
blic qui controla la ciutadania.  

És important, per tant, concretar molt 

més quina és la funció i atribucions de 
l’Instructor Municipal per bandejar tot 
dubte sobre la possibilitat de caure (amb 
la més bona intenció) en un despotisme 
democràtic, que és en si mateix una con-
tradicció. Els ciutadans han de comptar 
amb els mitjans i procediments neces-
saris per a la resolució dels conflictes 
de convivència i consum. Una via molt 
adequada fóra promoure i donar suport 
al paper que poden tenir les Associacions 
de Veïns en aquesta qüestió. L’interven-
cionisme de l’administració és un dels 
problemes majors de les democràcies li-
berals actuals, que s’estén a moltes ins-
titucions públiques. Cada cop hi ha més 
càrrecs públics, creixen les estructures 
administratives, augmenta el pressupost 
en pagament de personal d’administra-
ció i serveis. Contràriament, costa molt 
que des dels poders públics es fomenti 
realment la participació ciutadana amb 
mitjans i suport administratiu, oblidant 
que els diners vénen dels ciutadans. La 
democràcia representativa esdevé un 

interessat i separador mur de contenció 
en contra del desenvolupament de la de-
mocràcia participativa. Així no ha de sor-
prendre l’alt percentatge de l’abstenció 
i, també en el seu nivell qualificat, dels 
vots en blanc.

L’alcalde pot organitzar el govern de la 

ciutat com consideri més oportú. És legí-
tim que el govern bipartit vulgui facilitar 
i agilitar la resolució de conflictes de con-
vivència i de consum amb aquesta institu-
ció, però caldria trobar un terme més ade-
quat que el d’Instructor si es volen evitar 
determinades lectures. La paraula delegat 

(o altres que identifiquin amb major grau 
el càrrec creat) és més precisa perquè, a fi 
de comptes, aquesta figura actua per dele-
gació de l’alcaldia. També genera confusió 
la referència a “l’autoritat democràtica”. 
Pot donar a entendre coses que no són: 
totes les autoritats són democràtiques en 
una democràcia si ho són per elecció, o bé 
per designació de qui ha estat elegit i té 
atribucions per fer-ho. No cal carregar un 
fals plus de legitimitat a la figura de l’Ins-
tructor.

En qualsevol cas, cal pensar molt més 
aquesta figura institucional, aclarir més 
les seves atribucions i obrir consultes a 
les institucions ciutadanes perquè opinin 
i suggereixin alternatives o propostes de 
millorament. Es podrien proposar formes 
més imaginatives, que asseguressin la 
participació directa dels ciutadans, per 
exemple, mitjançant la possibilitat d’ele-
gir entre persones de provada indepen-
dència i autoritat moral. La  ciutadania 
més activa pot aportar, també en aquest 
aspecte, idees i experiències. 

3.8.3. “Crearem a cada districte la 
figura de l’Instructor Municipal 
per a la l’autoritat democràtica per 
delegació directa de l’Alcaldia”

L’ACORD DE GOVERN DIU:

L

La creació d’un 
‘instructor municipal’ 
planteja dubtes i pot 
conduir a resultats 
inversos als volguts
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l turisme és la major font d’in-
gressos de Barcelona, però ten-
dir al monocultiu d’activitats i 

recursos és un error fatal, molt perillós 
per a un futur sostenible. “Encara es 
pot treure molt partit al patrimoni de 
la ciutat”, pensen els promotors de la 
indústria turística, però si se sobrepas-
sa la capacitat de càrrega de la ciutat i 
es malmet la qualitat de vida dels seus 
habitants, s’acabarà la gallina dels ous 
d’or. Per poder ser gairebé tota ella fita 
del turisme, Barcelona ha anat abando-
nat el seu teixit industrial: producció, 
patrimoni i treballadors. Ha anat sim-
plificant la seva història de lluites i con-
flictes, associacions i solidaritats, per 
convertir-la en una història simplifica-
da i topificada. El turisme pot aportar 
riquesa econòmica però, si no s’afronta 
correctament, també provoca empobri-

ment cultural -simulacres, tematització 
i homogeneïtzació- i un gran desgast de 
cada indret.

Les estadístiques situen Espanya (i 
dins d’Espanya, Catalunya com a destí 
amb més percentatge, i Barcelona com 
a destí majoritari de Catalunya) en el 
segon lloc mundial, tant pel que fa a in-
gressos (per darrera dels Estats Units) 
com a nombre de visitants (per darrera 
de França). Però en canvi,  Espanya és en 
el lloc 13 pel que fa a despesa, és a dir, 
inversions. “Amb el patrimoni, les plat-
ges, els preus i el bon clima que tenim ja 
n’hi ha prou per anar obtenint beneficis” 
els sembla als operadors turístics i a les 
administracions. No hi ha gaires previsi-
ons pel que fa a les infraestructures ne-
cessàries per atendre tal flux de turistes, 
no es pensa en les inversions per refer el 
patrimoni arquitectònic i paisatgístic que 

atreu els visitats i que es va gastant, i no 
es volen reconèixer els efectes negatius 
en la qualitat de vida dels habitants. En 
destaquem tres de ben evidents: l’apro-
piació i consum abusiu de l’espai públic, 
l’encariment dels preus dins del mercat 
global i l’excés d’hotels i botigues dedica-
des al turisme que va buidant de vida els 
barris. A això cal afegir un dels problemes 
més greus: els apartaments turístics, una 

competència deslleial que ocasiona mol-
tes molèsties als veïns, pel soroll, la bru-
tícia i la manca de civisme, i el que és més 
greu, que ha provocat un procés d’expul-
sió -sovint amb mobbing- dels habitants 
dels barris.

Davant d’això, les mesures han d’anar 
en la direcció d’afavorir el reforçament 
dels habitants, perquè no en rebin només 
les conseqüències negatives del turisme 
i cap benefici: millores en la qualitat de 
vida que tinguin a veure amb les infraes-
tructures d’energia i transport, amb equi-
paments públics adequats, amb el reforça-
ment del patrimoni arquitectònic i urbà, 
amb accions per afavorir les qualitats del 
medi ambient. Tot això, lògicament, s’ha 
de fer elaborant un pla estratègic amb la 
participació dels sectors implicats, trac-
tats amb els mateixos drets; no només fent 
cas dels poderosos, com passa sempre.

E

El turisme, la gallina dels ous d’or

Josep Maria Montaner
Arquitecte

“3.4.5. Elaborarem un Pla Estratè-
gic de Turisme concertat amb els 
sectors implicats, que abordarà 
la necessitat de planificació de la 
capacitat d’acollida de turistes a 
la ciutat, garantint la qualitat i la 
sostenibilitat del sector hoteler”.

L’ACORD DE GOVERN DIU:

El repte dels nous usos del temps

Eva Fernández
Presidenta de la Favb

l tema relatiu als nous usos del 
temps a la ciutat representa un 
repte que figura a l’acord de go-

vern i al qual l’Ajuntament de Barcelona 
dedica fins i tot una Regidoria, ocupada 
per la senyora Imma Moraleda.

Íntimament vinculat als discursos re-
latius a la conciliació, el tema dels nous 
usos del temps ens suscita els mateixos 
interrogants que tractarem d’apuntar en 
aquestes línies.

Temps per a la participació
En primer lloc, conciliació de què? Es 
parla de la vida laboral, personal i fami-
liar, en altres termes dels temps dedicats 
a la producció, a l’autocura i l’autorea-
lització i a la cura d’altres persones. La 
primera reflexió seria a l’entorn d’una 
paradoxa. És innegable que estem vivint 
una tendència creixent cap a l’individu-
alisme. Aquesta tendència suposa una 
valoració de les opinions, interessos i de-
sitjos individuals i també, sovint, la re-
cerca de solucions individuals i fins i tot 
individualitzades, una certa cultura del 
“campi qui pugui”. Paral·lelament, creix 
la demanda social que es creïn espais de 
participació real, el desig de correspon-
sabilitat en la presa de decisions sobre 
aquells elements que ens afecten, ja sigui 
la línia pedagògica de l’escola dels nos-
tres fills i filles, ja sigui el pla urbanístic 
que afecta el nostre barri i que incidirà 
sobre la nostra vida. Però la participa-
ció requereix els seus temps, temps per 
a la informació, l’anàlisi, la deliberació. 
És per això que trobem a faltar en els 
discursos sobre la conciliació que s’intro-
dueixi aquest tercer eix, el temps per a la 
participació social i comunitària.

El temps en relació al gènere
En segon lloc, si els discursos sobre els 
“nous” usos del temps no s’acompanyen 
d’una crítica al model dominant de repar-
timent dels temps i de forma especial del 
repartiment dels temps de la cura, segui-
rem perpetuant una desigualtat palesa i 
molt poc nova, en la distribució dels temps 
en relació al gènere. Diu l’enquesta sobre 
l’ús social del temps a Barcelona, publica-
da el 2006 i auspiciada per la Regidoria 
dels Nous Usos Socials del Temps, que 
les dones dediquem tres cops més temps 
que els homes a les tasques domèstiques. 
Aquesta és una xifra que es queda curta 
perquè mesura exclusivament les tasques 
associades a la cura de les persones que 
es poden traduir en temps concrets. Hi 
ha moltes tasques, sobretot les referides 
a l’organització, administració i suport 
afectiu, que queden difuminades al llarg 
del dia i imbricades amb d’altres tasques i 
amb altres temps. Són funcions vinculades 
a la cura que recauen fonamentalment en 
les dones i que provoquen una sobrecàrre-

ga evident en les dones, sobretot en les de 
mitjana edat que, a més, viuen la conse-
qüència d’una emancipació molt tardana 
dels fills i filles.

La responsabilitat de les empreses
En tercer lloc, el temps mercantil, el temps 
dedicat a la feina, determina el temps 
personal i social *(Carrasco Cristina et 
al. 2003). Per tant, resulta trampós des-
lligar el discurs sobre els usos dels temps 
i la ciutat dels discursos a l’entorn de la 
precarietat laboral o la responsabilitat 
social de les empreses. Aquí cal recordar 
que el mateix Ajuntament promotor d’un 

discurs amb un gran potencial progres-
sista promou que a través dels sistemes 
de concurs les empreses contractades per 
prestar serveis precaritzin les condicions 
laborals dels seus treballadors i treba-
lladores. Tema que esdevé especialment 
sagnant quan es tracta de serveis socials, 
és a dir, serveis adreçats a la cura a les 
persones, que majoritàriament són efec-
tuats per dones: estem així reblant de 
nou el clau de la desigualtat de gènere. 
Recordem novament que el moviment fe-
minista barceloní ens proposava aquest 
darrer 8 de març capgirar la perspectiva 
i posar en primer terme la cura, perquè 
la cura és imprescindible per al manteni-
ment de la vida, propugnant uns drets de 
cuidadania que complementin els drets 
de ciutadania.

Finalment, els temps reals de les perso-
nes estan vinculats també a la xarxa de ser-
veis i a la proximitat. Això ens remet a dos 
temes transversals que també s’haurien de 
posar sobre la taula: les polítiques d’habi-
tatge que en aquest moment expulsen per-
sones de la ciutat cap a unes corones cada 
cop més allunyades d’una metròpoli que 
segueix concentrant el gruix dels llocs de 
treball i un Pla d’Equipaments i de trans-
port de proximitat que vetlli per acostar i 
fer accessibles els serveis a la ciutadania.

La Regidoria dels Nous Usos Socials 
del Temps té plantejat un gran repte si vol 
concretar aquest acord de govern en me-
sures concretes dins del PAM que no per-
petuïn desigualtats i que vagin més enllà 
de l’anècdota o del projecte pilot.

*(Carrasco, Cristina et al. (2003): Tiem-
pos, trabajo y flexibilidad: una cuestión de 
género, Serie Estudios, num.78, Instituto 
de la Mujer, Madrid).

“3.3.7. Continuarem impulsant po-
lítiques d’igualtat per tal d’assolir 
una ciutat lliure de violència con-
tra les dones, a més de crear un 
sistema d’acollida eficaç i càlid per 
a les dones maltractades. Desenvo-
luparem propostes actives d’ocu-
pació i d’igualtat laboral així com 
de promoció de les dones emprene-
dores, i vetllarem per la millora de 
la participació i representació de 
les dones en càrrecs de decisió.”

L’ACORD DE GOVERN DIU:E

JOAN MOREJÓN
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es dificultats d’accés a l’habitatge 
és avui un problema més qualita-
tiu que quantitatiu. No es tracta 

de manca d’espai residencial en termes ab-
soluts, sinó de preus molt alts i de tipologi-
es residencials sovint poc atentes a l’àmplia 
gamma de necessitats; per aquesta raó, 
molts col·lectius no poden accedir a un ha-
bitatge digne, tot i ser un dret reconegut en 
la nostra Constitució. L’accés a l’habitatge 
és difícil tant per a la població de menys 
recursos com per a la que es troba en situ-
acions de discapacitat. Fins i tot, col·lectius 
relativament solvents tenen dificultats per 
disposar d’espais residencials que atenguin 
la seva demanda de sostre i d’atenció.

Una altra qüestió de debat és la de llo-
guer o propietat. Sovint moltes enquestes 
volen demostrar, més que realment de-
mostren, la preferència per la propietat. 
L’anàlisi dels resultats sol ser superficial, 
ja que mai es plantegen les veritables cau-
ses del “fracàs del lloguer”, que té a veure 
tant o més amb determinades disposicions 

de la Llei d’Arrendaments Urbans que en 
una preferència per se cap a la propietat. 
Caldria un debat seriós sobre la LAU en la 
línia d’ampliar els terminis dels contrac-
tes mes enllà dels cinc anys, i en la d’es-
tablir un major control de les quantitats 
de garantia, que solen representar per als 
llogaters sumes respectables.

L’Acord de govern de l’Ajuntament de 
Barcelona 2007-2011 estableix, respecte 
a l’habitatge, sis mesures bàsiques que, 
tot i voler situar-se en un context social, 
presenten, algunes mancances. En primer 
lloc, es troba a faltar una més estreta co-
ordinació d’aquest apartat amb d’altres, 
com la sostenibilitat i les àrees relacio-
nades amb l’urbanisme i amb els serveis 
personals; en especial, destacaríem l’am-
bigüitat respecte a la construcció d’habi-
tatge protegit i al percentatge de lloguer; 
caldria que els 12.000 habitatges previs-
tos fossin tots ells de titularitat pública i 

en la seva majoria de lloguer, i que la seva 
construcció es realitzés de forma ràpida 
dintre de la legislatura per tal de poder 
incloure’ls en la Borsa de Lloguer.

Respecte a d’altres mesures, cal tenir 
en compte que tant els plans de xoc contra 
l’infrahabitatge com contra la sobreocupa-
ció han d’anar acompanyats de mesures 
d’accés a l’habitatge públic o al lloguer so-

cial, ja que sovint incideixen en col·lectius 
febles i provoquen situacions de precarietat 
residencial. Citar Ciutat Vella potser no és 
precisament el millor exemple de la política 
que cal seguir en aquests moments, donada 
la situació d’assetjament immobiliari i aug-
ment dels preus que pateix aquest districte. 
Igualment, la instal·lació d’ascensors ha de 
ser una mesura atenta a les característi-
ques tipològiques i socials, evitant provocar 
inquietuds veïnals com la que actualment 
viu el barri de la Barceloneta.

L’apartat d’habitatge al que ens refe-
rim no fa esment especial a l’increment 
dels habitatges públics de lloguer i dels 
equipaments residencials assistits, per a 
aquelles famílies i persones d’ingressos 
més baixos, que, a més a més, poden tro-
bar-se en situacions de dependència o de 
discapacitat física o psíquica: malaurada-
ment, la tasca iniciada per l’Ajuntament 
de Barcelona i d’altres institucions en 
anteriors legislatures envers la gent gran 
s’hauria de multiplicar per atendre, tam-
bé, d’altres necessitats menys cobertes (en 
especial les dels discapacitats psíquics).

Les mesures per afavorir l’accés dels jo-
ves a l’habitatge, esmentades en l’apartat 
sobre joves, no apareixen tampoc reflec-
tides en les mesures sobre habitatge. Es 
troben igualment a faltar referències al 
foment d’iniciatives socials des del tercer 
sector (veïnals i cooperatives), en les quals 
es podrien inserir projectes dissenyats 
pels propis joves.

Davant de tota aquesta situació, es fan 
necessàries actuacions contundents i de 
volada a nivell de la ciutat de Barcelona, 
que haurien d’aplicar-se de forma coordi-
nada amb totes les àrees municipals, molt 
especialment amb Urbanisme i amb Ser-
veis Personals, mitjançant un organisme 
fort i dotat de recursos humans i econò-
mics, evitant la proliferació d’ens i oficines 
per districtes i barris, que molt sovint no-
més serveixen -en el millor dels casos- de 
paraigües informatiu.

L

L’habitatge, una qüestió no resolta

Mercè Tatjer
Historiadora

“3.2.1. Impulsarem la construcció 
de 12.000 habitatges protegits du-
rant el mandat, la meitat dels quals 
s’adreçaran al lloguer i la resta a la 
compra. Garantirem entre un 35 i 
un 50% d’habitatges de protecció 
en tots els nous plans urbanístics.
3.2.2. Impulsarem polítiques de llo-
guer social (...)
3.2.3. Posarem en marxa un pla de 
xoc contra l’infrahabitatge i la so-
breocupació d’habitatges tal com 
s’ha fet al Districte de Ciutat Vella.
3.2.4. Creació d’una oficina integral 
d’habitatge per districte (...)
3.2.5. Crearem un pla especial per 
a la instal·lació d’ascensors en tots 
els edificis que ho necessitin, per 
tal de garantir-ne l’accessibilitat.

L’ACORD DE GOVERN DIU:
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Exposición: Major de Gràcia, 244 - Tel. 93 415 57 26
Fàbrica: Polígon industrial Can Buscarons de baix, s/n, Nau 3- Tel. 93 568 21 51

Hnos. JURADO
10 % de descuentos en cualquier instalación de aluminio, mamparas de baño, rejas de seguridad, cortinas plegables

DIVISIONES DE ALUMINIO
REJAS DE SEGURIDAD

PERSIANAS - MAMPARAS DE BAÑO

RESTAURANTE PERU

Psg. Joan de Borbó, 10  08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 09   Fax 93 310 53 27

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes SelectasI tu...

què 
tens 
llum?

Es troba a faltar 
més coordinació 
amb d’altres àrees 
com urbanisme, 
medi ambient 
o serveis personals

Oferta
Fecsa-Endesa:

2 piles al preu 
d’una!
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Un reportatge de

Ricardo Iván Paredes

“Avalancha, asientos, pasillos, entrada, calle; 

nadie había podido prever una concentración 

tan numerosa”, así empezaba la crónica de 

Barcelona Libertaria el 24 de julio de 1977.

30 años de las jornadas libertarias

Era el inicio de Les Jornades Lliber-
tàries Internacionals, uno de los 
más grandes fenómenos socio-
políticos-culturales de finales del 
siglo XX que, en apenas cuatro 
días, concentró a unas 600.000 
personas.

Era la época de la transición 
democrática postfranquista y los 
tiempos en que Adolfo Suárez 
preparaba los Pactos de la Mon-
cloa. La ciudad condal empezaba 
a llenarse de jóvenes con las lar-
gas cabelleras, de colorida estéti-
ca “jipi” con tejanos gastados, que 
leían libros marxistas y anarquis-
tas y cuyos gustos musicales iban 
desde la nova cançó hasta los 
acordes del naciente punk rock.

El Saló Diana, en la calle de Nou 
de la Rambla, y el Parc Güell, se con-
virtieron en los polos principales de 
Les Jornades Llibertàries (los días 
22, 23, 24 y 25 de julio de 1977), un 
acontecimiento entre el happening 
(evento artístico contracultural) y el 
debate político y social.

Barcelona libertaria
En esos días circuló el diario Bar-
celona Libertaria, fruto del esfuerzo 
de los periodistas de la mítica re-
vista Ajoblanco con la colaboración 
de mujeres y hombres de prensa 
del matutino francés Liberation. 
Cada día se distribuyeron más de 

40 mil ejemplares. Además, en 
las jornadas participaron  Daniel 
Cohn-Bendit, principal portavoz del 
Mayo del 68, y el mismísimo Noam 
Chomski, intelectual norteameri-
cano de origen judío, quien en los 
años sesenta revolucionó todas 
las teorías de la lingüística y que 
en la actualidad es uno de los más 
grandes ideólogos del movimiento 
internacional de alterglobalización.

Entre los temas puntuales a de-
batir durante las jornadas figura-
ban: autogestión, antimilitarismo, 

ecología, sexología, la problemáti-
ca de la mujer, enseñanza y “edu-
castración”, ocio, juego y trabajo. 

De otro lado, en el ámbito artís-
tico participaron: Pau Riba, Ramón 
Muñiz, Els Pavesos, José Antonio 
Labordeta, Sisa, Triana, Marina 
Rosell, La Banda Trapera del Río, 
Orquesta Platería (música); en la 
sección de teatro: Patito Feo, La 
Gran Compañía de Espectáculos 
Ibéricos, Orfeó de Sants, Joan Do-
ménech, la Fanfarra, mientras que 
en el segmento de cine destaca-
ron las obras de Luís García Ber-
langa, Fernando Fernán Gómez, 
Vicente Aranda, Rafael Azcona, 
Jordi Grau, Enma Cohen, Antoni 
Ribas y Joseph M. Guanyer.

Además de los recordados y 
sorprendentes Ocaña y Nazario 
con sus cánticos y coreografías 
de influencia flamenca y glam rock 
de transgresión homosexual. Toda 
esta experiencia está recogida en 
el libro ilustrado La Barcelona de 
los años 70 vista por Nazario y sus 
amigos (Ellago Ediciones, 2004).

“Hace cosa de un año (en 
1977) todos los tenderetes esta-
ban llenos de revolución hasta 
rebosar, la prensa devenía alter-
nativa, el Saló Diana se convertía 
en marco de debates libertarios, el 

Parc Güell acogía músicos y eco-
logístas, a anarcopasotas entre el 
streaking y la yerba, a la fiesta y al 
gadget contraculturales, a la mer-
cancía, al bluff y el espectáculo: 
Barcelona otra vez capital mundial 

de todas las tendencias liberta-
rias.” Así se expresaba en 1978 el 
cronista Santi Soler en el III Capí-
tulo del libro La alternativa liberta-
ria. Catalunya 1976-1979 de Joan 
Zambrana (Edicions Fet a mà).

“Un estallido amplio de ener-
gías, registros e ideas proyecta-
das a la sociedad en las que el 
movimiento libertario trató de sin-
tetizar pasado, presente y futuro, 
y proponer y estimular métodos y 
respuestas sociales desde la liber-
tad y la vida”, sintetiza en 2002 un 
manifiesto del Colectivo Kaos en 
Red, al cumplirse 25 años del tras-
cendental acto de masas.

Treinta años después
“En aquella época un teatrero 
montaba sin tener un duro Els Jo-
glars o Els Comediants y ahora se 
van a TV3 a hacer una telenovela. 
Todo se hacía sin dinero, montan-
do redes, innovando, sin tecnolo-
gía, pero con mucho talento i crea-
tividad. Sorprende la anticipación 
de toda aquella gente”, expresa 
con nostalgia Pepe Ribas, direc-
tor de Ajoblanco, al hacer uso de 
la palabra durante el certamen 30 
Anys de Les Jornades Llibertàries. 
Exposició, debats i documentals, 
programado entre del 5 al 7 de 
julio último, bajo la organización 
del Ateneu Enciclopèdic Popular i 
L’Ateneu Llibertari Sants.

“Va ser la última oportunidad de 
crear una democracia diferente” 
agrega Ribas, autor también de los 
libros Los 70 a destajo y Ajoblanco 
y Libertad (RBA) y también uno de 

los principales cronistas de la época 
contracultural, que no despierta inte-
rés en la historiografía académica.

El evento conmemorativo tam-
bién sirvió para presentar docu-
mentales de la época y del proceso 
político, hacer reflexiones y deba-
tir temas como la política actual, la 
okupación y el fenómeno migrato-
rio a través de las ponencias de 
Luis Andrés Edo, Joan Zambra-
na, Adolf Castaños, Txema Bofill,  
Pepe Ribas, Iñaki García, Manel 
AISA y Francesc Boldú.

PILAR AYMERICH
El Saló Diana en una de sus multitudinarias asambleas celebradas en julio de 1977.

El Ateneu 
Enciclopèdic 
Popular y el 
Ateneu Llibertari 
de Sants 
organizaron un 
certamen para 
conmemorar la 
efeméride

Irónicamente, el cartel de las 
jornadas de 1977 era bastante 
sobrio: más que un anuncio de 
un acto político-social-contracul-
tural al estilo rockero-trovado-
resco era un diseño minimalis-
ta- anarcosindicalista (influencia 
de la CNT). En 2007, el cartel es 
diferente: una chica morena de 
larga cabellera, agitando con los 
brazos una banderola con la pro-
gramación. Ella está debajo de 
unas letras grandes que dicen: 
“30 Any de les Jornades Lliber-
tàries”. Una forma de subvertir 
la jerarquía masculina, mostrar 
el múltiple protagonismo de las 
mujeres de hoy, recoge el con-
cepto incaico de la pachamama 
(madre tierra), como diosa de la 
naturaleza y la fecundidad; mu-

jeres capaces de engendrar hu-
manidad e ideas libertarias por 
los siglos de los siglos.

Del 77 al 2007

Durante la 
celebración de 
las jornadas 
libertarias 
Barcelona vivió 
las mayores 
cotas de libertad 
desde los años 
republicanos



28 REPORTATGE agost-octubre de 2007

La Veu del

CARRER

Un reportatge de

Marc Villoro

Des del passat mes de març la Hispano-

Suiza ocupa un lloc físic a Barcelona un cop 

inaugurada una plaça amb el seu nom al barri 

de la Sagrera

La Hispano-Suiza, present de nou a la Sagrera

Iés que bona part de la història 
d’aquesta reconeguda marca au-
tomobilística es va desenvolupar 
a la Sagrera on s’hi va instal·lar el 
1911. La plaça d’Hispano-Suïssa 
-el nom hi figura en català- és un 
reconeixement a la importància 
que va tenir la fàbrica en l’ales-
hores barri industrial de la Sa-
grera. Segons Oleguer Méndez, 
president de l’AV de la Sagrera, 
“aquesta plaça era una reivindica-
ció de fa temps i suposa el record 
d’una fàbrica que va ser important 
per al barri i la ciutat per la implan-
tació de l’automòbil”. Emplaçada 
des de l’inici en l’actual parc de 
la Pegaso, la Hispano-Suiza era 
una de les moltes empreses que 
existien llavors al barri i que feien 
de la Sagrera una gran indústria, 
primer amb les filatures i després 
amb el gran impuls automobilís-
tic. D’allò avui dia ja no en queda 
pràcticament res.

Al nou espai s’hi poden trobar 
una zona infantil i diversos bancs 
i cadires que, segons Méndez, 
“sempre són plens. A la zona in-
fantil hi juguen molts nens i als 
bancs s’hi asseu la gent gran per 
fer la xerrada. Ens agrada que la 

plaça tingui vida i que estigui ple-
na de gent”. A banda de l’acte d’in-
auguració de la plaça, celebrat el 
23 de març amb la presència de 
sis vehicles Hispano-Suiza, també 
es va organitzar al centre cívic de 
la Sagrera l’exposició “La Hispa-
no-Suiza, Imatges d’un prodigi” 
a càrrec de l’Associació d’Estu-
dis Històrics de l’Automoció Sant 
Andreu-La Sagrera.

Set anys abans de la seva 
instal·lació en aquest barri, la His-
pano-Suiza es funda el 1904 de 
la mà de Damià Mateu, empresari 
barceloní que esdevé el president 
de l’empresa, i de l’enginyer suís 
Marc Birkigt, que n’assumeix la 
direcció tècnica. La seva principal 

activitat és la producció d’auto-
mòbils de luxe i de competició ca-
racteritzats per la seva elegància 
i rapidesa, gràcies a la qual van 
obtenir destacats èxits en esde-
veniments esportius de l’època, 
i també es va centrar en altres 
camps com l’aviació -fabricació 
de motors-, els vehicles de trans-
port -camions i autobusos-, i el 
bèl·lic, amb la producció d’alguns 
vehicles i armes. La Hispano-Sui-
za viu un gran desenvolupament 
durant la segona i la tercera dè-
cada del segle XX amb l’obertura 
d’una factoria a França el 1911 
a Parls, una localitat pròxima a 
París, que es trasllada el 1913 a 
Bois-Colombes, mentre que l’any 
1917 es crea a Guadalajara l’em-
presa “La Hispano-Suiza Fábri-
ca de Automóviles y material de 
guerra, S.A.” on es fabriquen al-
guns automòbils i sobretot cami-
ons d’ús civil i militar.

Després de la Guerra Civil i la 
Segona Guerra Mundial, la situ-
ació de la indústria espanyola és 
molt complicada i, a través de l’INI 
(Instituto Nacional de Industria), 
el govern decideix nacionalitzar la 
construcció de camions i crea el 
1946 ENASA (Empresa Nacional 
de Autocamiones, S.A.) a la qual 
es traspassen les fàbriques i l’ac-

tivitat industrial d’Hispano-Suiza. 
Com explica Albert Recio, econo-
mista, “la Hispano-Suiza fabrica 
cotxes de luxe, és una empresa 
que creix i que compta amb molta 
gent en plantilla, però després de 
la guerra és inviable i canvia l’en-
focament perquè desapareix com 
a fàbrica de cotxes i esdevé una 
empresa pública que fabrica so-
bretot camions i autobusos”.

ENASA s’instal·la als matei-
xos locals que Hispano-Suiza 
tenia a la Sagrera fins a la dèca-
da dels 70 quan es trasllada a la 
Zona Franca. El seu primer èxit 

tecnològic arriba amb el turisme 
Pegaso model Z-102, tot i que la 
marca serà més reconeguda per 
la seva producció de camions i 
autobusos. L’empresa creix de 
forma progressiva i va presen-
tant un bon balanç econòmic. El 
1960 es crea la filial COPSA (Co-
mercial Pegaso, S.A.), a finals 
d’aquesta dècada adquireix el 
control i propietat de SAVA (So-
ciedad Anónima de Vehículos Au-
tomóviles), ubicada a Valladolid, 
i el 1970 incorpora dues filials: 
JORSA (de Mataró) i MATACAS 
(de Cornellà). El 1975 és el dar-

rer any en què ENASA presenta 
beneficis i, des d’aleshores, l’em-
presa entra en una situació molt 
delicada i ja intenta la seva ven-
da. Aquesta es produeix finalment 
el 1990 a la firma italiana Iveco, 
que pertany a Fiat, i en l’actualitat 
el grup es diu Iveco España i és 
una filial de la marca italiana amb 
tres fàbriques a l’Estat: a Madrid 
(camions), Valladolid (furgone-
tes) i Barcelona (autobusos, amb 
la divisió Irisbus).

Al llarg de la seva història, 
l’empresa no ha estat exempta 
de tensions de caràcter laboral, 
molt especialment durant el fran-
quisme, quan les reivindicacions 
i les lluites per la millora de les 
condicions de vida i treball eren 
freqüents. Així, el 1910 té lloc 
una vaga a Hispano-Suiza que 
comporta la pèrdua d’un terç de 
la producció, i el 1919 és de nou 
un any de fortes tensions laborals 
que paralitzen gairebé del tot l’ac-
tivitat a la fàbrica de Barcelona. 
Ja en el període franquista, els 
primers moviments a ENASA es 
donen a finals dels 40 amb una 
vaga de “braços caiguts” i la pri-
mera vaga important és el 1951, 
coincidint amb la de tramvies a 
Barcelona i a la qual seguirà una 
aturada general. Aquestes va-
gues es repeteixen els anys 1956, 
1958, 1962, 1971 i 1974 en unes 
jornades de protesta que respo-
nen a l’impuls del moviment obrer 
per millorar les seves condicions 
laborals i que s’emmarquen en un 
descontentament cada cop més 
general en la societat, arribant el 
punt àlgid de la lluita antifranquis-
ta a Catalunya el 1974. En el cas 
d’ENASA, aquestes protestes te-
nen lloc tant a la fàbrica de la Sa-
grera com a la de Zona Franca.

JOAN MOREJÓN
La plaça Hispano-Suïssa, a la Sagrera. Una reivindicació veïnal.

Hi ha cotxes que són autèntiques peces de co·l·lec-
cionista i els Hispano-Suiza pertanyen a aquesta 
categoria perquè en queden molt pocs. La família 
de Jordi Bartolomé va tenir-ne un ja fa alguns anys 
després que el seu pare comprés un Hispano-Sui-
za al cos de bombers de Reus el 1963. Es tractava 
d’un model tipus París de 32 CV i 6 cilindres en 
línia que es va deixar de fabricar a finals dels anys 
30. “Només li faltaven les portes, la carrosseria hi 
era i es va canviar la tapisseria. Va portar una feina 
de tres anys posar-lo en condicions i restaurar-lo, i 
mai no ens va donar cap problema de mecànica”, 

explica Jordi Bartolomé. Durant els 16 anys que 
van tenir el cotxe, van utilitzar-lo molt i van partici-
par a tots els ral·lis de l’època.

Sobre l’afició actual per aquesta mena de ve-
hicles, Bartolomé diu: “l’afició pel cotxe clàssic no 
ha baixat i perdura, però sí pel cotxe antic perquè 
et limita a anar a ral·lis i no és per a l’ús quotidià. 
Aquest és el cas de l’Hispano-Suiza ja que pot cór-
rer poc i gasta molt”. Finalment, destaca d’aquesta 
marca “la seva elegància, luxe, categoria del mo-
tor i mecànica, va arribar a ser la millor del món als 
anys 20 i 30”.

De ral·lis amb un Hispano-Suiza

L’empresa 
produïa 
principalment 
cotxes de luxe 
i, amb la creació 
d’ENASA, 
sobretot camions 
i autobusos
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El cobriment de la Gran Via
SANT MARTÍ
REDACCIÓ●

El poliesportiu de Bac de Roda 
estava ple de comensals. La taula 
presidencial l’ocupaven l’alcalde 
Joan Clos, el regidor del districte 
Francesc Narváez, el president 
de la Generalitat Jordi Pujol i el 
president de l’AV de Sant Martí 
de Provençals, Manuel Martínez. 
En finalitzar la festa, Martínez, 
en la seva intervenció, va recor-
dar les lluites de l’avinguda de 
Guipúscoa i la línia 2 del metro 
i, alçant el to de veu, va dir: “Ara 
anem a per la Gran Via!”. Jordi 
Pujol, amb cara d’estranyesa, va 
preguntar a Narváez què volia 
dir. El regidor li va explicar que 
els veïns estaven plantejant el 
cobriment de la Gran Via. El pre-
sident va callar.

Així va començar una important 
lluita del districte de Sant Martí. 
Temps enrere ja el barri de la Pau 
havia sol·licitat el cobriment de 
l’autopista i recentment s’havien 
cobert alguns trams en altres zo-
nes de la ciutat, creant més sensi-
bilitat en el veïnat.

Els veïns fan pinya

La reivindicació va aixecar una 
gran polèmica a la ciutat. L’ar-
quitecte Oriol Bohigas va arribar 
a declarar que “els veïns es col-
loquessin vidres dobles a les fi-
nestres”. El projecte afectava tres 
quilòmetres d’una de les vies més 
importants de la ciutat i tindria un 
cost econòmic molt alt. Els veïns 
van veure que havien d’unir-se i 
es va crear la Plataforma Ciutada-
na pel Cobriment de la Gran Via i 
la urbanització de l’entorn.

Després de desenes de reuni-
ons amb les administracions i els 
partits polítics, hi havia diversitat 
d’opinions; el districte i l’Ajunta-
ment (de la plaça Sant Jaume) 
recolzaven la proposta i CIU esta-
va dividida: el conseller Macias la 
recolzava però el president Jordi 
Pujol va arribar a manifestar que 
“qualsevol dia ens demanen el co-
briment del carrer Aribau”.

Ningú no dubtava que la pro-
posta veïnal era de gran enverga-
dura i que implicava una inversió 
multimilionària, però els problemes 
que la Gran Via provocava en el 
veïnat quant a salut i mobilitat, es-
taven afectant molt negativament 

la seva qualitat de vida. Per a més 
complicació, a l’Ajuntament, Nar-
váez i Santiburcio s’enfrontaven 
al llavors totpoderós Josep Antoni 
Acebillo, que no considerava ni 
urgent ni necessari el cobriment. 
Les seves prioritats eren el Fòrum 
2004, el TGV i el 22@.

Els partits de les eleccions de 
1999 van incorporar la reivindi-

cació veïnal als seus programes 
electorals, però de poc va servir. 
Les raons veïnals es defensaven 
amb nombroses manifestacions 
que es decidien en assemblees 
multitudinàries. Malgrat això, no 
hi havia manera de tancar cap 
acord.

A mitjan 1999 la Plataforma 
d’Entitats va analitzar la situació 
i en una intensa ronda de reuni-

ons va constatar que un projecte 
de cobriment total era molt difícil. 
“Ens manifestàvem pràcticament 
cada setmana, portàvem més d’un 
any de mobilitzacions i hi havia el 
risc de perdre la força”, comenta 
Martínez. Després d’un extens de-
bat es va llançar la proposta veï-
nal de semicobertura. En una mul-
titudinària assemblea es va votar 
a mà alçada i va ser aprovada la 
proposta per una gran majoria de 
veïns i veïnes.

Una proposta diferent però que 
havia de recollir les propostes del 
veïnat: menys soroll, menys fum i 
millorar la comunicació entre les 
barriades. Totes les forces políti-
ques van assumir la nova reivin-
dicació i la lluita veïnal es va des-
bloquejar. “La Plataforma estava 
més fort, tenia el recolzament de 
l’assemblea”, diu Martínez. Els 
veïns havien mogut fitxa i les ad-
ministracions estaven obligades a 
negociar. El canvi de postura va 
ser raonat: la cobertura total tam-
bé tenia els seus punts dèbils.

Respecte al tema de la mobi-
litat, les accions i reunions ana-
ven donant resultats en altres 
direccions. Es va aconseguir la 

vella reivindicació de la instal·lació 
d’un semàfor en la confluència de 
la Gran Via amb la Rambla del 
Poblenou, així com la incorporació 
de la urbanització del tram des del 
carrer Bilbao a Sant Joan de Malta 
i el perllongament de la semico-
bertura des de la Rambla Prim fins 
al carrer Extremadura.

La reivindicació que la línia 9 
passés per Sant Martí es va re-
butjar perquè el projecte estava 
aprovat de feia temps. L’ATM va 
proposar a la Plataforma una línia 
de tramvia segregada del trànsit i 
sense semàfors i que ja està funci-
onant. Per últim, assenyalar que la 
semicobertura suposa guanyar 10 
hectàrees de zona verda en uns 
barris de la ciutat que n’estaven 
molt deficitaris.

Les obres no van finalitzar 
l’any 2004 com estava previst 
i finalment es van inaugurar al 
mes d’abril d’aquest any, però 
avui és una realitat  recollida amb 
gran satisfacció per tot el veïnat. 
Manuel Martínez vol afegir una 
dada més: “vam pressionar, vam 
negociar, però cap de les nostres 
mobilitzacions va produir cap acte 
violent”.

Breus 
de barri●

SAGRADA FAMÍLIA

El temple amenaça habitatges
Acabar el temple de la 
Sagrada Família por suposar 
l’enderroc de 22 edificis i 
centenars d’habitatges del 
davant de la façana principal, 
al carrer Mallorca. Els dibuixos 
de Gaudí hi preveuen una 
gran explanada. En 1975 
l’ajuntament, malgrat estar 
afectat el sòl, va donar una 
llicència d’obres a Núñez i 
Navarro (quina casualitat!). Ara 
els veïns afectats volen esclarir 
interrogants i que l’Ajuntament 
i el patronat que construeix 
el temple es reuneixin. 
Qui pagarà si s’expropien 
habitatges? L’AV considera 
injust que ho paguem tots 
mitjançant els impostos 
municipals.

LES CORTS

Torna el Barça
El 24 de setembre se celebra 
el 50 aniversari del Camp Nou. 
Fa 50 anys una reaqulificació 
urbanística (un pelotazo), va 
permetre construir habitatges 
a l’antic camp del Barça i 
vendre’ls a bon preu. L’any 
2000 Núñez va plantejar un pla 
que el veïnat va rebutjar. Ara, 
Laporta vol requalificar el mini-
estadi per construir habitatges 
i un nou palau per a 15.000 
espectadors. L’alcalde diu que 
s’ha d’obrir un debat amb totes 
les parts i buscar recolzament 
unànime. Esperem que sigui 
així. Els veïns segueixen 
atents a la jugada.

POBLENOU

Inauguració suspesa
El passat 7 de setembre, en 
plenes festes majors, s’havia 
d’haver inaugurat un casal 
de barri. La cerimònia es 
va suspendre en observar 
el dia anterior que havien 
sortit nombroses esquerdes 
en les parets del local. El 
barri queda a l’espera d’una 
explicació i l’arranjament dels 
desperfectes.

SANTS

Els skins actuen de nou
En les recents festes majors 
de Sants una banda d’skins 
va apallissar dos joves que 
van patir greus ferides: doble 
fractura de mandíbula i el nas 
trencat amb un puny americà. 
En el moment de tancar aquest 
número només un sospitós ha 
estat detingut. L’alarma social 
és gran i s’exigeix un càstig 
per a tots els qui van intervenir.

BARCELONETA

Pla congelat
L’Ajuntament va aprovar el 
passat febrer un pla de reforma 
que va dividir al barri i va 
aixecar una important oposició 
veïnal. Els famosos quarts de 
casa no arriben als 30 metres 
quadrats útils i no tenen 
ascensors. La nova regidora 
ha manifestat que “el pla de 
reforma no s’aplicarà fins 
que no tingui el recolzament 
del veïnat”. Valenta, la nova 
autoritat. Temps al temps.

ARXIU AV SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
Assemblea veïnal informativa sobre la marxa de les negociacions pel cobriment. 

L’aposta per la 
semicobertura va 
desbloquejar la lluita 
veïnal i es va arribar 
a un acord polític

ARXIU SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
Festa reivindicativa al camp de futbol.

Sant Martí i les associacions de veïns que van formar part de la Pla-
taforma pel Cobriment de la Gran Via presentaran el pròxim mes de 
novembre un llibre on s’explica la lluita donant la paraula a diferents 
dirigents veïnals, a les institucions, els tècnics i a diferents veïns que 
expliquen les seves vivències i opinions, entre els quals destaca la 
del nostre col·laborador Carlos Azagra i el dibuixant Ibáñez, pare dels 
coneguts Mortadelo i Filemón, el televisiu Ramon Colom i Conchita 
Julia la del mocador. 

Manuel Martínez, president de ‘AV de Sant Martí, se sent feliç 
i valora molt positivament que es publiqui el llibre ja que no es li-
mita a relatar la història de la lluita, sinó que incroporarà diferents 
textos que expliquen l’evolució d’aquesta artèria fonamental per 
a Barcelona, la història de la Gran Via, el seu entorn i els seus 
diferents plans urbanístics,. El llibre conté també una àmplia sec-
ció gràfica.

Un llibre n’aixeca acta
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Solidaritat amb Sallent

REDACCIÓ

Coincidint amb la jornada de por-
tes obertes a la Generalitat l’11 de 
setembre, 100 veïns de Sallent es 
van manifestar a la plaça de Sant 
Jaume perquè el Govern complei-
xi allò que es va pactar sobre la 
rehabilitació del barri de l’Estació 
de la població del Bages. Amb el 
recolzament de dirigents de la 
Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya (Confavc), 20 
veïns van entrar a la Generalitat, 
van desplegar una pancarta al Pati 

dels Tarongers i van amagar amb 
tancar-se al Palau si no els rebia 
el president Montilla. Després 
d’un forcejament amb els Mossos 
d’Esquadra, una delegació de l’AV 
del barri de l’Estació de Sallent va 
ser rebuda per l’assessor d’as-
sumptes econòmics de Montilla, 
l’exsindicalista de l’UGT Ciriaco 
Hidalgo. La reunió va durar tres 
quarts d’hora i en ella es va lliu-
rar una carta per al president de 
la Generalitat que comminava el 
tripartit a reprendre les negociaci-
ons i el pla de rehabilitació aturat 

des de juliol de 2006. Eva Mas, 
vicepresidenta de l’AV de Sallent, 
que va participar en la reunió junt 
al vicepresident de la Confavc, va 
valorar negativament que Monti-
lla, present al Palau, no rebés els 
veïns com algun dels seus asses-
sors els hi va prometre. Amb tot, 
Mas va sortir moderadament sa-
tisfeta de la trobada amb Hidalgo, 
a condició que les bones paraules 
escoltades es convertissin en fets 
a l’hora de rehabilitar el barri. La 
Favb se solidaritza amb la lluita 
de Sallent. 

Revistes de barri

Víctor Apolhinarios 
Mouragna
President de l’AV de la Dreta 
de l’Eixample

“L’arribada de 
nous veïns i 
l’envelliment de 
la població ens 
marquen 
les necessitats 
del futur” PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Va arribar a l’Eixample als anys 80 i els seus cognoms ens apro-
pen a terres llunyanes, des de Grècia, passant per Itàlia, fins a 
Euskadi. Va néixer a Montevideo, a l’Uruguai. Es va presentar a 
president de l’associació de veïns per a sis mesos i hi porta 6 
anys. Periodista i professor de Comunicació Audiovisual, és porta-
veu de la Coordinadora d’associacions de veïns del districte.

Cinc associacions que es coordinen però que en certs te-
mes estan molt dividides.
Dividides no seria l’expressió exacta. En el tema del traçat de 
l’AVE, cada AV té la seva posició, però, en general, en els temes 
que ens afecten com a barri de l’Eixample, estem molt units.

Tornem a l’AVE: quina és la posició de la vostra entitat?
Recolzem el projecte municipal i exigim que hi hagi un control 
en la seguretat de les obres públiques al màxim possible. Per 
això la nostra participació en la comissió de seguiment.

Deveu estar units davant l’impacte de l’apagada elèctrica 
que heu patit?
I tant, ha afectat milers de veïns i comerciants de l’Eixam-
ple. Que passin aquestes coses a la Barcelona actual és un 
escàndol social.

Avui, el dia que ens entrevistem, la Generalitat anuncia in-
demnitzacions. Què et sembla?
Les companyies intenten tapar els errors amb diners. Copien 
l’escola americana. Bombardegen l’Irak i després envien mi-
lions de dòlars per reconstruir-lo.

Tapar els errors?
Primer es va llançar el rumor dels 30 euros diaris, al dia 
següent van pujar a 60, i tots contents. Falta transparència 
i explicacions per part de les companyies: inversions, moder-
nització i manteniment.

I responsabilitats.
No es posen d’acord ni s’hi posaran. El tema de fons és deixar 
en mans del capital privat recursos bàsics com l’electricitat, 
l’aigua, el gas... mira els aeroports i Iberia. Privatitzar no és 
sinònim de millorar els serveis.

Com funciona el Consell de Barri?
Nosaltres el tenim de fa anys. Allà es plantegen temes que 
afecten només el barri. El nostre és un punt de trobada entre 
districte, teixit associatiu i veïnat.

Com per exemple?
Seguretat, neteja, trànsit... Cada barri té assignat un conse-
ller de referència i un tècnic municipal. Són fonamentalment 
informatius.

El teu barri ha denunciat la forta concentració de comerç 
majorista propietat de la comunitat xinesa.
La comunitat xinesa no és un problema. És una realitat que 
forma part del barri. La concentració comercial existent s’ha 
de remodelar mitjançant el diàleg i el consens de totes les 
parts. S’ha creat una comissió i trobarem la solució.

Planteja’ns dos temes urgents que tingueu.
Respecte als equipaments, el major dèficit el tenim en esco-
les bressol i centres de dia per a la gent gran. L’arribada de 
nous veïns i l’envelliment de la població són realitats que ens 
marquen les necessitats en el futur.

Quatre de les revistes més veteranes del moviment associatiu 
veïnal. Sant Antoni 2000 dedica la portada a informar de 
l’ampliació de la línia 2 del metro i de la seva exigència que un 
tècnic independent assessori els veïns en la seva responsabilitat 
de control de la seguretat de les obres. Sant Andreu de Cap a 
Peus dedica pàgines a l’aniversari de l’atemptat de l’Hipercor 
i a reivindicar la necessitat d’un pla de mobilitat per al barri, i 
dedica la portada a denunciar que els infants del barri nascuts 
al 2004 no tenen assegurada la plaça escolar. Sarrià titula que 
el seu districte, Sarrià-Sant Gervasi, ha estat on hi ha hagut una 
major proporció de participació en les eleccions municipals, i 
que tornarà a ser governat en minoria, amb tot allò que aquest 
fet implica. Poblenou analitza els resultats de les municipals 
i les obres de la línia 4 del metro. La portada està dedicada a 
l’incivisme a la platja.

Quatre portades

Els veïns de Sallent 
es van tancar a la 
Generalitat el passat 
11 de setembre
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Sal i pebre L’acudit

E

APC, els insaciables
Durant anys i panys l’habitatge ha quedat en mans de la 
iniciativa privada. Un abandó de responsabilitats per part de les 
administracions públiques. Tota una vida per pagar una hipoteca. 
Grans beneficis per als promotors i constructors d’edificis i, com 
és de suposar, per a la banca. Fa un temps que la Generalitat 
està negociant el text de la Llei de l’Habitatge, una iniciativa que 
aplaudim. El temps passava i el text no sortia endavant. Ara, el 
conseller Baltasar anuncia un acord amb l’APC, l’Associació de 
Promotors i Constructors. No va informar que l’acord  representa 
un notable retall del projecte de llei: a l’esborrany s’obligava a 
dedicar un 20% de sòl per a habitatge protegit en les operacions 
immobiliàries que superaven els 2.000 metres quadrats. Ara 
aquest 20% es manté, però només a partir dels 5.000 metres 
quadrats. El que passa és que a Barcelona les operacions no 
solen superar els 3.000 metres quadrats. El conseller estava 
satisfet i promotors i constructors brindaven amb cava.

Kim

“El colchón artesano no tiene fin. La 
lana puede durar doscientos años”

n Horta, todo el mundo le conoce. Antoni 
Porta i Cotet, Porta para los amigos, es lo 
que se dice toda una institución. Y no sólo 
por formar parte del paisaje del barrio -la 
Plaza Eivissa o el Ateneu, del que es socio 
desde hace nada menos que cincuenta 
años-. O por ser miembro de una 
de sus familias más antiguas, cuando 
Horta era un pueblo independiente de 
Barcelona. No. Porta es importante sobre 
todo por ser el último representante de 
un oficio hoy extinguido en la ciudad: el 
de matalasser.

Porta es un bromista incurable. Tiene 
la sonrisa fácil y un chiste siempre en la 
recámara. Las manos callosas, de obrero 
manual. Y unos dedos amarillentos 
por el uso del tabaco que manipulan 
constantemente un pitillo. Hoy, con 74 
años, aún regenta el negocio de su vida, 
la colchonería del barrio, para lo cual 
cuenta con la ayuda inestimable de su 
esposa, Iluminada. Aunque ahora sólo 
vende. “Mi último colchón lo hice hace 
tres meses. Un día de éstos haré otro”, 
afirma, entornando los ojos por el humo 
del cigarrillo. Aprendió el oficio de su 
padre, que a su vez lo heredó de su 
abuelo Jaume, el primer Porta que llegó 
a Horta desde Manresa, allá por el lejano 
año de 1907. “Eran siete hermanos y 
al parecer también era un buen relojero”. 
Y como para rearfirmar aún más -si 
cabe- su raigambre hortense, explica que 

un tío de su padre fue el último alcalde 
de la Horta independiente, antes de 
la anexión. “Hasta conservo su bastón 
de mando”.

Antoni comenzó a hacer colchones 
a los 10 años. Y no le costó aprender el 
oficio. “Cuando ves tantos matalassos 
desde pequeño, resulta de lo más 
normal. Hasta iba con mi padre a 
ayudarlo a coger la lana”. Luego, 
toma aliento y comienza a describir la 
profesión de matalasser:  “Primero 
había que varear la lana con varas de 
masfull. Luego coser la tela a mano, o 
a máquina, que por aquel entonces ya 
habían. Más tarde rellenar el colchón, 

hacerlo a burlete, pasar las cintas... y 
finalmente, coserlo”. Recuerda que, en 
sus mejores tiempos, trabajando mucho, 
podía hacer “hasta siete colchones al día”, 
de los más diversos estilos: pequeños, 
de matrimonio... Hoy, sin embargo, el 
oficio agoniza: “No hay aprendices, nadie 
quiere trabajar, ni siquiera los hijos de 
los colchoneros. Los jóvenes quieren ir 
bien mudados, no tragar polvo...”. ¿No 
tragar polvo? “Sí, porque al varear la 
lana, lógicamente, se levanta mucho 
polvo. Además, hay que tener fuerza y 
maña, no se crea, porque transportar 
colchones cuesta, hay que subirlos y 
bajarlos, y si no los sabes dominar, se van 
para aquí y para allá”.

Porta hace dos años que se ha 
retirado, pero aún atiende algún encargo 
esporádico. En cambio, el otro matalasser 

del que tiene noticia (“un tal Saludes, 
en la calle Cartagena”), ya no los hace. 
Sólo vende muebles. Así que Porta es el 
último mohicano. De todas maneras, y 
pese a la decadencia, sigue prefiriendo 
el colchón artesano al industrial: “Lo 
malo del colchón de lana es que cada dos 
o tres años hay que hacerlo de nuevo: 
limpiarlo, varearlo...cosa que no pasa 
con los modernos”. Pero a diferencia de 
éste, para el cual la Patronal del sector 
recomienda una vida media de diez 
años, el tradicional puede durar toda la 
vida. “No tiene fin. La lana puede durar 
doscientos años”.

¿Ha cambiado mucho Horta? “Pues 
antes había mucho huerto. Luego, 
se vendieron los terrenos, y se fue 
construyendo. Ahora está más poblado, 
pero las calles del casco antiguo siguen 
siendo las mismas: Sant Alexandre, 
Santa Amàlia... Las encuentro igual. 
Recuerdo que en mi infancia la gente 
decía: “Voy a Barcelona” y se tiraban dos 
horas de caminata hasta la ciudad.  En el 
Paseo Maragall con la Avenida Borbón, 
lo que se dió en llamar Los Quince, todo 
eran campos, salpicados de alguna que 
otra masía. Si uno no quería andar, había 
dos tranvías que partían de Horta: uno 
hacia Los Quince y otro hacia Plaza 
Urquinaona. Les llamaban tramvies de 
foc porque tenían calderas, funcionaban 
con carbón. El billete valía dos reales, y 
fueron de los primeros que hubo”.

¿Y la gente?. “Antes era más sencilla 
y modesta. Ahora lo que más les interesa 
es correrse una buena juerga. Aquí 
teníamos los mejores paletes, los que 
Gaudí tenía contratados para trabajar 
en la Sagrada Familia. También había 
bugaderes, que iban a buscar la ropa 
a la calle Diputació para lavarla en la 
calle Aiguafreda, un lugar de casas con 
hortet, pozos y lavaderos. Y la gente 
pudiente de Barcelona se hacía una 
torre y venía a pasar aquí el verano: en 
la calle Campoamor o por donde hoy se 
encuentra el Club de Tenis Horta...”

Si tuviese que rescatar un 
recuerdo, un suceso importante en la 
vida del barrio, escogería “la muerte de 
mi profesor, el señor Serradesanferm”. 
“Todos los de aquella época que sabemos 
leer y escribir” -explica- “lo conseguimos 
gracias a él”. Este hombre enseñaba en 
La Cooperativa Obrera, sita en la calle de 
La Plana, y a sus clases acudían adultos 
“de treinta y cuarenta años”. El entierro 
fue de lo más sonado. “Trasladaron su 
féretro en hombros desde la calle Santa 
Juana de Arco, donde vivía, hasta la 
iglesia de Sant Joan”, recuerda. Hoy 
su nombre adorna una de las calles 
de Horta, al ladito del mercado.

Luis Caldeiro
Periodista
Jordi Tarrés
Fotògraf

Antoni Porta i Cotet
Matalasser, 74 años
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