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Opinió i sumari

La veu del
CARRER

Entre els anys 50 i 60 del segle XX, al 
nostre país va néixer un dels moviments 
socials de major abast, tant per la seva 
extensió com per la seva influència 
política: el moviment veïnal. Però va ser 
ara fa 40 anys, en el context del final 
del franquisme i la transició, que el 
moviment veïnal va créixer. I ho va fer en 
el marc d’una mobilització social de grans 
dimensions que, si bé no va provocar la 
fi de la dictadura, sí que va aconseguir 
eixamplar els límits d’un canvi que les 
elits polítiques havien programat per 
no canviar res substancial. Cadascuna 
de les llibertats democràtiques va ser 
conquerida amb la lluita de milers 
de dones i d’homes, a les fàbriques, 
els barris, les escoles, la universitat... 
Durant la transició la ciutadania es 
va apropiar de la política, es va creure 
que tot era possible, va ser agosarada 
i va sortir al carrer, a les places, a 
reclamar la qualitat de vida als barris, 
escoles, accés a la salut... però també 
les llibertats col·lectives i nacionals i 
drets individuals, el dret a participar, la 
llibertat d’expressió o el dret al propi cos, 
a l’anticoncepció, a l’avortament.

Avui sabem que sense aquesta 
lluita, sense la nostra lluita des de fa 
40 anys, aquesta democràcia que ens 
sembla limitada ho seria encara més i 
que sense nosaltres les nostres ciutats 

serien, sens dubte, pitjors. Per això la 
Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid i la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona hem decidit celebrar plegades 
aquest aniversari. No mirant enrere 
sinó mirant endavant, perquè avui 
té tant de sentit o més que aleshores 
demostrar que les nostres ciutadanies, 
malgrat els intents d’enfrontar-les, 
poden avançar plegades.

Estem vivint temps incerts en què 
uns dròpols s’apropien dels béns 
públics en benefici propi, en què la 
corrupció s’ha instal·lat de tal manera 
en la vida política d’aquest país que 
sembla inherent a la mateixa i creixen 
el desencís i l’escepticisme al nostre 
voltant. Veiem amb preocupació com 
el desprestigi i la banalització duen 
a un clima de pèrdua de sentit de la 
política, que esdevé el brou de cultiu pel 
sorgiment de figures antidemocràtiques 
i líders populistes. Per això ara ens 
cal reapropiar-nos de la política, exigir 
mesures clau contra la corrupció i la 
impunitat. Com, de fet, ja va fer el 
moviment veïnal contra la Barcelona 
de Porcioles. I és que segueix vigent 
-i és extrapolable a tot el país- el 
lema amb que la Favb va encarar la 
transició: “Salvem Barcelona per a la 
democràcia!”.
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MARC ANdREu

De l’hotel Vela a Diagonal Mar, el 
litoral barceloní de principis del 
segle XXI no dista gaire del projec-
te especulatiu de nova Copacabana 
que -en aliança entre el gran capi-
tal, la burgesia catalana i el poder 
polític franquista- el Pla de la Ri-
bera va dissenyar a finals dels anys 
60 del segle XX. Aquell pla va ser 
aturat a principis de la dècada de 
1970 per una frontal oposició ciu-
tadana que es pot considerar com 
la primera gran victòria del movi-
ment veïnal de Barcelona.

És cert que aquella victòria po-
dria ser qualificada de més o menys 
efímera atès que, 40 anys després, 
la ciutat que mira al mar no dei-
xa de ser el que Pasqual Maragall 
reconeix així, sense embuts, a les 
seves memòries: “La continuació 
de la planificació urbanística de 
l’ambiciós Pla de la Ribera, que 
en bona part aplicaríem arran 
dels Jocs Olímpics del 1992”. Però 
també és cert que la lluita veïnal 
contra el Pla de la Ribera va preci-
pitar la fi del porciolisme i va obrir 
moltes perspectives en favor de la 

construcció de la ciutat democrà-
tica. Una d’aquestes perspectives 
és la recuperació de les platges i 
l’obertura de la ciutat al mar, que 
Manuel Vázquez Montalbán con-
siderava “l’única conquesta real 
d’esquerres de Barcelona”.

La idea de ciutat democràtica 
-un projecte abstracte no revolucio-
nari però sí radicalment democràtic 
i que, arrelat en el passat republi-
cà, no perdia l’horitzó de l’eman-
cipació en clau socialista, segons 
definició del mateix Vázquez Mon-
talbán- no s’ha concretat tal i com 
la va somniar el moviment ciutadà 
que la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB) va liderar 
durant la transició. De fet, Barce-
lona i el seu model de ciutat són 
fruit i a la vegada arrosseguen el 
llast, respectivament, de victòries 
i derrotes ciutadanes. Seria injust 
oblidar que la ciutat democràtica 
realment existent i la Barcelona 
dels barris han estat en bona part 
forjades durant els últims 40 anys 
gràcies a una infinitat de lluites ve-
ïnals que han acabat, com a mínim, 
amb un centenar llarg de victòries.

Victòries ciutadanes que són 

ben concretes i tangibles, enca-
ra que no sempre absolutes i que, 
desgraciadament, massa sovint són 
relegades a la memòria dels seus 
protagonistes anònims, als arxius 
de barri i a les hemeroteques de la 
premsa pobra mentre les ignoren 
la historiografia, el poder polític i 
els mateixos moviments socials dels 
quals el veïnal n’és part essencial.

Pragmatisme utòpic
L’activista veïnal i catedràtic d’Eco-
nomia de la UB Alfons Barceló sos-
té que la consecució dels Jardinets 
de l’Alguer i l’avinguda Mistral són 
fites que justifiquen, per si soles, 
l’existència de l’Associació de Ve-
ïns de Sant Antoni. Un bon exemple 
de la modèstia, la doble dimensió i 
el pragmatisme utòpic que carac-
teritzen el moviment veïnal si te-
nim present que l’AV Sant Antoni, 
fundada el 1968, va donar nom el 
1972 a la clandestina coordinado-
ra de barris que, dos anys després, 
va desembarcar a la Favb (nascuda 
també el 1972 com a legal federa-
ció de carrers) per convertir-la en 
alguna cosa més que en la punta de 
llança del moviment veïnal.

I és que la Favb -no per atzar ci-
tada per Jordi Pujol al costat d’Òm-
nium Cultural i del Barça en un lli-
bre-entrevista del 2008- és tot un 
referent sociopolític unitari i trans-
versal tot i estar ancorat a l’esquer-
ra crítica. El mateix referent que, 
al febrer de 1976, va convocar per 
l’Assemblea de Catalunya les grans 
manifestacions per l’amnistia que 
van demostrar que el carrer havia 
deixat de ser de la dictadura i que, 
al 2009, s’ha erigit com a acusació 
popular o portaveu de la indignació 
ciutadana davant dels casos Millet 

i Pretòria de corrupció i malversa-
ment de fons públics.

Entremig, cal consignar la in-
fluència de la Favb sobre l’agen-
da política de Barcelona i el seu 
model de ciutat: tant en la seva 
incidència sobre l’Ajuntament de 
transició, en els programes electo-
rals municipals de 1979, en l’acció 
als barris dels primers ajuntaments 
democràtics i en el mapa descen-
tralitzador dels districtes com en 
l’esperit crític sostingut a la contra 
entre dos moments d’inflexió his-
tòrica local com són els Jocs Olím-
pics de 1992 i el Fòrum 2004.

La Favb és capaç de catalitzar 
accions polítiques ciutadanes en 
favor de la democràcia i, al mateix 
temps, de fer costat a les associa-

cions de veïns en llargues batalles 
per reivindicacions tan concretes 
com la consecució d’un semàfor, 
una zona verda, la cobertura d’un 
cinturó o tot tipus d’equipaments 
de barri. Entre ells, la meitat dels 
51 centres cívics de Barcelona, en-
cara que l’Ajuntament n’amagui 
l’origen reivindicatiu veïnal a la 
propaganda que edita i en pengi 
la medalla a “la primera democrà-
cia municipal”. Si cal recuperar la 
memòria veïnal en la seva doble 
dimensió, la més política i la més 
concreta, és precisament perquè 
sense el pragmatisme utòpic veïnal 
no s’entén la ciutat democràtica.

Franquistes, catòlics i comunistes
Tot esquivant el totalitarisme fran-

Els veïns 
i la ciutat 
democràtica
Barcelona no s’ha concretat com la 
va somniar el moviment ciutadà 
durant la transició, però el repàs 
de 40 anys d’història permet 
afirmar que seria ben diferent 
sense les fites aconseguides

ANdRés NAyA

Presentem un conjunt de dades i dates -po-
dríem dir-ne una cronologia incompleta- que 
ens poden ajudar a conèixer una mica la Fe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (Favb) i la seva relació amb Barce-
lona i els seus barris. Per facilitar-ne la lec-
tura, diferenciem tipogràficament en cada 
apartat dos blocs: el primer recull aquells 
elements relacionats amb la història de la 
ciutat i les seves institucions i el segon rela-
ciona episodis del moviment veïnal.

Els anys previs a 1970
L’any 1953 s’aprova el Pla Comarcal de Bar-
celona i 26 municipis. José María de Porcioles 
arriba a l’alcaldia el 18 de març de 1957. Al 
1960 s’aprova la Ley Especial del Municipio 
de Barcelona. L’Ajuntament publica l’opuscle 
Barcelona año 2000 amb pròleg de Porcioles.

Als anys quaranta sorgeixen les primeres 
agrupacions de propietaris i veïns a Vallvidre-

ra. Als anys cinquanta es creen nombrosos 
centres socials o parroquials a les barriades. 
Als anys seixanta es funden les Asociaciones de 
Cabezas de Familia sota el paraigua del facciós 
Movimiento Nacional. Paco Candel publica Els 
altres catalans al 1964. A finals de l’any 1969 
s’havien constituït més de 40 associacions de 
carrers o comerciants. A partir de la nova llei 
d’associacions del 1964 es van crear nombro-
ses associacions de veïns de barri.

La fi de la dictadura (1970-1975)
L’any 1972 es comptabilitzen oficialment 
3.474 barraques (d’altres fonts n’eleven el 
número a 9.000). Enric Masó releva Porcioles 
a l’alcaldia l’11 de maig de 1973. Les últi-
mes eleccions municipals franquistes (1973) 
donen com a guanyador del districte IX el 
candidat dels treballadors Fernando Rodrí-
guez Ocaña: s’anul·la la seva elecció. L’any 
1975 Joaquín Viola és nomenat alcalde, els 
regidors voten en contra de subvencionar el 
català i mor el dictador Francisco Franco.

L’any 1970 sorgeixen les primeres comis-
sions de barri a Barcelona i l’abril de 1972 
una assemblea a la qual van assistir 300 veïns 
i veïnes aprova un programa reivindicatiu. 
El 1971 es crea la Coordinadora de Barrios 
de la Obra Sindical del Hogar. El 28 de juliol 
de 1972 s’autoritza la Favb, formada fona-
mentalment per associacions de carrer (els 
bombillarires), que presideix Juan Frías. El 
1972 es funda la il·legal Coordinadora de 
Sant Antoni, formada per 17 barris i que al 
1974 entra a la Favb. Albert Pons Valón n’és 
elegit president el 1974. El 1975 comencen 
a funcionar les primeres vocalies de dones.

La transició (1976-1979)
El 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, 
que modifica el Plan Comarcal. La Favb fa 
una exposició sobre el tema a la Fundació 
Miró. També sol·licita el cessament de Viola. 
José María Socías Humbert és nomenat al-
calde el 15 de desembre de 1976. Se suspèn 
el carnestoltes de 1978. La Favb publica un 
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quista i un elevat risc de fractura 
social incrementat per la immigra-
ció de postguerra, si Barcelona ha 
conservat les seves identitats po-
pular i catalanista és gràcies (no 
únicament, però sobretot) al tre-
ball de cohesió social del moviment 
obrer i ciutadà antifranquista. Un 
ampli moviment social forjat pels 
comunistes i sectors progressistes 
catòlics recolzat, al seu torn, en 
intel·lectuals i universitaris, en el 
PSUC i altres partits de l’esquerra, 
i encarnat tant en les Comissions 
Obreres com en el moviment ve-
ïnal. Més influenciat el segon per 
les primeres -ho proven les comis-
sions de barri nascudes el 1969 i vi-
ves fins a mitjan anys 70-, ambdós 
moviments van créixer en paral·lel 

als anys 60 entre la clandestinitat 
i les escletxes legals que va oferir 
la dictadura en un tímid intent de 
reforma, articulat sobre les elecci-
ons sindicals i la llei d’associacions 
de 1964, que se li va acabar girant 
en contra.

L’acció combinada del movi-
ment obrer i ciutadà, amb aporta-
cions d’altres actors, va rellevar el 
que havia estat l’hegemònica cul-
tura republicana, anarcosindicalis-
ta i federal barcelonina del primer 
terç del segle XX. Entre altres efec-
tes, va fer emergir l’anomenada 
Barcelona dels barris: un concepte 
que l’Ajuntament democràtic fa 
seu però que va ser forjat pel mo-
viment veïnal tant a Sants, Gràcia, 
Poblenou i Sant Andreu com a Nou 
Barris i que, en estreta complici-
tat, els huertamaros de la premsa 
local encapçalats per Josep Maria 
Huertas i Jaume Fabre van fixar en 
l’imaginari col·lectiu als anys 70.

Els orígens del moviment veïnal, 
però, cal anar a buscar-los als anys 
50 i 60. Tant en les noves formes de 
protesta urbana que inauguren les 
vagues de tramvies de 1951 i 1957 
com en l’incipient associacionisme 
de barris que, abans d’aprofitar 
l’escletxa de la llei d’associacions 
de 1964 i de ser penetrat i teo-
ritzat per l’antifranquisme polític 
(sobretot el PSUC i Bandera Roja), 
van anar configurant centres so-
cials parroquials, grups catòlics 
progressistes (JOC, HOAC, ACO...), 
cooperatives veïnals (a Torre Baró i 
Montjuïc) i, fins i tot, associacions 
de cabezas de familia (al Besòs i 
a Montjuïc) o de veïns i propieta-
ris (com les de Vallvidrera i Sarrià) 
apadrinades per jerarques fran-
quistes com els germans Francisco 
i Juan Antonio Samaranch 

La Favb en quatre temps
El 1972, quan una majoria d’as-
sociacions bombillaires -preocu-
pades per l’enllumenat dels car-
rers en festes- funden la Favb, el 
moviment veïnal més combatiu i 
arrelat als barris ja està en plena 
eclosió, com ho demostra la cre-
ació paral·lela de la Coordinadora 
de Sant Antoni. Clandestines co-
missions de barri i associacions de 
veïns que busquen l’empara legal 
conviuen durant pocs però intensos 
anys. El 1974, bombillaires i asso-
ciacions de barris conflueixen a la 
Favb, el control efectiu de la qual 
ràpidament passa a mans de les 
segones entre soterrades pugnes 
dels partits polítics, que troben en 
l’àmbit local una bona plataforma 
antifranquista i una immillorable 

escola de democràcia.
De 1974 a 

1976, la mobi-
lització veïnal 
contra el Pla 
Comarcal senten-
cia la Barcelona 
que entre 1957 i 
1973 havia disse-
nyat José María de 
Porcioles i, amb les 
manifestacions per 
l’amnistia pel mig, 
les associacions de 
veïns i la Favb posen 
contra les cordes els 
successors de Porcioles 
a l’alcaldia, Enric Masó 
i Joaquim Viola. En el 
context de la transició 
a Catalunya i Espanya, el 
moviment veïnal acaba 
forçant una transició lo-
cal força rupturista durant 
el mandat dels darrers al-
caldes designats a dit, Jo-
sep Maria Socías Humbert i 
Manuel Font Altaba. De fet, 
protagonitzen una gestió en 
alguns aspectes més pro-
gressista i participativa que 
la dels seus successors demo-
cràtics, els socialistes Narcís 
Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos 
i Jordi Hereu.

Entre desembre de 1976 i abril 
de 1979, mentre la Favb pressiona 
amb campanyes com Recuperem 
Barcelona per la democràcia i els 
poders fàctics de la ciutat cedeixen 
posicions per alleugerir la pressió 
social i davant del temor al triomf 
de les esquerres, un Ajuntament de 
transició i en bancarrota es gastarà 
més de 3.000 milions de pessetes 
en la municipalització de 100 hec-
tàrees de sòl urbà i 50 de sòl fores-
tal. Adquirit pel delegat d’Urbanis-
me de Socías, Joan Antoni Solans, 
i sota pressió veïnal, aquest sòl es 
destinarà a zones verdes, equipa-
ments, habitatge i operacions de 
reestructuració urbana de les quals 
viuran durant anys els Ajuntaments 
democràtics.

Després d’exercir de paraigües 
o incubadora d’altres moviments 
socials (feminisme, ecologisme, pa-

c i f i sme) 
i realitats associa-

tives (esplais, colles de gegants i 
diables i entitats com La Roda d’es-
pectacles), les associacions de veïns 
i la Favb entren en crisi als anys 80. 
Bona part dels seus quadres són co-
optats pels partits i les noves admi-
nistracions democràtiques, que, al 
seu torn, de cop i volta menyspreen 
la participació ciutadana.

Però les associacions i la Favb 
aguanten i mantenen l’esperit crí-
tic davant de l’eufòria olímpica i 
la gran transformació urbanística 
associada al 1992. Després, la Favb 
impulsa en xarxa noves reivindica-
cions i àmbits de lluita urbana com 
la mobilitat i el transport públic, la 
sostenibilitat i l’estalvi energètic, 
la solidaritat i la preocupació en-
vers col·lectius socialment margi-
nats o desatesos.

És així com la Favb cobra no-
ves forces i participa de gairebé 
totes les mogudes socials que, 
des del desallotjament del cine 
Princesa (1996) a les mobilitzaci-
ons pel dret a l’habitatge i contra 
l’ordenança de civisme (2006), es 
condensen en l’important cicle de 
mobilitzacions socials viscut a Bar-
celona entre el 2000 i el 2004. Són 
els anys del no a la guerra, dels 
papers per a tothom i d’un Fòrum 
de les Cultures que constata la fi 
del consens urbà gestat a la trans-
ició i projecta com en un mirall la 
discussió encara viva sobre l’esgo-

tament de l’ano-
menat model Barcelona.

Tot plegat no implica sostenir 
que la Favb tingui al tombant del 
segle XXI el protagonisme ni les 
possibilitats d’incidir en un canvi 
polític i social de les profundes 
dimensions que sí va oferir l’eta-
pa de canvi històric dels anys 70. 
Ara bé, si el model democràtic de 
ciutat a la Barcelona de principis 
del segle XXI és tan qüestionat 
-per intel·lectuals, moviments 
socials i fins i tot els partits que 
han estat a l’Ajuntament des de 
1979- com ho va ser fa 40 anys 
la Barcelona de Porcioles és que 
algun paper segueix jugant el 
moviment veïnal. Una realitat 
conformada avui per un centenar 
d’associacions de veïns, prop de 
50.000 socis i més de 800 activis-
tes que setmanalment es troben 
a les juntes per parlar dels barris 
i la ciutat.

Hi ha qui sosté que, indepen-
dentment de si hi va haver ruptu-
ra o reforma a Barcelona durant 
la transició, el porciolisme com a 
model urbà tardocapitalista i no 
democràtic ha acabat sobrevivint 
i, en certa manera, imposant el 
seu esperit després de 30 anys de 
democràcia. El centenar de vic-
tòries veïnals recopilades per la 
Favb a l’exposició 40 anys d’acció 
veïnal matisa aquesta visió tan 
pessimista. En tot cas, queda clar 
que només recuperant la memò-
ria veïnal es podrà entendre la 
ciutat democràtica.

memoràndum-manifest abans de les prime-
res eleccions municipals democràtiques que 
se celebren el 3 d’abril de 1979. Narcís Serra 
és elegit alcalde. “Plantada” del consistori, 
acabat de formar, a 120 persones que repre-
sentaven 56 associacions de veïns. Aquesta 
reunió amb els representants veïnals no se 
celebra perquè els regidors Abad i Vallverdú 
prefereixen assistir des del balcó de la plaça 
Sant Jaume a la celebració d’un triomf del 
Barça. El 1979 la Favb presenta al·legacions 
al reglament dels Consells de Districte.

L’any 1976 es publiquen La Barcelona 
de Porcioles i Tots el barris de Barcelona, 
de Josep Maria Huertas i Jaume Fabre. 26 
entitats relacionades amb les associacions 
de veïns i veïnes assisteixen a les Jornades 
Catalanes de la Dona. Les vocalies de dones 
entren a la Coordinadora Feminista. L’1 i el 8 
de febrer de 1976 es fan les manifestacions 
per la “Llibertat, amnistia i Estatut d’Au-
tonomia”. Cinc associacions de veïns sense 
legalitzar entren a la Favb. El 1977 es crea 

la Coordinadora de Vocalies de Jubilats. Una 
assemblea d’associacions de veïns rebutja 
la proposta de Nou Barris de convertir la 
Favb en una federació únicament de barris. 
Martín Villa decreta que les associacions de 
veïns no podran portar el nom dels seus bar-
ris. Concentració al parc Güell per rebutjar 
aquesta llei. Es realitza un manifest “per un 
Ajuntament de transició cap a la democrà-
cia”. El 19 de desembre de 1977 se celebra 
una manifestació per l’amnistia de la dona. 
Crítiques al Pla d’Urgències de Socías. La 
Favb participa en l’elaboració del Llibre 
Blanc de Barcelona. Carles Prieto presideix 
la junta de la Favb, amb escassa presèn-
cia de les associacions de carrers. El 1978 
pertanyen a la Favb 99 associacions, 62 de 
carrers i 37 de barris. Es realitza una mani-
festació amb el lema “III Cinturó gratuït”. El 
1979 s’endega la campanya “Volem centres 
de salut als barris”. Se celebra a Barcelona 
la V Trobada Estatal d’Associacions de Veïns 
i a Manresa la primera Assemblea d’associ-

acions de veïns de Catalunya. El 20 de de-
sembre es realitza una manifestació amb el 
lema “Exigim al Govern de Madrid els diners 
dels nostres municipis”.

La crisi (1980-1990)
La Favb elabora un mapa de barris que serà 
el punt de partida de la nova divisió de dis-
trictes. El 1981, el PSC abandona la Favb tit-
llant-la de “marginal”: rectificarà el 1985. 
El 2 de desembre de 1982, Pasqual Maragall 
substitueix Narcís Serra a l’alcaldia. La Gene-
ralitat assumeix competències d’habitatge. 
Adigsa gestionarà els habitatges de l’Obra 
Sindical del Hogar. S’aprova la llei del divor-
ci. 1985: vaga general en contra del retall 
de pensions. La Coordinadora de Jubilats la 
recolza. Barcelona és designada seu dels Jocs 
Olímpics el 1986. El 19 de juny de 1988, ETA 
atempta a l’Hipercor i les associacions de ve-
ïns manifesten el seu rebuig a aquesta acció.
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La Favb endega campanyes com “Fem nostra 
Barcelona” i “Demanem la paraula”. Carles 
Prieto dimiteix com a president de la Favb 
i el substitueix Prudenci Sánchez. L’entitat 
celebra el seu desè aniversari amb una ex-
posició i la publicació del llibre Barcelona a 
cops. En total hi ha 130 associacions fede-
rades i es publiquen 39 butlletins de barri. 
Davant les eleccions municipals de 1983, la 
Favb publica el document Les associacions 
de veïns, una eina per millorar la vida als 
barris. El 1984 la Favb s’adhereix a la cam-
panya “Pro-Referèndum OTAN”. Margarita 
Rodríguez és elegida presidenta de la Favb 
el 7 d’abril de 1986. Les associacions de 
veïns de Nou Barris abandonen la Favb en 
no considerar-se representades. S’hi torna-
ran a incorporar el 1988. Les associacions 
de veïns exigeixen ser considerades “d’uti-
litat pública” en la VI Trobada Estatal i la 
Favb publica el document Barcelona davant 
la Barcelona Olímpica. La Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes inaugura el Centre 
Cultural Tomàs Tortajada. El 
1988 es crea la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns 
de Catalunya.

Recuperació (1990-2000)
Amb els Jocs Olímpics de 
1992 es reprimeix la prostitu-
ció i es tanquen els meublés 
del Raval. La Barcelona olím-
pica crea un nou barri, obre 
la ciutat al mar i s’oblida del 
transport públic, els PERI i els 
habitatges socials (Maragall 
n’havia promès un 25% a la 
Vila Olímpica). Vaga general 
pel dret a la feina dels joves. 
El 1997 dimiteix Pasqual Ma-

ragall i el substitueix Joan Clos.
El 1990 es detecta l’aluminosi i els 35 

barris afectats es coordinen a la Favb. L’any 
2009 encara quedaran més de 1.000 habi-
tatges sense rehabilitar o remodelar. La Favb 
reclama un referèndum per limitar l’ús del 
cotxe. El 1991 Pep Miró és elegit president 
de la Favb. Es publica La Barcelona dels bar-
ris, d’A. Alabart, A. Naya i M. Roig. Se’n pu-
blicaran dues edicions més als anys 1999 i 
2008. El mateix 1991 apareix la revista Car-
rer, que el 1993 publica un número especial 
titulat La Barcelona de Maragall. Comença la 
guerra contra els impostos abusius del re-
but de l’aigua, que durarà 10 anys. El 1992 
se celebra l’assemblea ciutadana contra el 
Pla d’Hotels. 1993: Campanya per la gra-
tuïtat del Parc del Laberint. Creació de les 
plataformes “Barcelona Estalvia Energia” i 
“En Defensa del Transport Públic”. Davant 
l’augment abusiu del preu del bitllet del 
metro, la Favb realitza una convocatòria 
de protesta i anima a entrar sense pagar. 
1994: es presenta un recurs al projecte  
de privatitzar l’espai d’equipament de Pis-

cines i Esports. Campanya 
“Metro als barris”. 1995: 
Manifestació en solidaritat 
amb Bòsnia. Roser Argemí 
és elegida presidenta de la 
Favb. 1996: Manifest que 
reivindica la construcció de 
10.000 habitatges socials. 
La Favb se solidaritza amb 
el moviment okupa arran 
del desallotjament del cine 
Princesa. Oposició a la re-
qualificació del camp de 
l’Espanyol. La Favb edita 
Barcelona en lluita: el mo-
viment urbà 1965-1996, de 
Josep Maria Huertas i Marc 
Andreu. 1998: campanya 

contra la construcció d’una incineradora a 
la Zona Franca. Manel Andreu és elegit pre-
sident de la Favb. 1999: La Favb recolza el 
“Dia sense cotxes”. Signatura del conveni 
entre l’Ajuntament i les Cooperatives Veï-
nals d’Habitatge.

El nou segle (2000-2009)
L’any 2002, unes noves Normes de Participa-
ció Ciutadana substitueixen les de 1986. Les 
associacions veïnals continuen sense dret a 
veu als plens. La Favb dóna cobertura legal a 
les multitudinàries manifestacions contra la 
guerra de l’Iraq. El Fòrum de les Cultures del 
2004 és rebutjat per la Favb. Anys després 
se’n reconeix àmpliament el fracàs. El 2004 
s’aprova la Llei de Barris de la Generalitat i 
el 2005 la nova Carta Municipal de Barcelo-
na. Jordi Hereu assumeix l’alcaldia el 2006. 
La nova divisió de barris és rebutjada per la 
Favb. 30 entitats ciutadanes rebutgen en una 
Audiència Pública les Ordenances Cíviques. 
El 2007 s’aprova la nova Llei d’Habitatge. El 
2009 el Parlament rebutja debatre la Inici-
ativa Legislativa Popular contra els aliments 
transgènics.

Presentació de propostes en el Pla d’Ac-
tuació Municipal. No s’accepta la proposta 
de celebració d’una Audiència Pública que 
examini el compliment dels PAD a meitat del 

mandat. L’any 2000 se celebra el I Fòrum 
Veïnal Barcelonès on es realitza un mapa 
reivindicatiu de Barcelona. S’inicia el pro-
jecte de la Favb “El barri espai de convivèn-
cia”. S’endega de nou la campanya contra 
el Túnel d’Horta. El 2001 la Coordinadora 
de Jubilats i Pensionistes participa en un 
debat a l’ONU. Solidaritat veïnal davant la 
revolta dels sense papers i el tancament de 
700 immigrants a l’església del Pi. La Coor-
dinadora de Vocalies de Sanitat reclama la 
participació dels veïns en els consells sanita-
ris i es publica el Manifest en Defensa de la 
Sanitat Pública. Diversos barris consideren 
un atemptat a la salut l’exposició a les ones 
de telefonia mòbil i realitzen campanyes en 
contra. L’any 2002 se celebra el II Fòrum 
Veïnal Barcelonès sobre participació, espe-
culació i equipaments. 245 entitats en fir-
men les conclusions. La Favb denuncia les 
destrosses a Collserola per plantar les vinyes 
del vi Barcelona. L’any 2004 Eva Fernández 
és elegida presidenta de la Favb. L’any 2005 
el Carmel pateix l’esfondrament de les 
obres del metro. Se celebra el III Fòrum Ve-
ïnal Barcelonès, dedicat exclusivament als 
equipaments. Oposició al projecte especu-
latiu al carrer Carabassa. L’any 2007 la Favb 
denuncia la construcció de l’hotel Miramar 
a Montjuïc. Surt el número 100 de Carrer 
amb el títol Poder i ciutat, qui mana a Bar-
celona? Comença la publicació de la sèrie 
Quaderns de Carrer. L’any 2008 se celebra 
el IV Fòrum Veïnal Barcelonès sobre ecolo-
gia urbana i es denuncia la tala d’arbres a 
Collserola per construir una muntanya russa 
al Tibidabo. La Favb dóna suport a les enti-
tats de les Corts contra la requalificació del 
Miniestadi. L’any 2009 la Favb denuncia la 
construcció de l’hotel Vela a la Barceloneta 
i endega juntament amb d’altres entitats 
les campanyes Diagonal per a Tothom i Con-
tra la Corrupció i en Defensa del Bé Públic.
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Ara que fa 40 anys...

CARlEs pRIEto
expresident de la favb

Una experiència realment apassi-
onant. Viure a Barcelona amb el 
monstre. Perquè, escoltin bé, es 
tracta d’un autèntic monstre, de 
veritat, encara que no ho sembli, 
és aquí cada dia, sense voler, qua-
si sense que ens n’adonem, cada 
vegada una mica més gras i insen-
sible. És estrany, hi hauria d’estar 
acostumat i, en canvi, després de 
tants anys el monstre m’ofega, o 
es transforma o es mor, és com una 
història d’herència-ficció.

Bé, no es tracta d’explicar 
contes ni de fantasiejar, fa ja uns 
quants anys que els que vivim a 
Barcelona ens hem despertat i ens 
neguem a creure en monstres be-
nefactors. Així, a crits, hem acon-
seguit canviar bastantes orelles al 
monstre. Perquè escoltin-me, si no 
fos així encara hi hauria en Porcio-
les lluint la cabellera per la plaça 
de Sant Jaume. I això sí que no! 

Bé, si vol que es presenti a les mu-
nicipals, que estaria molt bé, una 
gran història de memòria, de com 
alguns fan “la seva ciutat” a costa 
dels ciutadans.

Doncs sí, la història d’aques-
ta Barcelona que pretenia fer-se 
“gran” i es va convertir en monstre 
podria ser apassionant de debò. 
S’imaginen si fos veritat que al 
Porcioles no li van renovar el con-
tracte perquè la corrupció munici-
pal estava en un estat tan avançat 
que l’olor va arribar als nassos de 
Madrid? S’imaginen també que al 
Massó el varen nomenar alcalde 
perquè li agradava més la indústria 
electrònica que la immobiliària, 
però que en pocs dies veia immobi-
liàries i especuladors per tot arreu, 
fins i tot entre algun dels seus col-
laboradors...?

Salvar Barcelona?
I s’imaginen, com a plat fort, el 
nomenament d’en Viola, vestit 
d’home de confiança del Pardo, 
acceptant la greu missió de salvar 
Barcelona de les “hordes veïnals”, 
sol, totalment sol, mentre tots els 
altres, des de Govern Civil, la Di-
putació, la Delegació de Sindicats, 
tots es preparaven per al canvi. 
Perquè cal que no passin, almenys 
cal salvar el Pla Comarcal perquè 
el sòl perilla i el poden destinar a 
zones verdes, escoles, residències 
per als jubilats i altres ximpleries 
tan poc rendibles.
Podríem anar imaginant coses, per-
sonatges i situacions, però dubto 

que ens acostés a la realitat. I és 
precisament la realitat el que ens 
interessa, perquè la ficció la po-
dem oblidar o ens en podem riure, 
en canvi la realitat la podem can-
viar, per més complexa i difícil que 
sigui.

Més sòl públic
I ens trobem en una situació sem-
blant, hem de recuperar el temps 
i l’espai perduts en mans de l’es-
peculació.

Perquè cal ampliar el patrimoni 
municipal del sòl, necessitem sòl 
públic per a les zones verdes i els 
equipaments públics que necessi-
ten tots els barris de la ciutat. Per 
això és important forçar l’adminis-
tració perquè orienti la seva actu-
ació en aquest sentit, però també 
cal aconseguir aviat una adminis-
tració local prou dotada econòmi-
cament, políticament, legalment. 
Sense això els interessos particu-
lars continuaran prevalent sobre 
les necessitats col·lectives.

Perquè necessitem una planifi-
cació educativa democràtica i un 
pla de construccions escolars que 
permeti cobrir tots els grups de 
l’ensenyament obligatori. Cap or-
ganisme de l’administració no té 
les xifres reals de l’escolaritat. Si 
això passa amb el dèficit de places 
escolars, és impensable la situació 
pel que fa a la qualitat.

Perquè necessitem una assis-
tència sanitària adequada, una 
política de salut pública, donar re-
llevància a la medicina preventiva 
i a la planificació sanitària, amb 
equipaments hospitalaris i centres 
de salut als barris, equipaments 
per als jubilats, clubs, residènci-
es als barris, assistència geriàtrica 
descentralitzada.

Perquè necessitem una políti-
ca seriosa de transport públic, de 
manera que aquest tingui priori-

tat respecte del privat. Això s’ha 
de traduir per una banda en una 
nova orientació de les inversions 
en obres de vialitat, acabant amb 
la concepció d’autopistes urbanes, 
aprofitant les inversions fetes fins 
ara -1r i 2n cinturons- donant-los 
una solució d’acord amb les ne-
cessitats socials i urbanístiques de 
l’entorn, i preveient un pla de co-
municacions metropolitanes en què 
els protagonistes siguin el tren, el 
metro i els transports col·lectius 
de superfície...

Cultura popular
Perquè necessitem una política 
de promoció cultural que avivi la 

lliure expressió a tots els racons 
de la ciutat. Cal desvetllar la gran 
riquesa cultural i de tanta tradició 
al nostre poble, una mostra de la 
qual és la gran quantitat d’entitats 
i associacions de tota mena que 
tenim, fet que demostra l’esperit 
solidari i de cooperació del veïnat. 
Vida cultural i associativa als bar-
ris que cal impulsar i que també 
cal dotar d’instruments materials 
que la facin possible. Per tot això 
és molt important que prosperi la 
reivindicació popular dels “casals 
de barri” o centres cívics, ente-
sos com a equipaments públics al 
servei de tots els veïns i totes les 
entitats.

Infància i joventut
Aquest és probablement l’element 
social més abandonat a la gran ciu-
tat i precisament el més important 
i transcendental en la vida de tots 
els ciutadans. Sembla que com que 
encara no voten, no hi hagi pres-
sa a plantejar seriosament la seva 
problemàtica, que no és només de 
places escolars, sinó de concepció 
d’una ciutat que no reprimeixi sinó 
que protegeixi tots els habitants 
que hi viuen, des de bon comen-
çament.

Ajuntament democràtic
Perquè necessitem una ciutat i un 
municipi estructurats democràtica-
ment, de manera que cada ciutadà 
i grup de ciutadans participin ac-
tivament en la política municipal. 
Això requereix un estudi funcional 

de la ciutat i un debat obert a tot-
hom, per trobar les formes de des-
centralització de la vida municipal 
pels districtes i també l’establi-
ment de les maneres de participa-
ció ciutadana diària.

Perquè necessitem un ajunta-
ment democràtic, que surti del su-
fragi universal, que representi re-
alment la voluntat popular. Caldrà, 
doncs, revisar l’actual Carta Muni-
cipal de Barcelona, adequant-la a 
les exigències d’una administració 

democràtica. Tot això no serà pos-
sible sense les eleccions municipals 
democràtiques, condició indispen-
sable per superar aquesta etapa 
d’incertesa i aquesta transició que 
s’està allargant massa.

Penso que encara que exposat 
a grans trets, aquesta llista de ne-
cessitats configura la realitat del 
que suposa “viure” a Barcelona, i 
que aquesta és una realitat sobre 
la qual cal -si es pot- incidir, per 
canviar-la.

Avui, com als anys 70, cal seguir fent acció 
veïnal perquè la ciutat és, com ho era llavors, 
lluita d’interessos. Ho prova l’actualitat al segle 
XXI d’un article publicat el 21 de setembre de 
1978 per l’aleshores president de la Favb al 
primer número d’un suplement del diari de la 
tarda Catalunya Express

lEns cal sòl públic per 
a les zones verdes i 
els equipaments que 
necessiten tots els 
barris de la ciutat

lNecessitem una política 
de promoció cultural 
que avivi la lliure 
expressió a tots els 
racons de Barcelona

La portada del suplement del Catalunya Express publicava aquest article sobre els barris de BCN al 1978
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ACTES

27 de novembre 2009, 19.00 h.
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. Saló del Tinell i Capella de Santa Àgata
Inauguració de l’exposició
Eugeni Madueño, periodista
Nacho Murgui, president de la FRAVM
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
Eva Fernández, presidenta de la FAVB

10 de desembre 2009, 19.00 h.
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. Sala Martí l’Humà
Taula rodona “El moviment veïnal: 40 anys fent barri, ciutat i democràcia” 
Modera: Jordi Borja, urbanista    
Pamela Radcliff, historiadora de la Universitat de Califòrnia 
Vicente Pérez Quintana, sociòleg i membre de la junta de la FRAVM 
Eva Fernàndez, antropòloga i presidenta de la FAVB   
Joan Roca, director del Muhba 

14 de gener 2010, 19.00 h.
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. Sala Martí l’Humà
Taula rodona “El moviment ciutadà: estratègies per fer emergir una història oculta”
Modera: Jaume Fabre, periodista i historiador 
Marc Andreu. periodista i historiador del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (Grama-UB) 
Ricard Martínez. Historiador del Centre d’Estudis Franquisme i Democràcia (Cefid-UAB)
Tania Magro. Arquitecta del Grup de Recerca sobre Model Barcelona (Escola d’Arquitectura–
UPC) 
Jordi Mir. Historiador del Grup de Recerca sobre Moviments Socials (Cems, UPF)

28 de gener 2010, 19.00 h.
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. Sala Martí l’Humà
Conferència “Els moviments socials urbans al segle XXI” 
Presenta: Albert Recio. Vicepresident de la FAVB i professor d’Economia de la UAB.
Ponent: Tom Angotti. Urbanista i director del Centre de Planificació i Desenvolupament 
Comunitari de Nova York

CIutAt VEllA
 1 El Born
 2 Els edicles de Cambó
 3 Carrer Carabassa  
 4 La Maquinista 

Terrestre i Marítima
 5 Casa de la Caritat
 6 El Pati Llimona
 7 El Port Vell
 8 El Forat de la 

Vergonya
 9 "Aquí hi ha gana"
 10 Avinguda de les 

Drassanes
 11 Equipaments del 

Gòtic

EIxAmplE
 12 La Casa Golferics
 13 El parc de 

l’Escorxador 
 14 Cotxeres Borrell 
 15 L'illa de la Fichet
 16 SAFA, SAESA 

i Myrurgia
 17 La presó Model
 18 L'avinguda Mistral
 19 Estació del Nord
 20 Les places de la 

Sagrada Família
 21 Biblioteca Joan 

Oliver

SAntS mOntjuïC
 22 El Mercat de les 

Flors 
 23 Les Cotxeres 

La plaça de Sants
 24 Can Batlló 
 25 L'Espanya Industrial
 26 El Vapor Vell 
 27 La Ronda del Mig 
 28 Centre cívic i 

biblioteca de Blai
 29 Can Farrero i la Casa 

del Rellotge
 30 Can Clos i el Polvorí
 31 Manufactures 

Ceràmiques
 32 Parc de Can Sabaté

lES CORtS
 33 Jardins de la 

Maternitat 
 34 Quatre escoles  

públiques
 35 Sol de Baix
 36 La 'polideportiva'  

del Barça
 37 Centre cívic  

de Can Deu

SARRIà-SAnt GERVASI
 38 El Castell de 

l’Oreneta
 39 Can Castelló
 40 Vil·la Cecília
 41 L'Elèctric i el centre 

cívic de Vallvidrera
 42 Nucli antic de Sarrià
 43 Can Brusi
 44 El ginjoler  

d'Arimon

GRàCIA
 45 La Sedeta 
 46 La Violeta
 47 L’Artesà de Gràcia
 48 Escoles OSI i Comas i 

Solà
 49 Parc de la Creueta 

del Coll
 50 La plaça de la 

Virreina
 51 Clínica Quirón
 52 Plaça Lesseps

HORtA-GuInARDó
 53 El parc de les Aigües
 54 Martí Codolar 
 55 Del cinturó a la 

ronda del Guinardó
 56 Can Fargas 
 57 Can Mariner i Matas i 

Ramis
 58 El Patronat Ribas i 

l'escola Tramuntana
 59 La Clota
 60 Plaça de la Vall 

d'Hebron 
 61 La Casa Groga
 62 Parcs de  

l'Amistat i la Unitat

El per què i el com 
d’un treball col·lectiu

arcelona i Madrid plantegen dos models de 
creixement urbà, d’organització municipal i 
de participació ciutadana diferents. A més, la 

dinàmica econòmica, política i mediàtica Catalunya-
Espanya (i àdhuc la rivalitat esportiva Barça-Madrid) 
sovint pretén enfrontar la ciutadania de les dues me-
tròpolis. No obstant -i amb antecedents de llaços so-
lidaris durant la guerra civil com els que ha recordat 
l’exposició Defensar Madrid és defensar Catalunya-, 
en el transcurs de la història recent els veïns i veï-
nes de les dues ciutats han afrontat problemàtiques 
i lluites comunes. En l’actualitat tenen també reptes 
compartits als quals han de donar resposta.

És en aquest context -i preveient que una celebra-
ció institucionalitzada dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics relegaria la memòria dels moviments 
socials- que les federacions veïnals de Barcelona 
(FAVB) i Madrid (FRAVM) van decidir fa prop de 
dos anys d’endegar un projecte conjunt que ara s’ha 
concretat en l’exposició Barcelona-Madrid. 40 anys 
d’acció veïnal. L’objectiu: recuperar una memòria 
històrica massa sovint ignorada i mostrar que el 
moviment veïnal construeix ciutat i ciutadania des 
de la pràctica activa de la solidaritat.

Treballats per separat a cada ciutat però sota una 
idea i format comuns, i combinant sense complexes 
les llengües catalana (per la part de Barcelona) i 
castellana (per la de Madrid), els continguts de l’ex-
posició han estat elaborats per un equip de treball 
multidisciplinari i voluntari format per historiadors, 
geògrafs, periodistes, sociòlegs, antropòlegs, disse-
nyadors i activistes veïnals. A Barcelona, més enllà 
de la complicitat i la cobertura intel·lectual del Mu-
seu d’Història i el Memorial Democràtic, les subven-
cions i aportacions d’aquestes i altres institucions 
col·laboradores (Ajuntament, Generalitat, Sogeur i 
Fundació La Caixa) han cobert la part organitzati-
va i tècnica del disseny, el muntatge i la informàtica. 
La recerca i el treball de continguts, guionatge, il-
lustració, redacció i correcció, feines no remunerades, 
haguessin estat impossibles sense la desinteressada 
aportació de l’equip de treball multidisciplinar.

Més de sis mesos d’intens treball veuen ara la llum 
en quatre formats diferents: 1) l’exposició que s’inau-
gura de forma simultània al Museu d’Història de Bar-
celona (27 de novembre) i al Museo de la Ciudad de 
Madrid (1 de desembre) i que durant el 2010 correrà 
itinerant pels barris d’ambdues ciutats; 2) una pàgina 
web -accessible tant des de les pantalles tàctils de l’ex-
posició com des de qualsevol ordinador a casa, l’escola o 
on es vulgui- que, des del doble domini www.memoria-
veinal.org i www.memoriavecinal.org, fa les funciones 
d’exposició virtual i arxiu documental permanent de 
lliure accés i que, a més, ofereix la possibilitat d’anar-
se enriquint mitjançant un bloc; 3) un catàleg en forma 
de dos llibres que la FAVB (dins de la col·lecció Qua-
derns de Carrer) i la FRAVM editaran a principis del 
2010; el monogràfic de Carrer que teniu entre mans és 
un avançament d’aquest catàleg, centrat només en els 
continguts de Barcelona; i 4) un DVD d’edició limitada 
amb un audiovisual que serà distribuït per a divulga-
ció i arxiu entre associacions de veïns, biblioteques i 
centres culturals de Barcelona.

Sota els diferents formats, els continguts comuns 
bàsics de Barcelona-Madrid. 40 anys d’acció veïnal 
proposen un recorregut -des de la dictadura franquis-
ta i la transició democràtica fins als nostres dies- pels 
diversos àmbits de lluita i reivindicació veïnal, molt 
similars tant a Madrid com a Barcelona. El treball 
permet visualitzar de forma interactiva la història de 
100 conquestes veïnals a Barcelona ciutat i de 80 a 
Madrid (capital i regió metropolitana) que es concre-
ten en parcs, places, equipaments, serveis públics...

No estan totes (podrien ser-ne més), però la selec-
ció d’aquestes victòries ciutadanes s’ha fet comptant 
amb la participació, els sugeriments i la documenta-
ció aportada per les diferents associacions de veïns 
dels diferents districtes i, en el cas de Madrid, també 
alguns municipis de la corona metropolitana.

Tot plegat -i salvant les distàncies culturals, políti-
ques, geogràfiques i temporals que es vulguin- permet 
veure com les reivindicacions i formes de lluita dels 
veïns i veïnes de Barcelona i Madrid en els darrers 40 
anys han estat similars. Fins al punt, i malgrat les 
peculiaritats de cada metròpoli, que es pot concloure 
que ni Barcelona ni Madrid serien avui tal i com les 
coneixem sense la petja de la lluita veïnal.

B

AnDRéS nAyA I mARC AnDREu

Portada de la web. Clickeu a la pantalla 
tàctil (a l’exposició) o amb el ratolí (al vostre 
ordinador) sobre les lletres “BCNAV” o 
“MADAV” per seleccionar els continguts, 
respectivament, de Barcelona o Madrid.

Al menú de la part superior de la pantalla 
següent podeu optar entre clickar 
“Reivindicacions globals i àmbits de lluita” (a 
la foto), “Accions veïnals” o el blog, que permet 
deixar opinions, textos complementaris i imatges. 
Cada àmbit conté diferents il·lustracions.

Si has clickat “Accions veïnals” (foto), hauràs 
de seleccionar primer al mapa general el mapa 
d’un districte (de Barcelona) o d’un districte o 
un municipi (de Madrid).

Sobre el mapa ampliat de cada districte (foto) 
o municipi pots clickar el punt numerat de 
l’acció veïnal concreta que desitgis veure.

Seleccionat el punt, s’obre una fitxa que 
consta d’un text i una sèrie d’imatges que es 
poden veure clickant les fletxes dels cursors 
sobreimpresos a la finestra. Per tornar al 
mapa, clickeu la icona inferior. Per anar a 
qualsevol altre apartat, utilitzeu el menú de la 
part superior de la pantalla.

www.memoriaveinal.org
www.memoriavecinal.org



Nou Barris
 63 Masia de Torre 

Llobeta 
 64 Les places de Nou 

Barris
 65 De la Guineueta 

Vella a Canyelles
 66 La cobertura de la 

ronda de Dalt
 67 Les cotxeres de 

Borbó

saNt aNdreu
 78 Escola i parc de la 

Pegaso 
 79 La Fabra i Coats
 80 Rambla de Sant 

Andreu
 81 Casernes de Sant 

Andreu 
 82 El metro del Bon 

Pastor
 83 La presó de la 

Trinitat
 84 La Torre del Fang
 85 Plaça Pilar Miró
 86 Plaça Hispano-Suiza

n un context de dictadura, 
a partir de mitjan anys 60 
del segle XX les associacions 

de veïns apareixen com a evolució 
d’organitzacions de defensa dels 
interessos populars: comissions de 
barri, grups sindicals clandestins, 
entitats de barri lligades a 
l’Església, associacions juvenils... 
Aprofitant la llei d’associacions 
de 1964, les entitats veïnals es 
van legalitzant amb dificultats de 
funcionament i prohibicions: els 
seus estatuts els ha d’aprovar el 
Govern Civil i cada reunió ha de 
ser comunicada i autoritzada, i 
sovint intervinguda per la policia.
El moviment veïnal, que creix en 
un marc de falta de llibertats i 
democràcia, aviat ocupa un espai 
de representació de la voluntat 
popular. El seu treball de defensa de 
les condicions de vida el converteix 
en punta de llança per la consecució 

de les llibertats d’expressió, reunió 
i associació. Les associacions fan 
participar el veïnat i el seu dia a dia 
esdevé una escola de democràcia 
que xoca amb el franquisme si 
genera atacs de grups feixistes. 
És molt significatiu que les 
associacions de veïns encapçalessin 
les manifestacions per l’amnistia del 
1 i 8 de febrer de 1976, quan milers 
de ciutadans ompliren Barcelona 
en demanda de “llibertat, amnistia 
i estatut d’autonomia”. També és 
important el paper del moviment 
veïnal a l’Assemblea de Catalunya. 
I cabdal per a la transició i els 
primers ajuntaments democràtics 
va ser que la lluita veïnal marqués 
l’agenda política. Després, i sovint a 
contracorrent, ha estat una constant 
l’exigència veïnal de participació 
ciutadana. Les associacions 
de veïns han participat solidàriament 
en conflictes socials i laborals, en la 
denúncia de la carestia de la vida i 
en lluites per la llibertat de presos 
franquistes i contra els abusos de 
poder. També ha defensat els drets 
dels immigrants i tots els drets 
socials, denunciant la pobresa i 
l’exclusió social. Així mateix, les 
associacions de veïns han teixit 
solidaritats amb els nous moviments 
socials: feministes, ecologistes, 
pacifistes, okupes...

E

Llibertats  
i democràcia

 68 Parc esportiu de Can 
Dragó

 69 Ateneu Popular de Nou 
Barris

 70 Can Masdeu
 71 Centre de planning de 

Torre Llobeta
 72 Gestió d'equipaments a 

Nou Barris
 73 Viviendas del 

Gobernador
 74 L'aluminosi del Turó
 75 La Casa de les Aigües
 76 Via Júlia
 77 Can Peguera

saNt Martí
 87 El Parc del Clot
 88 Wad-Ras i la Flor de 

Maig
 89 Can Robacols
 90 La plaça dels Porxos 

i altres zones verdes
 91 La Mar Bella i les 

platges de Poblenou
 92 Can Felipa 
 93 Rambla Guipúscoa
 94 La Farinera
 95 Can Saladrigas i Ca 

l’Aranyó
 96  Alchemika i Costa i 

Font
 97  Can Ricart i el 22@
 98  La Gran Via i les 

Glòries
 99  La Rambla Prim
 100  Centre cívic de Sant 

Martí 
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l treball de les associacions 
de veïns de millora de les 
condicions de vida al barri i a la 

ciutat ha anat acompanyat sempre per 
la presa de consciència sobre l’entorn 
social, urbà i històric. S’ha fomentat 
l’orgull de barri, la seva identitat, els 
valors de la vida col·lectiva i els seus 
mitjans propis d’expressió: la cultura 
popular. Es procura la coordinació de les 
entitats del barri (socials, recreatives, 
culturals, esportives) per promoure la 
vida col·lectiva, plantant la llavor de 
la dimensió de barri. Es constitueixen 
secretariats o coordinadores que 
arriben a gestionar equipaments. La 
reivindicació d’espais socioculturals, 
ateneus i casals es lliga a la conservació 
del patrimoni històric i arquitectònic. 
Es recuperen les festes populars: 
carnavals, revetlles, festes majors... 
S’organitzen activitats culturals, 
formatives, informatives i recreatives, 
amb participació de professionals de 
prestigi, del món de les arts i la cançó. 
En són exemples tant la creació de La 
Roda d’Espectacles i l’organització de 
concerts del tipus Serrat als Barris 
com el foment de la cultura d’arrel 
tradicional: gegants, diables, castells... 
La participació de moltes associacions 
de veïns al Congrés de Cultura Catalana 
de 1976-1977 va donar-li una dimensió 
popular i va servir per dur als barris els 
valors de la recuperació de la cultura 
catalana. La lluita per catalanitzar el 
nomenclàtor i la participació de la Favb 
en l’elaboració del mapa de barris dels 

anys 80 són exemples de la dimensió 
identitària veïnal. Des de la publicació, 
el 1976, de Tots els barris de Barcelona, 
de Josep Maria Huertas i Jaume Fabre, 
la recuperació de la memòria històrica 
veïnal ha estat una constant traduïda en 
llibres, exposicions i debats. A banda de 
les obres de la Favb Barcelona en lluita 
(1996) i La Barcelona dels barris (1991, 
1999 i 2008), a la difusió d’aquesta 
memòria hi ha contribuït la premsa de 
barris, que inclou butlletins veïnals i 
revistes com El 29 i La Veu del Carrer.

E

Cultura i identitat 
de barri
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es dones han estat sempre 
presents a les lluites urbanes 
i del moviment veïnal. En 

algunes ocasions fins i tot han estat 
les capdavanteres: en la lluita pels 
semàfors, contra la carestia de la 
vida o per equipaments i serveis com 
escoles o centres sanitaris. Sense que 
s’hagi reconegut la importància del 
seu paper, també han format part 
activa de les organitzacions veïnals, 
sovint amb tasques essencials però 
poc valorades i poc visibles, fent de 
secretàries i tresoreres. El 1976, a les 
Jornades Catalanes de la Dona, hi van 
participar membres de 24 associacions 
de veïns, algunes de les quals ja duien 
un any de funcionament com a vocalia 
de dones. Les vocalies de dones van ser 

part integrant del moviment veïnal des 
de 1975 fins ben avançada la dècada 
dels 80. Al mateix temps, van ser part 
del moviment feminista en integrar-
se a la Coordinadora Feminista. Com 
a espai frontissa de dos dels grans 
moviments de la transició van dur els 
debats i reivindicacions feministes als 
barris i van situar en l’agenda feminista 
les necessitats reals de les dones dels 
sectors populars. Les vocalies de dones 
van contribuir a la recuperació de 
drets democràtics bàsics. Van impulsar 
campanyes per l’amnistia de les dones, 
tenint present que a les presons hi 
havia dones per delictes específics com 
l’avortament, la prostitució i l’adulteri. 
També van defensar el dret al divorci i 
dones acusades d’adulteri. Així mateix, 
van aconseguir la creació dels primers 
centres municipals de planning i 
centenars de dones van conèixer els 
anticonceptius gràcies a xerrades veïnals. 
El dret a l’avortament també ha estat 
defensat pel moviment veïnal, que va 
fomentar pràctiques de desobediència 
civil informant de llocs on anar a 
avortar quan això encara no era legal. 
El moviment veïnal també ha denunciat 
les agressions a les dones i ha defensat 
els drets de col·lectius específics com les 
prostitutes.

L
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a lluita per l’habitatge digne 
és un dels elements bàsics 
del treball de les associacions 

de veïns. Als anys 70, a més del 
barraquisme, l’àrea de Barcelona tenia 
un parc d’habitatge popular embellit 
i degradat. Dels 460.000 habitatges 
existents, s’estima que un 40% no 
tenia cambra de bany. Hi havia molt 
habitatge d’autoconstrucció, barris vells 
molt degradats i falta de serveis als 
vells i nous barris d’habitatge protegit, 
cases barates o polígons de barraquisme 
vertical aixecats per l’Obra Sindical 
del Hogar o el Patronat Municipal de 
l’Habitatge. Les associacions de veïns 
encapçalen les lluites per la consecució 
d’un pis rehabilitat o nou. Significativa 
és la lluita contra l’Obra Sindical del 
Hogar. Aquesta pretén endossar als 
veïns els pisos en males condicions i 
força la creació de la coordinadora dels 

polígons de l’OSH, que va muntar una 
vaga de lloguers i va guanyar la reforma 
dels polígons. Barcelona també creix 
entre promocions privades de pisos 
de mala qualitat que arriba al màxim 
exponent amb l’aluminosi destapada 
als anys 90. L’ús de materials de 
construcció dolents posa en evidència 
les complicitats entre constructors 
fraudulents i administracions i esperona 
la lluita veïnal. El moviment veïnal fa 
costat a veïns sotmesos a assetjament 
immobiliari i treballa perquè la 
renovació urbana no es faci en base a 
l’expulsió dels habitants del barri. El 
1997 la Favb va impulsar la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne i des 
del 1999, a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament, promou pisos socials 
a partir de les cooperatives Por Font 
(lligada a l’AV Casc Antic), El Teu Barri 
(AV Raval) i ProHabitat 2000 (AAVV 
Poblenou i Barceloneta). La bombolla 
immobiliària dels 90 va diversificar les 
accions veïnals sobre habitatge, des de 
la lluita del moviment veïnal per una 
llista única que reguli l’accés a pisos 
socials i cooperatius a les campanyes 
d’altres moviments socials, com els 
okupes i V de Vivenda. 

L
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l 30 de març de 1974, en la 
seva primera actuació com a 
alcalde substitut del denostat 

José María de Porcioles, Enric Massó 
va aprovar inicialment la revisió del 
Pla Comarcal de 1953. La tramitació 
d’aquest instrument d’ordenació de 
l’urbanisme de Barcelona i 27 municipis 
veïns va durar fins la seva aprovació 
definitiva com a Pla General Metropolità 
(PGM), el 14 de juliol de 1976. I va 
emmarcar una batalla campal entre 
els interessos privats especulatius 
i el moviment veïnal, defensor dels 
interessos públics i d’espais per a 
zones verdes i equipaments. Aquella 
revisió del planejament, formalment 
encara vigent, va fixar les grans 
opcions de creixement de Barcelona, els 
espais per fer equipaments, les grans 
infraestructures viàries i de serveis. 
Conscient de l’oportunitat, el moviment 
veïnal va elaborar Plans Populars 
amb solucions a les mancances dels 
barris. La Favb, en una exposició a la 
Fundació Miró, els va contraposar a la 
revisió del Pla Comarcal. Aquella lluita 
urbana no tan sols va aixoplugar tot 
tipus de reivindicacions veïnals, sinó 
que va marcar l’agenda municipal de la 
transició: va fer caure Massó; va elevar 
la conflictivitat amb el seu substituït, 
Joaquim Viola, defensor dels interessos 
dels propietaris de sòl; i va forçar la 
gestió progressista del substitut de 
Viola, Josep María Socías. Després 
de 1979 també va influir en els plans 
dels ajuntaments democràtics. Aquell 
moment en què les associacions de veïns, 
recolzades per col·legis professionals, 
van elaborar una plataforma urbanística 
alternativa va forjar un consens sobre 
el model de ciutat democràtica que es 
va perdre entre els Jocs Olímpics de 
1992 i el Fòrum 2004. L’especulació, 

requalificacions i canvis del PGM i la 
pràctica d’un urbanisme concertat que, 
amb vendes de sòl públic, ha deixat de 
nou la iniciativa urbanística en mans de 
propietaris de sòl, bancs i constructores 
fa que el planejament encara sigui camp 
de batalla veïnal.

E
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ls desplaçaments obligats 
de la població fan necessari 
un transport públic eficient 

i econòmic. No és estrany, doncs, 
que si pioneres van ser les lluites 
veïnals reclamant semàfors per reduir 
accidents i morts als barris, sonades 
hagin estat les lluites per l’arribada 
del metro i de línies d’autobusos, amb 
segrestos de vehicles inclosos, i per la 
implantació de microbusos adequats 
a les característiques dels barris. 
El moviment veïnal ha participat 
igualment de la reintroducció del 
tramvia a Barcelona des de 1997 i 
ha estat pioner en reclamar-ne la 

interconnexió per la Diagonal. Una 
constant és la demanda veïnal d’ajustar 
les tarifes: la reclamació de més 
transport públic i més econòmic es va 
concretar en una protesta massiva el 4 
de març de 1993, quan 150.000 persones 
van utilitzar metro i autobusos sense 
pagar, convocades per la Plataforma 
en Defensa del Transport Públic que, 
entre d’altres, va impulsar la Favb. 
Altres fites de la lluita veïnal són la 
campanya per la gratuïtat del Tercer 
Cinturó, l’oposició als túnels de Tabasa 
a Collserola (que es manté pel túnel 
d’Horta). Les associacions de veïns 
plantegen plans de mobilitat per barris 
i debaten democratitzar l’ús de l’espai 
públic, en una convivència entre formes 
de mobilitat que redueixi l’ús i abús del 
cotxe privat i potenciï el transport públic 
i mitjans com la bicicleta. La lluita 
pels serveis urbans, el sanejament, 
el clavegueram i el subministrament 
d’aigua corrent és, doncs, la primera i 
primordial per una vida digna al barri. 
La instal·lació dels serveis urbans ha 
provocat històricament greus problemes 
i molèsties. És el cas de les explosions 
del gas natural de 1972 a Sants, Sarrià 
i Horta, que causaren víctimes mortals 
i originaren accions reivindicatives 
per part de les associacions de veïns. 
En aquest cas, com en el de les 
grans apagades de llum del 2007, 
el moviment veïnal va reclamar les 
indemnitzacions per als afectats i va 
reivindicar normatives de seguretat. 
Així mateix, s’han fet evidents lluites 
per les molèsties originades per la 
presència de grans instal·lacions 
de serveis als barris. És el cas de 
Catalana de Gas a la Barceloneta, dels 
dipòsits de gas a Collserola coneguts 
com les pilotes de Porcioles, i d’alguns 
transformadors en diferents zones de 
la ciutat. Una de les lluites per serveis 
més sonades a Barcelona i Catalunya 
va ser l’anomenada guerra de l’aigua. 
La protesta contra els impostos abusius 
en el rebut de l’aigua, alguns dels quals 
no hi tenien relació i feien referència 
a la gestió de residus, va generar un 
ampli moviment popular als anys 90 i 
una àmplia i seriosa vaga de rebuts que 
portà a la moratòria i la regularització 
de les tarifes.

E

Mobilitat i serveis públics



CARRER114 novembre 2009 dossiER 15

l treball associatiu veïnal per 
millorar la qualitat de vida 
a partir de reivindicacions 

urbanístiques i mediambientals 
-demanant zones verdes, el tancament 
d’indústries contaminants i la regulació 
d’una mobilitat més sostenible- ha 
tingut sempre un component de defensa 
de la salut. No obstant, a mitjan anys 
70 el moviment veïnal va assumir 
amb força la reivindicació i la defensa 
d’una sanitat pública de qualitat, amb 
equipaments als barris i propers a la 
gent. Una reivindicació constant que 
avui encarnen les comissions de sanitat 
d’una quinzena d’associacions de veïns. 
El moviment veïnal ha fet bandera de 
la defensa d’equipaments sanitaris i 
hospitals ja existents però amenaçats de 
desaparició i de la demanda de centres 
de salut als barris. Així, associacions de 
veïns s’han mobilitzat a Barcelona en 
defensa de l’Hospital de l’Esperança, a 
Gràcia, del centre de Sant Pere Claver, 
al Poble Sec, i de l’Institut Mental, a 
Nou Barris. Els dos primers segueixen 
com a hospitals mentre que el Mental es 
va salvar parcialment de l’especulació 
i ha quedat com a seu d’equipaments 
pel districte. Més nombrós seria 
el llistat de les mobilitzacions de 
barri en defensa d’un ambulatori o 
centre d’atenció primària. Des de bon 
principi, les associacions de veïns van 
reclamar un model de sanitat pública 
de cobertura universal que assegurés 
la qualitat d’assistència i l’equitat en 
l’accés i les prestacions. Sota aquesta 
divisa, el moviment veïnal ha participat 
en l’elaboració de plans comunitaris 
de salut als barris i en comissions i 
consells de salut. De fet, el 1996 es va 
gestar a la Favb la Comissió en Defensa 

de la Sanitat Pública per aconseguir 
la reforma de l’atenció primària a 
Barcelona acabada el 2003 i la creació, 
amb participació veïnal, dels consells 
de salut. Amb altres organitzacions, el 
moviment veïnal també ha  impulsat 
una plataforma en contra del 
copagament dels medicaments.

E
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n la majoria de treballs que 
les associacions de veïns fan 
inicialment als barris per 

determinar-ne les mancances apareix la 
gairebé total inexistència d’equipaments 
esportius públics. Per això passa aviat 
al primer pla de la lluita veïnal la seva 
reivindicació. És prou significatiu que 
en el període 1976-1982 es construís 
un total de 151 instal·lacions de barri, 
que van possibilitar el definitiu accés 
a la pràctica esportiva de molts veïns 
i veïnes. També ho és que, el 1981, 
de les 309 vocalies existents en el 
centenar llarg d’associacions de veïns 
de Barcelona, 33 eren d’esport o esplai. 
Només les superaven en número les 
vocalies d’urbanisme (64), cultura i 
festes populars (42), ensenyament (40) 
i sanitat (33), i quedaven per sota les 
vocalies de jubilats (27), joves (21), dones 
(15) i premsa (10). Al moviment veïnal 
no només el preocupa l’equipament 
esportiu, sinó també l’esport que es 
fa i com es fa. La petja associativa 
veïnal es pot resseguir en determinats 
models de gestió associativa aplicats a 

algunes instal·lacions esportives, així 
com en activitats de festa major i en la 
implantació de les Escoles d’Iniciació 
Esportiva. Aquesta interessant 
experiència va néixer el 1979 al Poble 
Sec de la mà de l’associació de veïns 
i de les AMPA per animar el veïnat a 
fer esport i va esdevenir un dels pivots 
de promoció de l’esport fora de l’horari 
escolar. L’esport apareix també com 
a activitat reivindicativa i de lluita, 
ensems que formativa. És el cas de 
les Olimpíades Populars celebrades 
a diferents barris, amb una elevada 
participació popular associada a 
reivindicacions, esportives o no. L’anàlisi 
de les lluites veïnals més destacades 
revela que el moviment urbà associa 
reivindicacions a pràctiques esportives 
per aconseguir un major ressò social: 
un 10% de les lluites veïnals inclouen 
parcial o totalment elements esportius.

E

Esports

a Coordinadora de les Vocalies 
de Jubilats i Pensionistes de 
Barcelona va fer la seva primera 

gran campanya, Jubilat, aixeca el 
cap, posant de manifest la necessitat 
i la possibilitat que tenien els jubilats 
de reclamar els seus drets. Aquesta 
campanya, que va aconseguir omplir 
el Palau d’Esports de Montjuïc, va ser 
l’embrió de la Coordinadora Nacional 
de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, 
que té la seu al Centre Cultural Tomàs 

Tortajada del Poble Sec. També van 
protagonitzar la primera manifestació 
de jubilats des de la guerra civil per 
reclamar pensions, assistència sanitària 
i equipaments necessaris.

Gent gran

L
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es vocalies d’educació de les 
associacions de veïns van 
ser les primeres que es van 

desenvolupar i coordinar a nivell de 
ciutat, per tal de compartir experiències 
i formular les seves reclamacions. Als 
anys 70, es va treballar activament per 
determinar la situació de l’ensenyament 
a cada barri -dominat per acadèmies 
infectes i la manca d’escoles públiques-, 
detectant mancances i reivindicant els 
equipaments necessaris: escoles, llars 
d’infants i instituts. Segons dades del 
Govern Civil, només entre juny i juliol 
de 1976 es va sol·licitar a Barcelona 
permís per a 34 manifestacions, no 
totes autoritzades. El 15% eren per 
reivindicacions d’escoles, només per 
darrere de les que demanaven l’amnistia 
(41%) i les obreres (32%) i al nivell 
de les de temàtica estrictament de 
barri (12%). El cert és que, durant la 
transició, el moviment ciutadà va ser 
punta de llança en la lluita per l’escola 
pública als barris. Es va treballar a 
fons per la qualitat de l’ensenyament 
i per la participació en la gestió dels 
centres escolars. En aquest sentit, 
són remarcables el nivell de relació 
de les associacions de veïns amb 
les organitzacions democràtiques 
de mestres i el paper que va jugar 
el moviment veïnal en la creació i 
impuls de les Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes. En molts barris, les 
associacions de veïns van participar 
en la creació d’escoles de pedagogia 
democràtica, moderna i catalana, 
moltes de les quals es van coordinar al 
CEPEC i van acabar sent públiques. Si 
els primers anys del moviment veïnal 
van estar farcits de lluites puntuals 
(manifestacions, tancades, classes 

alternatives) destinades a guanyar 
escoles una per una, denunciant edificis 
o barracons sense condicions i el mal 
funcionament de centres, després s’ha 
posat l’èmfasi en noves necessitats: 
escoles bressol, lluita contra el fracàs 
escolar, la formació professional, 
d’adults i dels nous veïns immigrants, i 
la defensa de l’escola pública.

L
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a lluita pels espais lliures ha 
centrat l’atenció i activitat de 
les associacions de veïns des 

dels seus orígens. La vida d’una ciutat 
sostenible passa per la defensa, obtenció 
i manteniment dels seus grans espais 
lliures i públics. És el cas de Barcelona 
amb les platges, Montjuïc i Collserola. 
Ha estat també molt important per 
al moviment veïnal la reivindicació i 
consecució d’espais lliures a l’interior 
de la ciutat i dels barris, a través de 
la recuperació d’espais privats per a 
dedicar-los a zones verdes, aconseguint 
així una xarxa de places i parcs 
urbans. El moviment veïnal ha recolzat 

grans campanyes ecopacifistes, com 
el “Nuclears, No Gràcies”, el “No a 
l’OTAN”, el “No a la guerra” i la lluita 
contra els aliments transgènics, però 
l’activitat dels veïns en defensa d’una 
ciutat sostenible ha passat també 
per la superació dels sorolls, de la 
contaminació, i per la racionalització de 
la recollida i reutilització dels residus 
urbans. Així, el moviment veïnal s’ha 
oposat a la incineració en plantes com 
la projectada a la Zona Franca. També 
cal remarcar el paper del moviment 
veïnal en la constitució, als anys 90, 
de la Plataforma Barcelona Estalvia 
Energia, que va forçar una audiència 
pública sobre sostenibilitat i va obrir el 
camí urbà a les energies alternatives i 
als programes d’Agenda 21. Un capítol 
d’activitat important als barris és la 
lluita contra la perjudicial instal·lació 
d’elements tècnics lligats a les noves 
tecnologies, com les antenes de telefonia. 
Es demana una normativa clara i 
generar un debat públic en condicions 
d’igualtat amb els grans operadors. 
És la transposició al segle XXI de les 
persistents lluites veïnals contra les 
línies d’alta tensió en molts barris. 
Encara que la seva presència sigui 
incompatible amb zones d’habitatge, la 
manca de rigor i l’abús de poder les ha 
mantingudes, per bé que la pressió dels 
veïns ha obligat les administracions 
a pactar la seva substitució per altres 
sistemes compatibles, com les línies 
soterrades.

L
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ada matí, els alumnes de 
primària que entren a l’escola 
pública Les Corts passen al 

costat d’un antic mural penjat a la 
consergeria. S’hi pot llegir: “Volem 
l’escola Les Corts” i al costat del dibuix 
d’una fàbrica, la frase “Fum no”. Aquest 
mural és l’objecte que Adela Agelet, 
de la Coordinadora d’Associacions 
de Veïns i Veïnes de les Corts, ha 
triat per il·lustrar la història de les 
lluites veïnals al seu barri. “La Fiat, 
que ocupava tota l’illa -recorda-, va 
manifestar la intenció de desplaçar-
se fora de la ciutat, i el programa de 
l’alcalde Socías va contemplar el solar 
com a zona de transformació d’ús per 
construir la nova escola. Els veïns 
vam pressionar: vam fer una llista de 
pares interessats en apuntar els fills a 
l’escola, vam plantejar que el català fos 
la llengua vehicular... Es va aprovar 
un pressupost però després, a l’hora 
d’enderrocar les instal·lacions, ens van 
dir que no s’havien adonat que allò era 
una fàbrica, de manera que vam haver 
de negociar altre cop per aconseguir 
la rehabilitació de l’edifici industrial. 
Després de dos cursos funcionant en un 
supermercat del carrer Taquígraf Martí, 
l’escola va obrir les portes. I a més, amb 
parvulari, cosa que per a nosaltres era 
molt important”. Amb la perspectiva 
dels anys, Agelet creu que l’escola, així 
com la posterior incorporació de nous 
equipaments en el mateix edifici, el 
poliesportiu que es va fer al Parc de les 
Infantes, o la creació d’un centre cívic 
al bellíssim edifici de Can Déu, són fites 
importants per al barri. Per contra, hi ha 
també taques negres: Agelet assenyala 
el ‘gran cambalache’ que va permetre 
la instal·lació d’una entitat privada, els 
cinemes Renoir, on s’hi havia de fer un 
auditori públic. I és clar, el tema del 

Barça i les requalificacions. “Aquest cas 
absorbeix bona part de la nostra feina 
ara; és un cas d’especulació flagrant i 
tothom mira cap a un altre costat”.  Fa 
uns anys, en una entrevista a Carrer, 
Agelet deia que el sentiment d’identitat 
dels cortsencs havia de créixer. Quina 
sensació en té ara? “Des del punt de 
vista formal, cada vegada hi ha més 
gent que participa, especialment a la 
Fira d’Entitats o a la Festa Major. Però 
encara som un barri molt segmentat, 
amb zones que es mobilitzen segons els 
problemes que afecten a cadascú. No hi 
ha un element que aglutini tothom, i 
això és responsabilitat de tots, també de 
nosaltres, les associacions de veïns”.

joRdi mARtí
ignAsi R. REnom

AdElA AgElEt
av les corts

“Amb el tema de les 
requalificacions del 
Barça, tothom mira 
cap a un altre costat”
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’any 1975, amb la mort de 
Franco, la democràcia va 
arribar a la vida dels espanyols. 

No obstant, encara quedava molta feina 
per endavant. Anna Alabart va ser una 
de les persones que van lluitar perquè 
la ciutat de Barcelona recuperés el 
seu tarannà democràtic. “Ens havíem 
d’acostumar a deliberar, a participar… 
a ser ciutadans”. Des de llavors la 
sociòloga no ha abandonat la tasca.
“Allò que volíem era que els barris es 
convertissin en comunitats de veïns, que 
tinguessin vida”, assegura una Alabart a 
la qual se li il·luminen els ulls en recordar 
aquells dies. Però la participació xocava 
amb molts entrebancs. Un d’ells era 
l’organització dels districtes de la ciutat. 

“Hi havia associacions de veïns que 
pertanyien a tres districtes alhora. Això 
feia molt complicada la seva tasca, perquè 
per poder participar havien d’assistir 
a les reunions dels tres districtes”, 
explica. “D’altra banda, hi havia una 
enorme desproporció entre els districtes. 
Calia, per tant, fer una nova divisió 
administrativa de la ciutat i volíem que 
respectés el límits territorials dels barris”. 
L’Ajuntament democràtic va recollir 
la proposta de la Favb tot demanant 
que se li facilitessin els límits exactes 
dels barris. Alabart recorda divertida 
la “feinada” que va suposar el procés, 
que va allargar-se cinc anys. Hi van 
col·laborar quantitat de persones: veïns i 
professionals estudiosos i coneixedors de 
la ciutat. Partint dels límits assenyalats 
en els estatuts de les pròpies associacions, 
es van anar ajustant els grans barris, 
salvant problemes d’indefinició a partir 
de llargs debats i preparant, fins i tot, 
una enquesta. El 1980 van preparar una 
exposició sobre el plànol dels barris de 
Barcelona. Anava acompanyat d’una 
publicació amb format de revista: “Vida 
als barris. Fem nostra Barcelona”. Era 
l’inici del que després seria el mapa de 
barris de Barcelona que coneixem. Sobre 
aquest es van determinar els districtes. 
“Crec que Barcelona és l’única ciutat 
europea on els barris van tenir veu 
real a l’hora de definir els districtes”, 
comenta Alabart. Potser és per això 
que a la sociòloga li sembla exemplar la 
tasca que desenvolupen les associacions 
de veïns. Lamenta, però, que s’estigui 
retrocedint en alguns aspectes, ja que 
considera que “l’Ajuntament cada cop va 
més a la seva i escolta menys”. Pensa que 
encara queda “molt camí per recórrer” i 
que cal continuar lluitant per una ciutat 
democràtica, participativa i igualitària.

yAizA gARCíA
dAni CodinA

AnnA AlAbARt
sociòloga

“Volíem que els barris 
es convertissin en 
comunitats de veïns, 
que tingessin vida”
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an Ricart és un símbol del 
triomf del moviment veïnal al 
barri perquè es va aconseguir 

canviar un pla urbanístic ja aprovat 
per l’Ajuntament”, afirma amb orgull 
Manel Andreu, president de l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Poblenou. La 
preservació d’aquesta antiga fàbrica, 
una de les últimes del patrimoni 
industrial de segle XIX, i la posterior 
declaració de Bé Cultural d’Interès 
Nacional per part de la Generalitat es 
van aconseguir després d’una dura lluita 
en què l’AV del Poblenou i la Favb van 
tenir un paper molt important a l’hora 
de reclamar l’obertura d’aquest espai 
per als ciutadans. Andreu forma part 
de l’associació de veïns des de 1972, any 
de la seva fundació, i durant vuit anys, 
fins al 2009, n’ha estat el president. Al 
mateix temps, l’any 1998 va entrar a la 
Favb i va ser-ne president fins al 2004. 
Amb la perspectiva que li donen els anys 
que porta formant part del moviment 
veïnal, afirma que, tot i que amb el 
temps s’han aconseguit moltes coses, 
“és una lluita desigual però necessària 
i insubstituïble per al coneixement 
del territori” . Igual que la majoria 
de barris de la ciutat, el Poblenou 
s’ha vist immers en transformacions 
urbanístiques en què el patrimoni i 
l’espai ciutadà han estat amenaçats. 
En aquest sentit, l’associació ha estat 
un instrument bàsic de conscienciació 
i denúncia. “El moviment veïnal no 
són tècnics sinó persones, per això, 
davant de moltes situacions, estem en 
situació d’inferioritat per poder valorar 
i donar el nostre punt de vista davant 
l’administració, que disposa dels seus 
experts”, afirma Andreu. És per això 
que davant del projecte 22@ l’associació 
va aconseguir designar un tècnic de 
confiança que fa el seguiment del pla, 

participa en les reunions de la junta de 
l’associació i posa al dia els ciutadans del 
desenvolupament del projecte municipal. 
D’altra banda, des de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Poblenou s’han posat 
en marxa projectes com Apropem-
nos, una iniciativa creada l’any 2001, 
que amb una funció orientadora i 
acollidora amb els nouvinguts, treballa 
per promoure la convivència al barri. 
Dins d’aquest espai s’ofereixen classes 
de castellà i català per a les persones 
immigrades i s’organitzen diferents 
activitats d’intercanvi cultural. Pel que 
fa a la politització del moviment veïnal, 
Andreu afirma que cada cop pesa menys 
i que això “és positiu”.

AlíCiA tudElA
mAnEl sAlA “ulls”

mAnEl AndREu
expresident de la favb i de l’av poblenou

“El moviment veïnal és 
una lluita desigual però 
necessària, vital per al 
coneixement del territori”
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’Associació de Veïns de 
Vallvidrera, una de les més 
antigues de Barcelona, va néixer 

a mitjan segle XX com una associació 
de propietaris, industrials i comerciants 
que més endavant es va reconvertir en 
allò que ara entenem com una associació 
de veïns. “Des dels inicis, sempre es 
va demanar un local”, comenta Roser 
Argemí, antiga presidenta de la Favb 
i durant molts anys també presidenta 
de l’Associació de Veïns Mont d’Orsà 
de Vallvidrera. “Sobre els 70 els veïns 
van demanar un permís i, amb els seus 
diners i les seves mans van construir un 
barracó de metall que vam anomenar la 
Llauna”. Aquell espai, situat on ara es 
troba el Centre Cívic Vázquez Montalbán, 
va ser molt utilitzat i va permetre fer 
moltes activitats. Tot i així, el barracó era 
provisional, necessitava un manteniment 
molt costós i es deteriorava ràpidament. 
L’any 2002 l’Ajuntament va decidir 
invertir en el centre cívic actual. “Va ser 
un canvi importantíssim. A més vam 
guanyar una biblioteca. Estem molt 
contents: ha donat molta qualitat a les 
activitats i la gent l’utilitza molt.” Segons 
Argemí, el pas de la Llauna al centre 
cívic va ser molt positiu, tot i que ara han 
perdut la gestió del local: “ara sentim que, 
de vegades, el centre no respon a totes les 
necessitats del barri. Hi ha molts dies a 
l’any que no s’utilitza el local” es lamenta. 
En aquests 40 anys, Vallvidrera ha patit 
grans transformacions. “Quan jo vaig 
venir encara hi havia gent que només 
hi venia a passar l’estiu”. Ara hi viuen 
moltes parelles joves amb nens i, malgrat 
que baixen molt a Barcelona, si tenen els 
serveis necessaris a Vallvidrera també els 
utilitzen. “La gent jove ara participa d’una 

altra manera. Respon a les activitats que 
se’ls ofereix, però prendre la iniciativa 
els costa més. Només s’impliquen quan 
tenen problemes concrets”, diu Argemí. 
“Un dels reptes més importants en 
aquest últims anys ha estat el tema dels 
equipaments”. “Passar de l’escola privada 
a la pública, o disposar d’una escola 
bressol, han estat, junt amb el centre 
cívic, algunes de les fites aconseguides, 
però hem de vetllar pel patrimoni de tots, 
que l’Ajuntament no sempre respecta: 
enguany ha enderrocat sense motiu una 
masia municipal de més de 300 anys!”. 
Argemí reconeix que participar en una 
entitat només amb la idea d’acomplir uns 
objectius “acaba frustrant” i per evitar-ho 
és imprescindible “generar caliu i fer-hi 
amics”.
 lAuRA díAz

dAni CodinA

RosER ARgEmí
eXpresidenta de la favb 
i av mont d’orsà de vallvidrera

“La gent jove respon a les 
activitats que se’ls ofereix 
però els costa prendre la 
iniciativa”
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’avinguda Mistral va dotar d’un 
gran espai d’esbarjo, passeig i 
activitat un barri molt dens en 

edificacions. Aquesta gran avinguda es 
va assolir fa 12 anys i va ser proposada 
a partir d’un projecte de participació 
veïnal, anomenat Sant Antoni 2000, 
que ha donat força i orientació a les 
reivindicacions del barri”, afirma Alfons 
Barceló, que porta des dels anys 80 a 
l’AVV de Sant Antoni, per una vocació 

cívica. Abans que es reformés l’avinguda 
i és recuperés per als veïns, era un 
espai “intransitable, que quan hi havia 
una fira es convertia en pàrquing i 
on no hi havia cap espai verd”. “Ens 
falta empenta per portar a terme 
reivindicacions, però sí que mantenim 
la capacitat d’aglutinar”, afirma. 
L’associació vertebra el barri i coordina 
moltes entitats, per, entre d’altres coses, 
realitzar les festes del barri i activitats 
socioculturals. Disposen fins i tot del 
projecte Reis d’integració de joves de 
col·lectius vulnerables per facilitar-
ne la socialització i aprenentatge. Per 
mantenir l’esperit reivindicatiu, Barceló 
va proposar dissenyar un “Sant Antoni 
2020”, per tenir un horitzó de quines 
coses convindria que s’endeguessin.  
Quant a la perspectiva de futur del 
moviment veïnal, creu que és incert i 
depèn de la implicació que hi vulguin 
posar els joves. “Ja s’han aconseguit les 
reivindicacions més bàsiques i ara és 
més difícil mobilitzar la gent. Quan no 
teníem una escola pública al barri, això 
clamava al cel”. D’altra banda, considera 
que si l’Ajuntament vol promoure la 
participació hauria “d’escurçar” el temps 
entre el moment en què es planteja 
la reivindicació i en què s’assoleix, “ja 
que això desincentiva que la gent es 
mogui: en el cas de l’escola pública, 
han estat ben bé 15 anys”. Creu que les 
administracions haurien d’aprofundir 
en les formes de participació lligades a 
la base, però que “molts cops tendeixen 
al clientelisme i a posar-se medalles 
més que a respondre a necessitats”. 
Tot i les millores, “als 90 el barri tenia 
molts pocs serveis i espais públics”. En 
molts casos creu que l’oferta d’aquests 
és insuficient i que calen més controls 
de qualitat. Centra en les escoles 
bressol, les residències de tercera edat 
i més equipaments les reivindicacions 
futures. Espais que siguin realment de 
la gent jove i la gent gran, on puguin 
expressar les necessitats i fer una tasca 
real de participació ciutadana i animació 
cultural.

viCEnt CAnEt
mAnEl sAlA “ulls”

Alfons bARCEló
economista i av sant antoni

“L’avinguda Mistral és 
un espai recuperat per al 
barri gràcies a un procés 
de participació veïnal”
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a Casa Golferics és més que una 
joia del modernisme barceloní: 
constitueix un símbol de la lluita 

veïnal contra l’especulació immobiliària. 
Núñez i Navarro va comprar-la a 
principis dels setanta per a enderrocar-
la i fer-hi un dels seus famosos 
xamfrans, però les associacions de veïns 
de l’Esquerra de l’Eixample i Sant 
Antoni van posar el crit al cel. Disset 
anys de reivindicacions ciutadanes 
obligaren el consistori a recomprar els 
terrenys, que ara acullen un centre 
cívic i una fundació privada. “Volíem 
que el conjunt esdevingués una casa 
de cultura”, recorda Trini Capdevila, 
de l’AV Esquerra de l’Eixample, no del 
tot contenta amb l’ús que se li ha donat 
al xalet. Tanmateix, sempre que passa 
pel davant, s’emociona recordant els 
anys de lluita. La seva generació va 
heretar del franquisme una Barcelona 
gris, inhòspita, sense zones verdes 
ni equipaments. Per això se sent 
satisfeta d’haver ajudat a fer una ciutat 
més habitable. “Aleshores la gent es 
mobilitzava infinitament més que ara”, 
assegura. Mentre es mira la façana, es 
pregunta si a l’actualitat la casa s’hagués 
salvat o no... Capdevila sap de què parla. 
Va presidir l’associació en dues ocasions 
(1980-86 i 2000-07) i va ser tresorera 
de la Favb a principis dels vuitanta. Va 
viure de prop les reivindicacions veïnals 
per al tancament de l’escorxador i la 
construcció del parc de Joan Miró (el 
primer de l’Esquerra de l’Eixample!), i 
ha seguit de prop la transformació de 

la Model en una illa d’equipaments per 
a un barri que, malgrat les aparences, 
pateix greus mancances (no hi ha cap 
geriàtric públic!). Els problemes, per 
tant, són els de sempre. Però la gent 
ha canviat. “Abans hi havia solidaritat 
entre els barris, mentre que ara 
sorgeixen petites plataformes de veïns 
que defensen interessos personals. Jo 
he vist una plataforma d’afectats per 
la construcció d’una escola!”, exclama 
Capdevila. Unes plataformes que, 
solucionat el problema, es desvinculen 
del moviment veïnal. Com també se 
n’han desvinculat els joves. “En general, 
no hi ha relleu generacional”, afirma, 
i encara es pregunta si potser haurien 
d’haver fet alguna cosa més. Ella, que 
va entrar a l’associació amb menys de 
30 anys i una criatura, que treballava 
9 hores diàries i encara tenia temps 
per a tancar-se a la Casa Golferics per 
protestar. Què més havien de fer?

néstoR bogAjo
AnnA CARlotA

tRini CApdEvilA
exsecretària de la favb i expresidenta  
av esquerra de l’eixample

“Vam heretar del 
franquisme una ciutat 
gris i l’hem feta més 
habitable”
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l carrer Magdalenes, darrere 
la comissaria de Via Laietana, 
el passejant veurà un edifici 

on penja un cartell amb l’estètica 
propagandística oficial de l’Ajuntament 
de Barcelona. Si és observador, veurà 
que els seus sentits l’han enganyat, 
ja que al cartell podrà llegir frases 
com: ‘Guerrilla de l’habitatge’, ‘Pla 
desobediència civil 2006-2010’, ‘Promoció 
d’Habitatge Realment Públic’, o ‘Projecte 
adherit a la carta de mesures contra la 
violència Immobiliària i Urbanística’. 
És l’espai Magdalenes, un bloc ocupat 
d’habitatges que compta amb un centre 
social als baixos. Va ser ocupat el maig 
del 2006, quan Hotels Catalònia lluitava 
per fer fora els últims que hi vivien i 

poder construir així el seu magnífic 
hotel. L’Ada Colau el classifica com a 
espai emblemàtic en la lluita pel dret 
a l’habitatge, contra la gentrificació i 
l’expulsió dels veïns de Ciutat Vella i 
contra la pressió del model de ciutat 
de turistes. “Contra la vulneració del 
dret a la ciutat”, en definitiva. Avui 
pesa sobre Magdalenes una ordre de 
desallotjament que obvia la resposta 
política que es demanava amb la 
simbòlica ocupació. Colau es va iniciar 
en els moviments socials arran del 
procés d’antiglobalització, l’any 2001. 
Afirma que allò va generar que molta 
gent que no se sentia atreta per les 
formes clàssiques d’associacionisme hi 
acabés entrant. Les sinèrgies creades 
van fer que els que hi van resistir es 
posessin a treballar al barri i, aprofitant 
les massives protestes contra la guerra 
de l’Iraq, van crear l’Espai Alliberat 
contra la Guerra (la de cada dia per 
accedir a un habitatge), amb espais 
com Miles de Viviendas. En els seus 
anys d’activisme, centrat en el dret a 
l’habitatge digne, Colau ha vist com les 
polítiques municipals “han anat a pitjor”, 
sobretot en la cerca de la normativització 
de la vida de les persones. Creu que 
totes aquestes ordenances “no poden 
endreçar la realitat”, que a cop de pla 
urbanístic no s’aconsegueixen millores 
socials. A més, la regularització, afirma, 
ha suposat una forta “repressió” per 
a molts col·lectius i moviments, que 
veuen cada cop més difícil accedir a 
espais realment socials. Es queixa de la 
“trista” intencionalitat dels governants 
en dur-les a terme. No serà fàcil, però, 
que acabin amb el teixit social barceloní. 
Sempre quedarà la ciutat que resisteix i 
que busca espais per a la convivència no 
reglada, “la ciutat del cor indestructible”.

sERgi CAbEzA
AnnA CARlotA

AdA ColAu
activista pel dret a l’habitatge

“Aquestes ordenances 
municipals repressores 
no aconseguiran 
millores socials ”
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a història d’Horta s’explica en 
gran part a través de les seves 
masies. La de Can Mariner és el 

lloc triat per Desideri Díez, historiador, 
com a testimoni d’aquesta evolució. Aquí 
hi trobem l’origen dels senyors Horta, en 
concret de la seva filla Dolça, i recuperem 
el mas (anys 1000-1050), una masia de 
transició del romànic al gòtic amb tots els 
elements, com les arcades. Actualment 
l’espai acull una biblioteca. A més de 
Can Mariner, Horta manté les masies de 
Can Cortada, Can Fargas, Can Querol 
i Can Carabassa. “Aquestes masies són 
patrimoni imprescindible de la història 
d’Horta i són espais emblemàtics sense 
els quals no s’entén la seva història”, 
assegura Díez. Als anys 70, el moviment 
veïnal pren forma en un moment de 
participació i entusiasme. Com explica 
Díez, “no es tracta de molts o pocs, sinó 
que hi havia un grup de veïns i veïnes que 
es van llençar al carrer materialment. 
La gent es fa seu el barri i vol recuperar 
el protagonisme que li correspon i que 
no havia tingut fins aleshores”. Així, es 
forja una consciència de barri a partir de 
la coordinadora d’entitats i es recuperen 
espais importants d’Horta com el parc 
de la Vall d’Hebron o el centre cívic 
Matas i Ramis, les masies, jardins o les 
escoles públiques. També es recupera la 
història escrita del barri amb nombroses 
publicacions, el treball de les bugaderes 
en haver mantingut el seu carrer 
(Aiguafreda), i es dóna vida i força a la 
Festa Major. Pel que fa als aspectes a 
millorar, Díez destaca que “s’hauria de 
donar més vida als jardins del Laberint, 
falta dignificar tot el voltant de la plaça 
Santes Creus, que hauria de renunciar 
al nom perquè és la plaça Major, i donar 
més categoria a nivell de Barcelona del 
teatre que es fa a Horta, que sempre ha 
sigut magnífic”. Sobre el fet que Horta 
transmet una imatge de poble, considera: 
“és cert. Horta no ha estat mai vila. 
Nosaltres som el poble rural d’Horta, un 
poble entre muntanyes (Collserola i els 
Tres Turons), un poble de la vall més 
important i més gran del Barcelonès 
(Horta). Estar allunyats de Barcelona 
històricament i geogràficament ens ha 
donat aquest to de poble”. I afegeix: “jo 
sempre parlo de barri en relació a l’espai 

d’uns 40.000 habitants (cor d’Horta), però 
quan dic Horta em refereixo sempre al 
municipi, és a dir, des de Sant Gervasi de 
Cassoles fins al Turó de la Peira, inclòs 
Vilapiscina. Si estic al Carmel, Coll o 
Penitents, sóc a Horta”.

mARC villoRo
dAni CodinA

dEsidERi díEz
historiador

“Als 70, els veïns es llencen 
al carrer recuperant el 
protagonisme que no 
havien tingut”
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oncha García, històrica 
lluitadora feminista, està 
vinculada des de fa molts anys 

a la vocalia de dones de l’associació 
de veïns de Gràcia, tot i que també 
participa en altres organitzacions de 
dones al barri. “La plaça de les Dones 
del 36 ha estat el punt d’inflexió en la 
nostra lluita”, reconeix. Aquesta plaça, 
inaugurada durant la passada Festa 
Major del barri, vol ser un homenatge a 
les dones anònimes de Gràcia que van 
viure la República, la guerra civil i el 
franquisme. “Volíem un nom genèric 
que servís per recuperar la història 
d’aquestes dones, fer visible la feina 
que van fer.” Aconseguir aquesta 
plaça ha estat una carrera d’obstacles. 
“N’estem orgulloses, simbolitza la 
nostra lluita -comenta García- però 
hem tingut problemes fins i tot a la 
inauguració.” Les vocalies de dones, 
lligades al moviment associatiu veïnal, 

van sorgir sobre mitjan anys 70 i van 
donar una nova empenta a la lluita 
feminista. Darrerament, amb el 
procés participatiu posat en marxa per 
l’Ajuntament, s’han creat els Consells 
de Dones als districtes, que s’esforcen 
perquè les polítiques municipals 
incloguin la visió de les dones. “Es 
parla molt de participació, de consells 
sectorials, però tots són consultius. 
Si no els converteixen en vinculants 
no serveixen per a res: t’escolten però 
la realitat és que fan el que volen”, 
es queixa García. L’evolució de les 
vocalies de dones en aquests 40 anys 
ha estat força irregular: algunes han 
desaparegut, s’han creat nous grups 
independents de les associacions de 
veïns, etc. “Les dones s’han agrupat 
en altres àmbits com els centres cívics, 
casals o associacions pròpies”, comenta. 
També són moviments veïnals però 
no estan dins les associacions. Ens 
veiem totes al Consell i treballem 
juntes.” García reconeix que durant 
aquesta legislatura “s’han fet moltes 
coses”, però que el Consell de Dones 
“va per davant de l’estructura política” 
i necessita “més rapidesa” per part de 
les institucions i més mitjans humans i 
recursos econòmics per poder fer tot allò 
que tenen pensat. García, que se sent 
part del moviment veïnal de Gràcia i en 
concret del grup de dones, també està 
molt contenta d’un altre projecte. “La 
vocalia va posar en marxa un programa 
a la ràdio, “Ones de dones”, que ha 
aconseguit coordinar i donar pas a altres 
grups de dones.”

lAuRA díAz
AnnA CARlotA

ConChA gARCíA
lluitadora feminista

“Abans reivindicàvem 
drets civils i ara 
treballem per recuperar 
la memòria històrica”
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ancartes, cartells, plànols, 
tríptics i, darrera de tot, el Poble 
Sec. Josep Ramon Gómez va 

participar durant anys en les lluites 
veïnals del barri, sobretot durant els 
deu que va presidir l’Associació de 
Veïns, coincidint amb l’arribada dels  
primers ajuntaments democràtics. La 
seva dedicació al disseny el va convertir 
en el responsable de moltes de les 
consignes gràfiques de l’època. Això sí, 
sempre colze a colze amb la seva dona, 
Pilar Villuendas, perquè diuen els que 

van compartir dies de feina amb ells, 
que formen una Societat Limitada. 
Dos motors, doncs, de la vida veïnal 
de la Barcelona post-franquista. Si se 
li demana que esculli una imatge que 
il·lustri la seva relació amb la Barcelona 
dels barris, però, no es decanta per 
cap dels seus cartells, ni tan sols pels 
plànols de projectes que es van acabar 
convertint en realitats, com el de la 
plaça de las Navas, que va idear el 
Taller Urbà de l’Associació i que, fins 
que s’hi va projectar l’aparcament -un 
projecte enquistat- va donar forma a 
las Navas. No. Res d’això. Cap paper. 
La seva imatge és la vista des del seu 
balcó, una vista del Poble Sec, canviant 
com el que va viure ell com a president 
de l’Associació. En una època durant la 
qual es va optar per accions directes, 
com l’ocupació del local de la Falange 
-que actualment acull la biblioteca 
municipal del barri- perquè, com 
recorda, “era un moment diferent, calien 
accions així, perquè el Poble Sec era 
un barri format majoritàriament pels 
perdedors de la guerra civil i en aquell 
moment hi havia un gran bullici”. Els 
que el coneixen bé, el descriuen com un 
home d’idees, de consignes idealistes 
com les d’aixecar l’asfalt per trobar-hi 
les platges i en destaquen la fidelitat i la 
fermesa, per exemple, en la pressió per 
acabar amb els fums que la Fecsa feia 
arribar sovint al barri o en la voluntat 
de convertir el Mercat de les Flors en un 
Ateneu Popular o, si més no, reformar-
lo. La seva vinculació al moviment 
veïnal comença, de fet, amb un triomf, el 
de l’oposició a un bingo -la representació 
dels valors antagònics al comunisme i 
l’anarquisme que en aquells moments 
imperaven a l’Associació- al carrer 
Cabanes. Fora del Poble Sec, d’aquests 
40 anys d’associacionisme veïnal en 
destaca que “Barcelona no hagués estat 
la mateixa”. Un dels casos més clars, el 
de la Casa Golferichs que, si hi és, és 
gràcies als veïns.

mARiA oRtEgA
ignAsi R. REnom

josEp RAmon gómEz
expresident av poble sec

“El Poble Sec era un barri 
format pels perdedors 
de la guerra civil i calia 
l’acció directa”
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i algo distingue a Sarrià es 
su aire de pueblo, de villa 
independiente del resto de 

Barcelona. Y razones no le faltan: 
Sant Vicenç de Sarrià (su nombre 
original) fue la última población del 
pla de Barcelona en ser anexionada 
por la ciudad condal, allá por los años 
1922-1923. Y para dar más pátina -si 
cabe- a este carácter de villa, todo aquí 
huele a historia: En 1987 celebró sus 
1.000 años de existencia y la asociación 
de vecinos cumplirá medio siglo el 14 
de junio de 2010. Hasta su presidente 
-Santi Latorre- es casi una institución: 
Entró a formar parte de ella en 1975. 
¿Qué carencias puede tener un barrio 
que pasa por ser el emblema de la 
alta burguesía barcelonesa? Latorre 
se revuelve: “A nivel de ciudad, ¿qué 
servicios tenemos?: Un Centro de 
Atención Primaria (CAP) de dos áreas 
que debe de tener unos 250 metros 
cuadrados y que está ubicado en un 
semisótano. No tenemos biblioteca. 
No tenemos campos de deporte. Y si 
queremos algo, lo tenemos que pagar”. Y 
siguiendo con este tono desmitificador, 
remata: “Cuando se hicieron las 
revisiones del IBI, desde la asociación 
pedimos que se tuviera en cuenta la 
edad de la gente de Sarrià, porque hay 
muchas señoras que cobran pensiones 
de 330 euros y pagan la contribución 
como si vivieran en la Avenida Pearson”. 
Esto sucede porque Sarrià, contra lo que 
se pueda pensar, siempre fue un pueblo 
de obreros y artesanos. Es a partir de 
los años setenta cuando una invasión de 
barceloneses de alto poder adquisitivo 
(atraídos por la tranquilidad de la zona, 
y como consecuencia de la  revisión del 
Plan Comarcal, que propició una mayor 
edificabilidad) se instala en él, elevando 
inesperadamente el status de la villa. 
Algo que acabó afectando al vecino 
de toda la vida. Puestos a hacer una 
balance de estos 50 años de Asociación, 
¿cuál sería?: “Entre los éxitos está la 
recuperación como zona verde de los 
Jardines de la calle Santa Amelia, donde 
hoy se ubica el Casal de Sarrià, y que 

la revisión del Plan Comarcal convertía 
en edificable. Razón por la cual los he 
escogido como escenario para posar 
ante vuestras cámaras”. Y entre los 
fracasos, “que no logren entender que 
la Vía Augusta es un gran nyap. Si a la 
altura de Muntaner esta arteria tiene 
seis carriles... ¿Por qué el tramo que 
va desde el Paseo de la Bonanova a la 
Ronda de Dalt ha de tener diez?”.

luis CAldEiRo
AnnA CARlotA

sAnti lAtoRRE
av sarrià

“En Sarrià, muchas 
señoras cobran pensiones 
de 330 euros pagando una 
contribución altísima”
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ara hacer frente a la lucha 
vecinal, Blai Martí -vocal 
de Joventut i Informació 

Alternativa de la Associació de Veïns de 
Sant Andreu Nord-Tramuntana- tiene 
tres armas: la revista autogestionaria 
L’Eixida, un estudio estadístico sobre 
la problemática del distrito y un 
mural sui generis que sirve de medio 
de comunicación de los movimientos 
sociales diseminados por el barrio. A sus 
25 años, Martí está vacunado contra el 
pasotismo, esa rara enfermedad social 
cuyos síntomas más comunes son la 
apatía y el conformismo colectivo. Su 
mejor forma de inmunizarse es trabajar 
a través de una organización vecinal en 
proyectos en pro de la comunidad. ¿Por 

qué hay tan poca presencia de jóvenes en 
las asociaciones? Martí opina que si bien 
un número considerable de asociaciones 
de vecinos de Barcelona se han 
convertido en “instituciones estáticas, 
retrógradas y envejecidas”, es menester 
la búsqueda de su transformación desde 
el interior de las mismas y lograr el 
ansiado recambio generacional. Esa es 
la razón de su participación activa en 
el tejido asociativo barcelonés. Todo 
empezó a  mediados de 2007 cuando por 
iniciativa propia y guiado por su interés 
de estudiante de Sociología de la UAB 
asistió a un pleno del Ajuntament de 
Sant Andreu y decidió incorporarse en 
las redes vecinales. Un año atrás había 
empezado su trabajo de coordinador de 
la revista L’Eixida, que en la actualidad 
cuenta también con edición digital: www.
leixida.wordpress.com. “Nos centramos 
en los aspectos de Sant Andreu que los 
grandes medios no sacan a la luz”.  El 
beatle John Lennon decía: “La vida 
es lo que nos pasa mientras hacemos 
proyectos”, ¿proyectos? “Siempre los 
hay”, responde Martí con la frescura y 
claridad de quienes viven con intensidad 
la juventud. Y a continuación hace una 
lista de algunos: la lucha permanente por 
los equipamientos de las casernas, dotar 
de nuevos contenidos a su publicación 
y al mural portátil, ampliar su estudio 
estadístico del distrito, intensificar 
los trabajos para incorporar a las 
asociaciones de vecinos las agrupaciones 
de jóvenes, inmigrantes, desempleados 
e hipotecados, concretar las labores 
de coordinación con organizaciones de 
Sagrera, Santa Coloma y Montcada i 
Reixach para unir esfuerzos frente a 
la lucha por mejorar la calidad de vida 
de las respectivas poblaciones. No cabe 
duda: el que siembra, cosecha.

RiCARdo iván pAREdEs
ignAsi R. REnom

blAi mARtí
Av SAnt Andreu nord-trAmuntAnA

“Algunas asociaciones son 
estáticas, pero hay que 
buscar su transformación 
desde dentro”
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a figura de Manel Martínez i 
el seu compromís amb la lluita 
veïnal podrien originar ben bé 

un altre número especial per a ell solet. 
Tal i com recull la foto que acompanya 
l’article, la Creu de Sant Jordi que se li 
va atorgar l’any 2004 en reconeixement a 
les fites assolides i el vestíbul de l’estació 
de Sant Martí de la Línia 2 han estat 
els dos símbols escollits per il·lustrar 
una dilatada trajectòria que té els 
seus orígens a mitjan anys 50, quan ja 
d’adolescent es va començar a fer escoltar 
realitzant protestes a peu de carrer. No 
estranya doncs que ben aviat passés a 
emprendre una activa militància política 
(PSUC) i sindical (CCOO) assumint altes 
responsabilitats. És amb l’arribada de la 
democràcia, quan les fractures internes 
d’ambdues formacions el porten a centrar 
tots els esforços en el moviment veïnal, 
on gràcies a l’experiència acumulada i a 
la seva empenta i habilitat per esperonar 
les masses, s’erigeix ràpidament 
com un líder de referència, passant a 
orquestrar sonades accions i processos 
de reivindicació social com l’ocupació 
de solars per reclamar el seu ús públic, 
les protestes per mantenir la plaça 
dels Porxos lliure del pla d’habitatges 
per la policia nacional (va acabar sent 
detingut després d’una batalla campal), 
o la lluita per aconseguir la rehabilitació 
de les anomenades 1.001 Vivendes del 
Tèxtil (va remoure cel i terra, ocupant 
el Palau Sant Jordi a una setmana de 
l’inici dels Jocs i arribant fins el Congrés 
dels Diputats). Ara bé, la proesa per la 
que probablement sent més debilitat va 
ser la d’aconseguir portar la L2 des del 
Clot fins La Pau, fent variar els plans 
municipals i revitalitzant la vida social 
del districte. Més enllà de la medalla 
de la ciutat que se li va concedir a arrel 
d’això, el nostre protagonista no oblida 
les paraules de Jordi Pujol el dia de 
la inauguració: “Enlloc de Sant Martí, 
aquesta estació s’hauria de dir Sant 
Martínez”. Dues angines de pit i un 
bypass després, encara va venir el llarg 
procés de mobilització per dur a terme 
el cobriment parcial de la Gran Via. I 

ara, tot just havent esgarrapat com a 
conquesta recent una part important de 
la caserna policial del barri per fer nous 
equipaments, l’incombustible Martínez 
confessa que ja fa un temps que pensa en 
la retirada però que l’amoïna la manca 
de joves relleus. El llistó és ben alt, però 
la veritat és que després de parlar una 
estona amb ell, venen ganes d’animar-se 
a provar...

dAniEl gomis
AnnA CARlotA

mAnuEl mARtínEz
av sant martí de provençals

“Ja fa un temps que 
penso en la retirada, 
però m’amoïna la falta 
de joves relleus”
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n el cas del Forat de la Vergonya 
-on volien construir un 
pàrquing de diversos pisos- vam 

aconseguir el 90% del que demanàvem”, 
així de contundent es mostra Maria Mas, 
que porta vinculada al moviment veïnal 
des de finals del franquisme i des de fa 
set anys està implicada a l’associació de 
Casc Antic. “El moment més dur de la 
lluita per un parc al Forat de la Vergonya 
va ser la càrrega de la guàrdia urbana 
contra els líders veïnals”, assenyala. 
Alhora, també ens parla del vermut per 
evitar que es construeixi l’hotel “Millet”, 

al costat de la Palau de la Música, que 
ja s’ha aturat, i en contra del qual van 
aconseguir 3.500 signatures. Per a Mas, 
ara, el centre de les reivindicacions 
veïnals és la recuperació dels espais 
públics. Afegeix que Barcelona s’ha 
convertit “en una ciutat que ho destrossa 
tot en funció d’una economia turística 
en la qual als veïns poca cosa ens deixen 
dir”. Destaca que, tot i que ara tots 
gaudeixen del parc, molts veïns no veien 
clara la reivindicació, i indica que els 
va costar molt de temps conscienciar 
i moure la gent. Les formes de lluita 
han canviat, “fa vint o trenta anys era 
molt més fàcil mobilitzar al voltant de 
demandes com ara una escola pública o 
un centre de salut o per a la gent gran 
o més transport públic. Ara és tot més 
complex”. Creu que un cop aconseguits 
els serveis bàsics, la participació veïnal 
ha patit un daltabaix. A més, indica 
que “molts joves estan per lluites més 
globals”, tot i que ressalta que sí que 
n’hi han en la seva associació. Ara, la 
participació ciutadana és l’altre gran 
repte del moviment veïnal, a banda 
de la mobilització. “Les relacions 
amb l’administració són complexes i 
molts cops t’imposen uns processos 
participatius dirigits per empreses, i 
fer-hi front és cada cop més difícil”. Amb 
tot, creu que “els barris han canviat 
molt” gràcies a les associacions de veïns, 
i afegeix: “ara em passejo per Nou Barris 
(on havia viscut a finals dels seixanta 
i on s’havia implicat en comissions de 
barris lligades al moviment obrer) i està 
desconegut”, en referència als serveis i 
infraestructures de què disposen. Cita, 
com a record, quan durant aquells anys, 
i per reivindicar que els autobusos 
arribessin a Nou Barris i a Roquetes, 
es va segrestar un autobús fins a Torre 
del Baró. Com a nou repte, Mas també 
planteja aconseguir un seguiment, 
control i manteniment adequat dels 
serveis públics creats.

viCEnt CAnEt
mAnEl sAlA “ulls”

mARiA mAs
Av cAsc Antic

“En el cas del Forat 
de la Vergonya vam 
aconseguir el 90% del que 
demanàvem”

E

Text: 
Foto:



CARRER114 novembre 2009 dossiER 33

mb una llarga trajectòria com 
a assessor dels barris i les 
associacions en problemes 

tècnics, Ferran Navarro és un dels 
arquitectes que millor coneixen l’evolució 
urbanística de Barcelona als darrers 
anys, i el paper que hi han jugat els 
seus habitants. Un paper que ha variat 
molt d’un barri a un altre. “Hi ha barris 
que han millorat gràcies a la tasca de 
les associacions de veïns, però hi ha 
d’altres on s’han deixat perdre espais 
molt importants”, com ara el camp 
de l’Espanyol, a Sarrià. Com a millor 
exemple de col·laboració entre veïns i 
Ajuntament en qüestions urbanístiques 
posa el conjunt d’actuacions de Nou 
Barris, on “abans els carrers eren de terra 
i no hi havia cap plaça”. En contraposició, 
el pitjor seria Piscines i Esports, “perquè 
era una zona verda de tres hectàrees 
que s’ha privatitzat, convertint-la en 
una ridícula zona verda i la resta en club 
privat, multicines...” Segons Navarro, 
ara el principal repte pel qual haurien de 
lluitar els veïns de Barcelona és el preu 
de l’habitatge. Caldria aconseguir que el 
pacte per l’habitatge fos realment efectiu, 
invertint molt més en rehabilitació del 
parc immobiliari existent i impedint 
allò que pot passar quan s’acabi la crisi: 
que torni a pujar el preu de l’habitatge. 
“L’habitatge és el principal potencial 
que té una ciutat. Una ciutat sense 
habitatge no és ciutat”, afirma.  Navarro 
assegura estar “desencantat” amb 
l’Ajuntament, que promou un model 
basat en “una arquitectura que molts 
cops no té la qualitat que hauria de 
tenir, poc sostenible i ocupant espais 
públics que haurien de ser del mar o de 
la muntanya”. “L’altre dia vaig veure 
un estudi de les ciutats amb més zona 
verda per habitant, i Barcelona era 
de les últimes”. No obstant, Navarro 
no es mostra pessimista amb el futur 
de la ciutat. “Els constructors amb els 
que parlo diuen que estan parats: els 
ajuntaments no tenen diners perquè no 
donen llicències, perquè ningú no les 
demana”, explica. Això, diu, pot ser bo

per a la ciutat si se sap gestionar. 
I proposa un punt de partida, la 
Barceloneta, on “l’objectiu del pla 
d’ascensors era posar en mans de 
promotores privades les actuacions 
de remodelació per fer fora la gent i 
substituir-la per població més rica”. 
“Ara que la iniciativa privada no hi veu 
rendibilitat, i no hi inverteix”, assegura, 
“l’Ajuntament podria fer una operació 
exemplar”.

yAizA gARCíA
dAni CodinA

fERRAn nAvARRo
arquitecte

“El preu de l’habitatge 
és un dels grans reptes 
actuals de la lluita veïnal 
de Barcelona”
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uan li vam plantejar de triar 
un lloc per fer la fotografia, no 
va dubtar. Seria davant del 

monument a la República, a la plaça de 
Llucmajor. “L’estàtua és ja un símbol 
de Nou Barris: l’hem feta nostra”. Per 
certificar-ho, en porta una reproducció 
a les mans. Dies abans, una trucada de 
la Comissió per la Dignitat reclamava la 
restitució del monument a la Diagonal, 
d’on va ser tret al final de la guerra civil. 
“Les entitats del districte no ho acceptem, 
i hem reaccionat proposant que la plaça 
que li dóna aixopluc canviï de nom”. Es 
dirà plaça de la II República. Pep Ortiz 
és de Can Peguera, barriada de cases 
barates construïdes l’any 1929. Els seus 
primers habitants eren treballadors que 

van celebrar l’arribada de la República. 
“Un barri molt lluitador: on ara hi ha 
l’església, abans hi va haver la Casa 
del Pueblo”. L’associació de veïns de 
Can Peguera treballa per recuperar la 
memòria històrica. “Estem elaborant 
un llibre que recollirà la memòria oral 
del veïnat. I les cases no s’enderrocaran, 
es rehabilitaran i seran un testimoni 
de la història de la ciutat”. Recorda les 
grans riuades i les inundacions de 1976 
i la lluita per canalitzar la riera del 
carrer Cartellà. Un altre dels moments 
importants va ser l’Audiència Pública per 
reivindicar el cobriment del II Cinturó, 
en la qual van participar més de 100 
entitats. Nou Barris ha canviat molt. 
“El resultat no hagués estat el mateix 
sense el moviment veïnal”, diu amb 
convenciment un home que ha lluitat tota 
la vida. En preguntar-li pels moments 
negatius, recorda el tràgic desallotjament 
forçat dels malalts del Mental per 
construir-hi la seu del districte. “Eren 
els nostres veïns, portaven dècades al 
passeig Pi i Molist. El seu trasllat els va 
portar a una mort prematura. Els que 
han sobreviscut, no volen ni parlar-ne”. 
També s’indigna quan recorda la venda 
de part dels terrenys de Renfe-Meridiana 
per aixecar El Corte Inglés. “Els 
havíem aconseguit per a equipaments 
públics”. Optimista per naturalesa, es 
congratula de la riquesa associativa i 
l’activitat intensa de Nou Barris. Acabem 
la conversa passejant fins a La Cosa 
Nostra, una vella escola reconvertida en 
equipament socio-cultural que gestionen 
les entitats del barri. “És una de les 
nostres últimes reivindicacions”. Com a 
comiat, en Pep ens demana la signatura 
perquè a la parada de Virrei Amat es 
comuniquin dues línies de metro. La 
història continua.

CAthERinA Azón
mAnEl sAlA “ulls”

pEp oRtiz
coordinadora de nou barris

“Nou Barris no hagués 
estat el que és ara 
sense les lluites del 
moviment veïnal”
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principis d’any, les obres de 
l’intercanviador d’Arc del 
Triomf deixaren al descobert 

part del traçat del Rec Comtal. L’antiga 
sèquia, que durant segles va proveir 
d’aigua Barcelona, ens remet al passat 
del Casc Antic, però continua viva uns 
quilòmetres enllà, a l’extrem nord de 
la ciutat. Al barri de Vallbona el Rec 
Comtal transcorre per la superfície 
-amb ànecs i tot!-, i ho continuarà fent 
gràcies a l’esforç dels veïns, que han 
reivindicat la seva recuperació com a 
patrimoni històric. Vallbona nasqué 
com a barri a finals dels seixanta, quan 
la construcció de l’autopista dividí Torre 
Baró. Als setanta, l’administració li 
esquinçaria un altre tros per construir-
hi l’actual Ciutat Meridiana, en uns 
terrenys on la humitat havia impedit 
que s’hi fes un cementiri. “Aquí els 
primers 20 anys de lluita veïnal van 
ser especialment durs”, recorda Zaida 
Palet, presidenta de l’AV Vallbona. Es 
demanaven coses tan bàsiques com que 
a les cases hi arribés aigua potable. 
“Hem trigat molt en tenir els mateixos 
serveis que a la resta de barris. Crec 
que hem estat els últims”, manté. És 
jove. Algunes reivindicacions les va 
viure de petita. “Recordo quan tallàvem 
la carretera dient allò de “Pisos, sí; 
barracas, no»”. “La construcció de 
l’autopista havia estat un cop molt 
fort -recorda-, però és cert que també 

ens va servir com a instrument per 
reivindicar-nos: tot ho demanàvem 
tallant la carretera”. La seva generació 
és filla d’aquells veïns que als setanta 
exigien la millora del clavegueram, o 
segrestaven autobusos per demostrar 
que el transport públic podia arribar 
a Torre Baró. “Nosaltres encara vam 
tenir l’oportunitat d’involucrar-nos en 
algun moviment social. Els joves d’ara 
tenen altres prioritats”, es lamenta. 
La mitjana d’edat de la junta de l’AV 
Vallbona era d’uns 30 anys quan en fa 
8 decidí presentar-se a les eleccions. 
La seva joventut, però, no és el seu 
tret diferencial: a l’associació manen 
les dones. “Tenim un home -reconeix-, 
però només és vocal”. Palet assegura 
que la dona ha tingut sempre un paper 
important en la lluita veïnal, tot i 
que, tradicionalment, els càrrecs a 
les associacions havien estat ocupats 
pels homes. “Si no hagués estat per la 
sensibilitat que té la dona en matèries 
com la sanitat o l’educació, el moviment 
veïnal no hauria estat el mateix”.

NéstoR bogAjo
ANNA CARlotA

zAidA pAlEt
vicesecretària de la favb 
i av vallbona

“L’autopista ens va servir 
per reivindicar-nos: tot 
ho demanàvem tallant la 
carretera”
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penas bordea los 30 años y Genís 
Pascual Porret, presidente de 
la Associació de Veïns de Sant 

Andreu de Palomar, en menos de un 
lustro se ha convertido en todo un líder 
de opinión de los jóvenes de Barcelona, 
donde justamente la juventud brilla por 
su ausencia en las juntas directivas y 
en los proyectos de las organizaciones 
vecinales a lo largo y ancho de la ciudad 
condal. “Es necesario que las asociaciones 
tengan una actitud más cercana a los 
jóvenes”, expresa al ser preguntado 
por Carrer sobre qué fórmula existe 
para que se pueda dar el recambio 
generacional en las asociaciones. Él 
conoce en profundidad Sant Andreu del 
Palomar, su barrio de toda la vida. Allí 
tiene vínculos e influencia con una vasta 
red de entidades sociales de todo tipo. Los 
habitantes de El cor de la ciutat, al ser 
consultados sobre su gestión destacan de 
Genís Pascual “su capacidad de entrega” 
y “su carácter conciliador”. El primer 
contacto de Pascual con el activismo 
comunal llegó a través de la revista 
Sant Andreu de Cap a Peus, donde 
realizó tareas de corrector lingüístico 
y articulista a mediados del 2000. 
Simultáneamente, realizó labores de 
coordinación de agrupaciones culturales 
en defensa de la lengua catalana. Entre 
2003 y 2004, durante la ocupación de 
las casernas de Sant Andreu, forma una 
plataforma ciudadana para establecer 
un puente de intermediación entre 
los ocupantes, el vecindario y las 
autoridades, lo cual generó en pocos 
meses la consolidación de un movimiento 
social cuya bandera de lucha es el 
cumplimiento por parte del Ajuntament 
de la construcción de equipamientos 
sociales y de un complejo socio-sanitario 

sobre los antiguos terrenos militares. 
El poeta peruano César Vallejo decía: 
“Hay, hermanos, mucho por hacer”. Y 
Genís Pascual tiene muchas cosas por 
hacer. Trabaja de manera paralela en 
varias labores comunales: el Plan de 
Participación Sagrera, la comisión de 
consultas técnicas sobre el trazado del 
AVE, las casernas (tareas de observación 
de las obras de los equipamientos sociales 
y del ambulatorio de la Seguridad Social). 
Asímismo, Pascual hace hincapié en el 
creciente interés de los colectivos locales 
en participar de forma activa en el 
proyecto de la Fabra i Coats, que consiste 
en la implementación de una residencia, 
un instituto, un casal del barri y un 
ateneu . “Hay, hermanos, mucho por 
hacer…”.

RiCARdo iván pAREdEs
ignAsi R. REnom

gEnís pAsCuAl
av sant andreu del palomar

“Es necesario que las 
asociaciones tengan una 
actitud más cercana 
a los jóvenes”

A
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odas las sopas son diferentes, 
pero es un plato común en 
cualquier sociedad, se cocina a 

fuego lento con todos los ingredientes 
disponibles que hay alrededor, y si le 
pones cariño y atención, el resultado 
suele ser muy bueno…” Esta reflexión es 
el punto de partida para acercarnos a la 
historia de Lourdes Ponce, “Pitusa”, y a 
su activa vinculación con el movimiento 
vecinal (actualmente focalizada en 9 
Barris Acull -la red de entidades que 
vela por la integración de la población 
inmigrante-). El Festival de Sopes 
del Món, que permite dar a conocer 
-y a probar- recetas de cada vez más 
nacionalidades, nació para abrazar la 
nueva realidad multicultural que ha 

experimentado el distrito en los últimos 
tiempos. Y hoy, después de seis ediciones 
y de haberse consolidado como un evento 
de lo más popular, está considerado por 
sus impulsores como uno de los mejores 
ejemplos de tolerancia que se podían 
haber promovido. La sensibilización de 
Ponce con la inmigración se remonta 
a principios de los 70, cuando llegó 
a Barcelona procedente de Huesca 
en busca de un entorno más amable 
donde acomodar sus por aquel 
entonces atrevidas inquietudes de 
mujer independiente y emprendedora. 
Tras experimentar en carne propia 
las dificultades de los nuevos inicios, 
enseguida se preocupó por dar cobijo a 
aquellos paisanos suyos que empezaron 
a seguir sus pasos. Ligada después 
durante muchos años al movimiento 
sindical y a la AV Nou Barris-Prosperitat 
en la defensa de los derechos de la mujer, 
es a principios del 2000 cuando vuelve 
a implicarse activamente en temas de 
acogida embarcándose en la iniciativa 
9 Barris Acull. Cuando empezaron, la 
tasa de inmigración no llegaba al 3%. 
Que se haya llegado ocho años después 
casi al 20% -pasando del 30% en algunas 
zonas-, sin prácticamente conflictos de 
convivencia, les llena de satisfacción. 
Señala como factor clave el haber sabido 
anticiparse a los problemas, tal y como 
hicieron tras el 11-M promoviendo un 
cus-cus gigante cocinado por mujeres 
musulmanas para desterrar recelos. Otro 
acierto destacado ha sido la integración 
del Fin de fiesta del Ramadán en el 
programa del casal de barri. Ahora 
bien, como apunte final, Ponce concluye 
recordando que, aún y con todo el trabajo 
realizado, su sonrisa no será completa 
hasta que la igualdad de derechos se 
pueda ver algún día por fin reconocida.

yAizA gARCíA
mAnEl sAlA “ulls”

louRdEs ponCE “pitusA”
9 barris acull

“No estaremos del todo 
contentos hasta que no 
se vea reconocida la 
igualdad de derechos”

T
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rimer va ser una immobiliària 
holandesa qui va amenaçar La 
Violeta de Gràcia de convertir-

la en pisos de luxe. La pressió veïnal ho 
va impedir, i va obligar l’Ajuntament 
a adquirir-la perquè continués sent 
un espai públic, com sempre havia 
estat l’antic casino gracienc. Després 
l’espai es va veure amenaçat per 
l’Ajuntament, però aquest cop per la 
modernitat que li podia treure l’esperit 
tradicional, de bar de poble amb fum, 
del qual els veïns de tota la vida 
volen continuar gaudint. El concurs 
per reformar La Violeta va obrir les 
portes al seu enderroc, exceptuant-ne 
la façana. En Toni Ramon, que porta 
més de trenta anys en els moviments 
veïnals del barri i defensa la vitalitat 
i “l’atmosfera” actual, va veure en la 
possibilitat d’ensorrament una política 
de “màscares”. Finalment, gràcies, 
en part, a la campanya dels Amics 
i Amigues de La Violeta, el concurs 
el va guanyar un projecte que hi 
mantenia el bar i els billars, tal com 
es reclamava. Avui, La Violeta està 
pendent del seu futur, viva i formosa, 
amb l’esperança que “l’administració 
no vulgui administrar massa”. En Toni 
va estudiar arquitectura i va entendre
que els coneixements adquirits 
en matèria d’urbanisme i la seva 
capacitat de judici havien d’anar 
acompanyats d’un cert compromís 
amb la ciutat. Eren les darreries del 
franquisme i els motius polítics també 
van jugar el seu paper en el definitiu 
pas cap a la implicació veïnal. Des 
de llavors, afirma, els motius polítics 
han desaparegut, però tota la resta 
de motius que l’hi van fer entrar 
“continuen vigents”. D’altra banda, 
sortir-ne ara no seria viable per a ell si 
no fos per “mandra”, són massa anys 
implicat amb el barri. Tants
anys d’activisme més o menys actiu 
han donat a en Toni una clara 
perspectiva sobre tot allò que s’ha 
guanyat i tot allò en què cal continuar 

treballant. La remodelació de la plaça 
Lesseps, per exemple, és una lluita 
guanyada ja que s’ha aconseguit 
recuperar l’espai per als ciutadans, 
“malgrat que hi sobri ferro”. Espai 
públic, doncs, i equipaments són les 
grans fites veïnals. Això sí, com a 
gracienc que és, en Toni es queixa 
que tot allò que s’ha aconseguit al seu 
barri repercutirà sobre uns tercers: 
les classes benestants que estant 
foragitant, poc a poc, els fills de Gràcia.

sERgi CAbEzA
AnnA CARlotA

toni RAmon
arquitecte

“L’administració 
administra massa, 
s’ha de cedir al veïnat 
la gestió d’equipaments”

P
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ns trobem al barri de Gràcia, 
just davant de la plaça dedicada 
a les víctimes de la guerra civil 

de la Barcelona del 36. Dones que van 
patir repressió, que en algun moment 
van haver de conviure entre els barrots 
de la presó. En Josep Lluís Rueda ha 
triat aquest lloc per la fotografia perquè 
vol fer-los el seu propi homenatge i 
també perquè considera gairebé un 
delicte que l’accés a plaça, “equipament 
d’ús públic”, estigui tancat per la nit. 
Però a més, vol denunciar que allò que 
envolta l’emplaçament, i suposadament 
el protegeix, són unes reixes: “les dones 
ja van tenir prou reixes durant la seva 
estada a la presó”, comenta. “Demanem 
que les eliminin, sobretot tenint en 

compte que als planells inicials d’obres 
no estaven ni tan sols previstes”. Rueda 
pensa que la ciutat ha canviat força 
en els últims anys. La plaça n’és un 
exemple. I creu, no sense una certa 
reserva, que s’ha fet una bona inversió 
en serveis socials, ”no tant com caldria, 
perquè encara hi ha gent que no té 
accés als serveis mínims, però hem de 
reconèixer l’esforç que s’hi ha fet”. Tot i 
així, no tot són aspectes positius, perquè 
s’adona que el sistema actual ha generat 
més  desigualtats entre els pobles, entre 
la seva gent. “A Barcelona aquestes 
diferències també hi són, a casa nostra 
hi ha molta marginació”, es lamenta. 
Amb un caràcter emprenedor i un alt 
esperit de lluita per la justícia social, 
ha estat també vinculat durant molts 
anys a diversos moviments socials, com 
ara l’associació de veïns o la mateixa 
Favb, on hi és com a representant del 
col·lectiu de gent gran (ell ha estat 
militant de les seves vocalies). “Gent 
gran que necessita un relleu generacional 
ben aviat”, comenta. “A l’associació de 
veïns no hi ha jovent i m’agradaria que 
s’hi anessin implicant, que tinguéssim 
l’oportunitat de transmetre’ls les 
nostres experiències, explicar-los com 
hem viscut el pas del temps i com hem 
arribat a la societat actual. Compartir, 
que no vol dir alliçonar ni ensenyar res 
que no siguin les pròpies vivències”. En 
qualsevol cas, ell se sent part d’aquesta 
ciutat, de Barcelona. Té un sentiment de 
pertinença que el motiva, el fa ser actiu, 
cosa que l’ha mogut sempre a reivindicar-
se per allò que creu; a negociar (“sempre 
que se’ns permeti, perquè noto cada cop 
més feble la democràcia participativa”) i 
a proposar alternatives (això és bàsic, no 
val només queixar-se) per fer d’aquesta, 
la nostra, una ciutat una mica millor. 

EvA viCEns
ignAsi R. REnom

josEp lluís RuEdA
activista veïnal

“La democràcia 
participativa és cada cop 
més feble, però s’han de 
proposar alternatives”

E
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l pati de casa seva, al barri 
d’Horta, atresora el símbol 
d’una de les victòries ambientals 

del moviment veïnal de les darreres 
dècades, l’ordenança solar de Barcelona. 
Vuit plaques solars que recorden 
a l’Enric Tello (l’Eixample, 1956), 
historiador ambiental i activista del 
moviment veïnal i ecologista de la ciutat, 
la gestació d’un projecte alternatiu de 
ciutat sostenible. En la Barcelona post 
olímpica, la FAVB i diversos grups 
ecologistes van endegar la campanya 
Barnamil per fomentar l’energia solar, 
i després de molt diàleg i conflicte, 
una moció conjunta va empènyer 

l’ajuntament a dictar l’ordenança solar. 
“Lluitem constantment contra un mur, 
però anem fent petites conquestes que 
demostren que el canvi és possible. 
L’ordenança solar, certs avenços en la 
recuperació de l’espai públic per als 
vianants i també per a les bicicletes són 
un bon inici”. Pocs anys després, entre el 
1996 i el 1997, l’alça desproporcionada 
en el rebut de l’aigua va mobilitzar 
el món veïnal amb una insubmissió 
fiscal que reclamava un sistema que 
penalitzés el consum excessiu però que 
per sota d’un llindar fos assequible 
per a tothom. I es va aconseguir. Per 
a l’Enric Tello, però, la victòria va ser 
quelcom més que una factura més 
econòmica: “Va ser just enmig de la 
“guerra de l’aigua” quan Barcelona va 
experimentar una reducció del consum 
per habitant, i des d’aleshores no ha 
parat. Demostrar a tot el país que es 
pot viure amb menys aigua no té preu”.  
La lluita veïnal i social per una ciutat 
més verda té també un símbol en el 
túnel d’Horta.  Després de dècades de 
polèmiques, aquesta infraestructura 
serà exclusivament ferroviària. “El més 
greu era que es convertís en una injecció 
de cotxes, però el cert és que ara és un 
mal menor perquè el seu impacte sobre 
Collserola es pot controlar molt”, sosté 
Tello. La “gran victòria”, però, és que 
ara ja ningú no nega l’existència d’un 
problema ambiental, un reconeixement 
vital per redreçar el camí. “Som molt 
lluny de ser una ciutat verda, però 
encara ho seríem més si els ciutadans no 
haguéssim batallat. Barcelona té sort, 
i avança perquè els seus veïns són molt 
contestataris. Tant se val si el partit a 
qui han votat és al govern, si creuen que 
s’equivoca, es mobilitzen. És gràcies a 
l’experiència d’estar lluitant contra el 
model de la Barcelona que ens venen, 
contra aquesta ciutat al servei de les 
elits i els interessos creats, que jo he 
après a conèixer-la i a estimar-la”. 

gEmmA AguilERA
dAni CodinA

EnRiC tEllo
historiador ambiental

“Barcelona avança 
perquè els seus veïns 
són molt contestataris”
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a plaça de l’Església de Sant 
Miquel del Port va ser el lloc 
escollit per Mercè Tatjer per 

mirar enrere i fer balanç. No podia ser 
d’altra manera. I és que per a aquesta 
geògrafa, la Barceloneta evoca el record 
d’aquella que va ser la seva “primera 
lluita veïnal”. Tatjer va arribar al barri 
a finals dels anys seixanta, “quan la 
polèmica entorn del Pla de la Ribera 
estava en plena efervescència”. Ho 
explica mostrant un llibre on narra la 
història d’aquest barri marítim des de 
la seva creació a mitjan segle XVIII. De 
seguida, s’integraria a l’Associació de 
Veïns que, acabada de constituir, solia 
reunir-se a la Cooperativa Siglo XXI.   
L’any 1985, després d’haver treballat 
en estudis previs a la remodelació de 
la zona, li encarregarien la co-redacció 
del Pla de Reforma Interior (PERI) 
de la Barceloneta, mereixedor del 
Premi Nacional d’Urbanisme. Encara 
ara, recorda les hores comptant els 
veïns que vivien a cada pis i rumiant 
com podien ser traslladats d’una 
casa a l’altra mentre es rehabilitava 
el seu habitatge. “Li’n dèiem la 
Operación Cajoncito”, “una feinada 
només comparable a les lluites per la 
conservació del recinte fabril de Can 
Ricart, al Poblenou, i per la creació 
d’una escola a les antigues instal·lacions 
de la Fiat a les Corts”. Tatjer acumula 
al seu darrere una llarga trajectòria 
d’implicació en moviments socials. La 
batalla per les llars d’infants gratuïtes, 

la celebració de les primeres eleccions 
democràtiques a l’Ateneu, la defensa 
del Port Vell i el combat contra les 
intencions especulatives del Pla Torre 
Baró-Vallbona són només alguns dels 
seus petits-grans èxits, sense oblidar 
la col·laboració amb les associacions 
del Barri Gòtic i la Satalia.  Tatjer 
afirma convençuda que en els darrers 
quaranta anys “Barcelona ha canviat en 
positiu, en gran mesura, gràcies a les 
reivindicacions veïnals que comptaven 
amb el suport de professionals 
compromesos i de les institucions”. 
Ara bé, lamenta que en l’última 
dècada hàgim “fet una reculada” en 
la consecució d’equipaments i espais 
públics alhora que “s’ha apostat per 
una ciutat massa orientada al sector 
dels serveis”. La receptivitat del govern 
municipal, diu, també “ha minvat” ja 
que si bé “és cert que avui hi ha més 
mecanismes de participació, aquests 
són tan dirigits i encarcarats que han 
esdevingut perversos”.

núRiA jové
dAni CodinA

mERCè tAtjER
geògrafa

“En els últims 40 anys, 
Barcelona ha canviat 
en positiu gràcies als 
moviments veïnals”

L
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o és per casualitat que Lluís 
Vila, president de l’Associació 
de Veïns Font d’en Fargues, 

hagi escollit Can Fargues quan pensa 
en la Barcelona dels barris. Després de 
deu anys de lluita veïnal, la Plataforma 
Salvem Can Fargas ha aconseguit 
que la masia passi a ser propietat de 
l’Ajuntament, una lluita que els ha fet 
mereixedors de la Medalla d’Honor de 
Barcelona, que rebran el proper tres de 
desembre. Però Vila té les idees molt 
clares quan afirma que “allò important 
no és la medalla que, ja veus, de 
vegades es dóna a gent com el Millet. 
Allò important és la il·lusió d’haver 
entrat a Can Fargues i pensar que s’ha 
pogut salvar la masia.” Té un significat 
especial “perquè va ser aquella primera 
petita bola de neu que arrossega altres 
boletes i acaba essent una allau. Ens 
ha costat dues demandes judicials i ha 
estat dur, però al final s’ha aconseguit.” 
Vila recorda la lluita contra Franco de 
la seva generació i diu que “teníem la 
il·lusió d’un món millor, que les coses 
podien canviar, i identificàvem amb el 

franquisme tots els mals. Després ha 
estat el desencís de veure que amb la 
democràcia, que evidentment sempre 
serà molt millor que una dictadura, 
alguns que arriben a ser càrrecs es 
pensen que són els gerents i no els 
servidors del poble. Hi ha molts aspectes 
negatius que no hem pogut canviar.” Vila 
parla convençut i apassionat de la seva 
tasca durant tots aquests anys. “M’he 
sentit part d’un col·lectiu i creiem que 
ens hem de preocupar del barri perquè 
casa meva no comença a la porta del 
meu pis, com molts creuen. Casa meva 
és el carrer, el barri, la ciutat, Catalunya 
i el món”, afirma. No es mostra tan 
positiu quan parla de les generacions 
futures: “Ho veig difícil perquè ho han 
tingut molt fàcil i els han dit que havien 
de viure per passar-s’ho bé, no han 
vist aquesta necessitat de lluita. Però 
tampoc sóc un il·lús i sé que les coses 
no canviaran d’avui per demà”. Malgrat 
tot, no perd l’esperança i pensa que la 
lluita veïnal és molt necessària si s’entén 
com la idea de dinamitzar la societat 
civil, “no un trampolí per arribar enlloc. 
Dels que lluitàvem a l’època franquista 
molts ens vam apartar quan van venir 
els escaladors a ocupar càrrecs. Jo, com 
que no em vull morir sent el més ric del 
cementiri... Jo, un minut abans de morir 
vull pensar: No has aconseguit res però 
has lluitat per intentar aconseguir-ho. 
Això ja serà suficient”. 

isAbEl REy
mAnEl sAlA “ulls”

lluís vilA
av font d’en fargues

“La principal lluita 
pendent és que tothom 
entengui que casa seva 
comença al carrer”
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La llarga batalla 
per una ciutat millor

jAumE fAbRE
periodista i historiador

L’anàlisi de la relació de les victò-
ries veïnals en aquests 40 anys ens 
descobreix com el moviment veïnal 
ha influït en les decisions políti-
ques sobre el desenvolupament de 
la ciutat. Una primera dada revela-
dora: de les 100 victòries ressenya-
des per la Favb al treball 40 anys 
d’acció veïnal, 64 corresponen als 
30 anys del període democràtic 
(alcaldes: Serra, Maragall, Clos, 
Hereu), 29 als dos anys i mig de la 
transició municipal (alcaldes: Socí-
as i Font Altaba, de desembre de 
1976 a abril de 1979) i només 7 als 
últims ajuntaments del franquisme 
(i quasi totes durant el mandat de 
l’alcalde Enric Masó, més donat a 

les concessions que el seu anteces-
sor Porcioles i el seu successor Vio-
la). És a dir: una victòria cada mes 
durant la transició i dues cada any 
en el període democràtic.

L’alcalde Josep Maria Socías 
Humbert va saber complir molt bé 
la missió que li havia estat encoma-
nada: pacificar amb atorgaments 
l’agitat moviment veïnal. La re-
forma política exigia tranquil·litat 
que allunyés qualsevol temptació 
de passar comptes amb els homes 
i els negocis vinculats al franquis-
me. El seu mandat fou breu, però 
superior per obtenir tot allò que 
Joaquim Viola havia negat... i molt 
més. Va dimitir tres mesos abans 
de les eleccions municipals i l’al-
caldia va quedar interinament en 
mans de Manuel Font Altaba, qui 
no s’estava de dir a qui el volia es-
coltar que aquell era un moment 
únic per aconseguir coses i prendre 
posicions.

Pèrdua de posicions
Els primers dos anys d’Ajuntament 
democràtic, mentre es va mantenir 
el Pacte de Progrés PSC-CiU-PSUC-
ERC, van ser també temps de faci-
litats per a les reivindicacions veï-

nals. De fet, com una prolongació 
del període de transició, no calia 
ni tan sols demanar res; l’Ajunta-
ment ho donava abans. Però el Pac-
te de Progrés es va acabar i, amb 
ell, el somni de la transició. Les 
associacions de veïns, despullades 
de bona part dels seus dirigents, 
desplaçats a càrrecs en les noves 
institucions, van veure com s’aca-
baven els temps de companyonia i 
es dreçava davant d’elles un poder 
municipal que volia exercir de tal. 
Es definien les posicions: nosaltres 
aquí, vosaltres allà.

Però hi havia molts processos en 
marxa; alguns provenien dels temps 
de Socías i fins i tot d’abans. L’Ajun-
tament els va anar acabant quasi 
sempre sense canvis ni sorpreses i 
sense que calguessin gaires pressions 
veïnals. Però van començar a emer-
gir dissensions. L’ús que calia donar 
als nous centres cívics i la participa-
ció popular en el seu funcionament 
va ser una de les primeres. D’altres 
de més importants van perfilar-se 
en l’horitzó quan l’Ajuntament va 
començar a introduir canvis en pro-
jectes que els veïns pensaven veure 
desenvolupats d’una altra mane-
ra. L’ús dels terrenys de Renfe a la 
Meridiana, privatitzats en part, va 
posar fi definitivament a la lluna de 
mel. Una victòria veïnal de la trans-
ició va convertir-se en una derrota 
en democràcia. Heron City i El Cor-
te Inglés van aixecar-se en terrenys 
guanyats per a equipaments socials.

La manera com el moviment ve-
ïnal ha influït en les decisions po-
lítiques durant els darrers 40 anys 
presenta una tipologia molt varia-
da i plena de matisos. Tot i els in-
convenients de les classificacions, 
es poden observar alguns grups de 
trets comuns.

Victòries rotundes
No han estat les més freqüents. 
Són casos indiscutibles en què la 
desídia, els errors o els interessos 
dels partits governants han estat 
corregits només gràcies a una pres-
sió popular insistent i sense que hi 
hagin influït altres factors indirec-
tes que viciessin el procés. La re-
cent obtenció de la masia de Can 
Fargas, a Horta, és un d’aquests 
casos indiscutibles. La salvació de 
la Clota, un altre. I la de la Torre 
del Fang, com molt abans ho havia 
estat la de Can Golferics. I l’ender-
rocament de les sortides de l’apar-

cament subterrani de l’avinguda 
Cambó, de la mateixa manera com 
a finals del franquisme s’havia fre-
nat allà mateix l’intent d’edificar 
sobre el carrer Freixures. La salva-
ció del conjunt del Patronat Ribas 
com institut d’ensenyament, o la 
dels parcs de la Zona Franca (ara 
barri de la Marina) arrencats de 
les urpes de l’especulació. I tants 
altres. El més bo és que quan els 
poders públics han hagut d’acabar 
fent marxa enrere en les seves in-
tencions inicials, no per això s’han 
estat d’inaugurar com a pròpia 
l’obra feta de la manera que han 
imposat els veïns.

Victòries relatives
A vegades, la pressió popular ha 
fet aturar o corregir disbarats mu-
nicipals, però el resultat final no 
ha estat l’esperat. Es va salvar el 

Born però dècades més tard encara 
segueix tancat i Barcelona tampoc 
disposa de biblioteca provincial, una 
de les opcions a què s’havia pensat 
destinar-lo. Es va aturar el Pla de la 
Ribera però les solucions urbanísti-

ques aplicades finalment al territo-
ri que ocupava no han estat pas les 
que desitjava el moviment veïnal. 
S’ha fet el parc del Poblenou, però 
ple de ferregots inútils i cars i tallat 
per vies de trànsit. S’ha salvat el 

nucli antic de Sarrià, però no amb 
els límits desitjats. Les illes de les 
fàbriques de la Sedeta i Myrurgia es 
van salvar de l’especulació, però 
no s’hi ha acabat fent ben bé tot 
allò que els veïns demanaven. El 
cas més espectacular és el del pas 
del Primer Cinturó pel Guinardó, 
una veritable presa de pèl. Aturat 
per la pressió popular els últims 
anys del franquisme, es va pactar 
una solució diferent, que va ser la 
Ronda del Mig. Però les afectacions 
del vell Primer Cinturó no es van re-
tirar i finalment s’ha acabat obrint. 
O sigui que, si no vols caldo, dues 
tasses.

Victòries preelectorals
Sobretot en època electoral és més 
fàcil obtenir coses, com que no es 

Nascut contra la dictadura, el 
moviment veïnal va aconseguir 
una victòria cada mes durant 
la transició, mentre que la seva 
mitjana d’èxits en democràcia 
és de dos cada any. Tot plegat 
suma un centenar de victòries 
ciutadanes plenes de matisos

lQuan els poders públics 
han hagut de rectificar 
per pressió popular, no 
s’han estat d’inaugurar 
l’obra com a pròpia
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lAl final de la transició 
el poder municipal 
va voler exercir com 
a tal: nosaltres aquí, 
vosaltres allà
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faci l’aparcament subterrani de la 
plaça de la Virreina. Una altra vic-
tòria, encara que aquesta va supo-
sar una lluita prèvia de llarg recor-
regut, com l’aïllament acústic de la 
Gran Via a Sant Martí, s’explica en 
bona part pels rèdits electorals que 
els polítics esperaven obtenir-ne.

Victòries manipulades
En ocasions, les autoritats han 
presentat com una concessió a les 
peticions veïnals el que en realitat 

era una manera de servir altres 
interessos. Un dels casos més elo-
qüents va ser el de l’aluminosi cau-
sada pel ciment que havia venut 
l’empresa Ciments Molins. Les au-
toritats, aparentant una concessió 
a la pressió popular, van assumir la 
qüestió i van evitar a l’empresa que 
hagués de fer front a les seves pos-
sibles responsabilitats. Casualitats 
de la vida, el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques del 
moment era de la família Molins.

Victòries previsibles
La pressió popular ha forçat que 
fossin destinats a usos públics edi-
ficis i espais que o bé estaven ca-

talogats, o bé eren de conservació 
evident, com el Pati Llimona o Cal 
Mariner, o que algun pla urbanístic 
ja aprovat destinava a usos pú-
blics. La transformació podia haver 
trigat anys i la pressió popular ho 
va accelerar. Els terrenys de la Ma-
quinista és un dels casos més evi-
dents. Veurem què passa ara amb 
les cotxeres de l’avinguda Borbó.

Victòries que vénen soles
El moviment veïnal s’ha trobat 
també amb regals pels quals, en 
principi, no havia plantejat cap ba-
talla frontal. És el cas de la idea 
d’Oriol Bohigas de “monumentalit-
zar la perifèria”, que ha emplenat 
els barris d’escultures de categoria 
en un procés continuat de dignifi-
car places i parcs perifèrics que té 
poques equivalències amb altres 
ciutats catalanes.

Victòries degradades
En ocasions, allò que els pares van 
guanyar després d’anys de lluita, 
els fills o els néts ho han deixat 
perdre o ho han portat a nivells 
de degradació que ho devaluen. 
La plaça Sóller, amb el mil vegades 
restaurat monument de Salvador 
Corberó, n’és un bon exemple. 
Però n’hi ha d’altres, a vegades 
motivats no tant pel canvi genera-
cional sinó pel social, amb l’arriba-
da de molts nouvinguts i la marxa 
a altres llocs dels que van lluitar 
per un barri millor, amb el conse-
güent debilitament de les antigues 
estructures organitzatives.

Victòries en compàs d’espera
Hi ha victòries en les quals hom 

té la impressió clara que l’Ajunta-
ment s’ha limitat a frenar un pro-
jecte forçat per la pressió popular 
però guardant-se els asos a la mà-
niga i esperant temps millors. Hi 
ha projectes que són retirats però 
no definitivament i que pengen 
durant dècades com una espasa 
de Dàmocles.

Cost econòmic i social
Al marge dels matisos que introdu-
eixen en el concepte de victòria les 

peculiaritats d’aquestes tipologies, 
val la pena aturar-se en el seu cost 
econòmic i social. Mai no es podrà 
posar cap objecció a la despesa pu-
blica en millores als barris. Precisa-
ment per això, les autoritats hauri-
en de tenir sempre present quant 
costarà desfer allò que facin mala-
ment. El gran desastre del Primer 
Cinturó, ara Ronda del Mig, s’ha 
pogut polir d’alguns dels seus as-
pectes més cantelluts. Però el cost 
econòmic de refer la plaça Lesseps 
o d’enderrocar els viaductes de la 
plaça d’Alfons X suposen unes xi-
fres absolutament estratosfèriques 
que haurien pogut destinar-se a 
moltes altres finalitats socials si les 
coses s’haguessin fet bé en el seu 
moment. Són dos exemples proce-
dents del temps de la dictadura que 
han estat millorats en democràcia. 
Però també podríem començar a 
parlar del cost d’arreglar disbarats 
comesos en el període democràtic 
(el tambor de les Glòries) per causa 
de l’obcecació de no escoltar què 
en pensen els principals afectats. 

Més complexa és la qüestió dels 
costos socials. Hi ha permisos que 
no s’haurien d’haver concedit mai. 
I quan la pressió popular aconse-
gueix que s’aturin els projectes 
per als quals s’havien concedit, 
cal compensar d’alguna manera els 
propietaris afectats. Normalment 
es fa per la via de la compensació 
de volums. Se’ls deixa edificar més 
en un altre lloc a canvi que no ho 
facin en el lloc que és objecte de 
litigi. D’aquesta manera no es fa 
altra cosa sinó traslladar el pro-
blema des d’una zona calenta a 
una altra on els ànims estiguin més 
adormits. Però en el conjunt de la 
ciutat la suma és la mateixa. 

Aquesta és segurament la més 
gran disjuntiva a què ha d’enfron-

tar-se el moviment veïnal: ¿Cal tenir 
una visió general de ciutat o s’ha de 
limitar a les actuacions puntuals de 
barri? ¿Es poden contraposar unes 
victòries egoistes i insolidàries amb 
unes altres amb un sentit més am-
pli de la convivència? Fins i tot en la 
terminologia es reflecteix aquesta 
dualitat: es fa una certa distinció 
semàntica entre moviment veïnal 
(limitat a reivindicacions de barri) 
i moviment ciutadà, que planteja 
problemes d’abast municipal o fins 
i tot supramunicipal. 

Visió de ciutat
En la història de les associacions de 
veïns, al costat de la reivindicació 
del semàfor, de la zona verda o de 
millor neteja i seguretat en el barri 
hi ha hagut sempre participació en 
lluites per qüestions que afecten 
tota la ciutat i també en proposici-
ons polítiques per a tot el país. Hi 
ha hagut sempre solidaritat entre 
les associacions, donant-se suport 
mutu en cadascuna de les seves re-
ivindicacions. 

Els combats que hom pot trobar 
insolidaris en un primer cop d’ull 
han estat mínims i amplificats pels 
mitjans de comunicació. Rebutjar 
equipaments molestos rarament es 
pot qualificar d’insolidari, perquè 
un equipament que funcioni com 
cal no ha de ser molest i, si ho és, 
cal veure per què. Frenar-lo és be-
neficiar tothom. ¿És que per un bar-
ri només hi han de passejar els que 
hi viuen? Quan uns veïns de Sant 
Gervasi defensen el ginjoler mo-
numental del carrer d’Arimon, ¿fan 
una lluita de barri o estan defensant 
un bé de tots els barcelonins? Quan 
els del Clot defensen que la Torre 
del Fang no es mogui de lloc, ¿pen-
sen només en l’arxiu del seu barri o 
estan mirant molt més enllà?

lQuan uns veïns de Sant 
Gervasi defensen un 
ginjoler monumental, 
estan defensant un bé 
de tots els barcelonins
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La victòria més gran
Un comentari final sobre la poca presència de l’època l’alcalde José 
María Porcioles en la llista de victòries. S’entén per una qüestió 
cronològica, ja que només s’han estudiat les lluites a partir de 
1970. Però n’hi ha una altra: les victòries no s’obtenen d’un dia 
per l’altre. Són processos molt llargs i allò a què els veïns van 
començar a oposar-se en temps de Porcioles no va quedar frenat 
del tot fins anys després. Les victòries costen d’arribar; l’important 
és que arribin.

Durant el porciolisme potser es van obtenir pocs resultats 
concrets, però de fet es va obtenir la victòria més gran, que va ser 
l’organització mateixa del moviment veïnal, forjada aquells anys. 
Aleshores es van posar les bases de tot el que vindria després. No 
s’hauria pogut guanyar cap batalla a partir de 1970 sense una 
vertebració anterior dels que volien una ciutat millor. Una ciutat 
com la que tenim ara.



CARRER114 novembre 2009 CRÒNICA 45

JoAN ANtoNI SolANS
Arquitecte i exdelegAt 
d’urbAnisme de l’AjuntAment

L’exposició de la Favb ens mostra 
un conjunt de fets que han revo-
lucionat la construcció de l’actu-
al Barcelona. Els fets que aquí es 
relacionen han estat més impor-
tants per a la qualitat de vida dels 
seus ciutadans que moltes de les 
intervencions promogudes poste-
riorment des de l’administració, 
malgrat disposar aquestes d’un 
major ressò mediàtic i en la majo-
ria dels casos de molts més recur-
sos financers. Unes intervencions 
que s’han centrat en la singularitat 
arquitectònica per aconseguir la 
notorietat. La majoria d’aquestes 
intervencions, no obstant, no les 
han signat els bons arquitectes del 
país que tenen absorbit dins seu el 
context i l’atmosfera de la ciutat, 
sinó que les han donat a fer a ar-
quitectes forans, això sí, de privi-
legi graciós.

Si tenim en compte com es 
construïa i planificava la ciutat 
abans de la transició democràtica 
-els diaris i les revistes de l’èpo-
ca donaven insistent compte dels 
drames-, és evident que el canvi 
que es desprèn de l’exposició cal 
adscriure’l als moviments socials. 
Els que es generaren en els dife-
rents barris de la ciutat a l’entorn 
de les reivindicacions urbanes que 
ocasionava aquell procés abusiu. 
Eren les demandes que en matèria 
de dotacions socials i espais lliures 
públics calien per a una completa 
construcció de la ciutat i que no 
rebien cap mena d’atenció durant 
el règim polític anterior. De tot el 
sòl que ocupa la ciutat, a aquella 
Barcelona li mancava completa-
ment la meitat del que als plànols 
és avui pública.

Només a tall d’exemple, recor-
dem el fracàs de les diferents ad-
ministracions porciolistes per dotar 
d’escoles la ciutat i per treure de 
circulació les anomenades “escoles 
de pis”, a les quals es veien abo-
cats a anar el 40% dels nens i nenes 
de Barcelona. Les escoles públi-
ques i religioses només cobrien el 
60% restant, i dins de les públiques 
(perquè surtin aquells números) 
hi hem de comptar les “caragoles 
prefabricades” i els vells tramvies 
que es feien servir d’escola públi-

ca. Cap dels plans especials que es 
van redactar per afectar el sòl que 
es necessitava per construir les no-
ves escoles es va arribar a aprovar 
ni tan sols a redactar: mai no es va 
iniciar el seu tràmit.

Aquest sentiment que vivien els 
moviments socials urbans de la ciu-
tat no va impregnar només els bar-
ris, sinó també els periodistes dels 
diferents mitjans de comunicació, 
alguns professionals de l’adminis-
tració -en particular de l’urbanis-
me- i la societat en general. No va 
ser només un moviment que naixia 
a partir d’uns greuges concrets sinó 

que s’incardinava en un moviment 
més general i profund del conjunt 
de Catalunya per a la recuperació 
dels drets polítics i la llibertat. 

El pla s’aprova
Quan a l’inici de la transició em 
van designar com a delegat d’ur-
banisme de l’Ajuntament de Bar-
celona, és evident que no era jo 
qui en principi anava per a aquell 
càrrec. I, si malgrat les fortes re-
ticències dels constructors i pro-
motors se’m va designar, va ser 
perquè havia estat el redactor 
tècnic del Pla General Metropolità 
i, per tant, van pensar: “ja que a 
aquell noi se’l coneix, que s’en-
fronti a la seva gestió”. Però cal 
també recordar que si el mateix 
pla es va aprovar un 14 de juliol 
de 1976, quan ja havia esdevingut 
una qüestió d’Estat (no pas una al-

tra presa de la Bastilla), és perquè 
la situació que presentava el pati, 
amb altres problemes més urgents 
i més grossos a la vista, impedia 
que s’adoptés la seva sepultura 
per no generar més bullit. Cal re-
cordar que el pla va arribar a fer 
desplaçar a Barcelona el mateix 
primer ministre Arias Navarro per 
decidir què en feia, i que va de-
manar parer a les forces vives de 
la societat barcelonina. Malgrat el 
judici en contra d’aquestes, final-
ment el pla es va aprovar.

Quan al gener de 1977 vaig 
prendre possessió del càrrec, amb 
la ciutat en flames, només vaig 
trobar adquirit dins del patrimoni 
municipal de sòl mitja Harry Wal-
ker, una hectàrea del solar de dues 
hectàrees que havia ocupat aque-
lla empresa. Amb això havia de fer 
front a la interminable llista de 
demandes que formulaven les di-
ferents associacions de veïns i els 
seus plans populars. l Barcelona no 
era aleshores, ni hauria de ser-ho 
ara com alguns s’han cregut des-
prés, una ciutat com Nova York, de 
la qual Benjamin Franklin havia dit 
que “demanaves la lluna i te la do-
naven”. Dic això no per assenyalar-
me cap mèrit personal, sinó perquè 
si la situació general no hagués es-
tat la que fou, en particular la de 
l’urbanisme (l’herència era la que 
era), no s’hauria pogut fer res.

Sense haver aprovat un pla que 
perseguia corregir-ho, l’Ajunta-
ment no hagués estat legitimat per 
expropiar els sòls que van perme-
tre respondre amb celeritat a les 
necessitats apuntades pels barris, 
i que el procés esdevingués espec-
tacular. Algun dia espero trobar 
el moment per descriure’l amb 
detall i amb la seva salsa. I és a 
partir d’aquests fets -als quals hi 
va ajudar enormement la gran crisi 
econòmica i política del moment- 

que es va generar un altra forma 
diferent de construir la ciutat i es 
va repensar el paper que els nous 
edificis públics i el nou sistema 
d’espais lliures havien de complir 
en l’estructuració de Barcelona. 

Ara que alguns parlen de l’es-
gotament del model Barcelona, els 
fets relatats en aquesta exposició 
ens haurien de fer pensar abasta-
ment. Per encarar el canvi que li cal 
fer a la ciutat de cara al seu futur, 
d’entrada hem de revisar aquell pla 
metropolità, aquell que bloquen en 
general certs corifeus preclars, ar-
quitectes agnòstics dels plans que 

amb les seves proclames amaguen 
intencions ben diferents. Amb la 
punxada immobiliària, els resultats 
de les seves recents intervencions 
perduraran força temps buits i a 
la vista de tothom en senyal de la 
seva nul·la capacitat profètica de 
cap a on havia d’anar la ciutat al 
servei dels seus ciutadans.

No es pot seguir amb les ano-
menades “modificacions puntuals” 
de pla que un dia si i un altre tam-
bé es van aprovant des de 1999, i 
que res tenen a veure amb aquell 
document que, completament des-
figurat i traït, mantenen “vigent”. 
La pitjor cosa de cara al futur de 
la ciutat és que les diferents admi-
nistracions anomenades d’esquer-
res no han fet les reserves de sòl 
per a equipaments públics que el 
pla els atorgava. Una inacció que 
s’ha acompanyat algunes vegades 

de requalificació d’aquells sòls per 
a usos lucratius, cosa que impedi-
rà seguir la lògica sobre la qual es 
bastí la ciutat que a finals dels 80 
i inicis dels anys 90 fou l’admiració 
urbanística del món. Ara que s’ha 
aprovat inicialment, per part de 
la Generalitat, un pla territorial 
de l’àmbit metropolità no s’entén 
com no s’ha traslladat normativa-
ment, com es va fer aleshores, una 
fonamentada política de sòls a mig 
termini i en un traçat regulador del 
conjunt del sistema urbà. Les pro-
postes en curs han acabat, en can-
vi, en uns simples gomets adossats 
al nom de cadascun dels municipis 
que no fixen com serà el marc de 
joc per a la futura construcció de 
la ciutat.

Paguem cara la teoria defensada 
per aquells arquitectes (i seguida 
per la majoria dels polítics barce-
lonins) que, en síntesi, ve a dir que 
la nostra ciutat, en no ser capital 
de l’Estat, cosa que ens hagués 
permès gaudir de les magnificents 
i monumentals obres de la capitali-
tat, s’ha fet a través dels grans es-
deveniments que hem organitzat, 
com foren l’Exposició Universal de 
1888, l’Exposició Internacional de 
1929, els Jocs Olímpics de 1992, i 
precisament, per culpa d’aquesta 
inadequada teoria, de l’artificiós 
invent del Fòrum Universal de les 
Cultures de 2004.

Entendre les causes
Ara que celebrem els 150 anys de 
l’aprovació del Pla Cerdà, hauríem 
de saber llegir que sense aquell pla, 
i la base social a la qual responia, 
la que descriu la seva monografia 
estadística de la classe obrera de 
Barcelona, el pla no hagués estat 
el que fou. Però, sobretot, hem 
de comprendre el conjunt de fets 
no precisament arquitectònics que 
expliquen que el pla s’aprovés i ti-
rés endavant: la revolta de 1867, 
la crisi de govern que va portar el 
general Prim a ser primer ministre, 
i el sexenni progressista que el va 
seguir fins a l’adveniment de la pri-
mera República.

Sense analitzar aquests fets no 
ens podríem explicar per què el 
pla Cerdà es va executar alesho-
res i per què l’exèrcit es va deixar 
desmantellar les muralles -sobre-
tot la Ciutadella- i substituir-les 
per les casernes que ens van arri-
bar fins a la seva recent supressió 
per la universitat Pompeu Fabra. 
No va ser, com alguns expliquen 
per justificar el rebuig al pla, la 
vaga de deu anys dels propietaris 
de l’Eixample. Van ser tots aquells 
fets que van permetre que el doc-
tor Robert fes allà l’exposició de 
1888. No s’explicaria sense aquell 
difícil context històric que el pla 
de Cerdà, encara que sobre el 
paper no contemplés el manteni-
ment de la Ciutadella ni del Fort 
Pienc, fos executiu en tant poc 
temps. Tants plans plens de bones 
intencions resten dormint el somni 
dels justos en els calaixos de les 
administracions per manca de ges-
tió urbanística pública mentre la 

La recuperació de la 
ciutat a la transició
Els fets que 
han marcat 
els grans salts 
urbans han 
estat fruit del 
canvi social 
i de l’existència 
d’un bon pla 
previ
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lAl gener del 1977 la 
ciutat només havia 
adquirit dins del 
patrimoni municipal 
una hectàrea de sòl

lLa pitjor cosa és 
que les diferents 
administracions no han 
fet les reserves de sòl 
que el PGM atorgava
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realitat va descontrolada per al-
tres viaranys i greus motivacions!

I així podríem anar-ho compro-
vant en els altres esdeveniments 
que ens han venut com a singulars 
de la història urbana d’aquesta 
ciutat. Abans sempre hi va haver 
un pla gros i un context històric 
que hi va portar. Si analitzem sen-
se autoenganyar-nos per què el 
dictador Primo de Rivera va haver 
de portar a terme la seva parti-
cular Exposició Internacional de 
Barcelona de 1929, i a més ho va 
poder fer a Montjuïc, veurem que 
sense Cambó, el pla de Jaussely de 
1911, Rubió i Bellver, l’arquitecte 
Amargós, Forestier i, sobretot, el 
projecte de Puig i Cadafalch per 
a la Mancomunitat de Catalunya 
incitat per Cambó, no hi hauria 
hagut l’exposició internacional 
d’Espanya el 1929. Una exposició 
universal de Catalunya al món que 
per a alguns s’havia d’esborrar del 
mapa. Qui va tenir un pla per fer 
decaure les servituds militars de 
la muntanya i sobretot el pes dels 
propietaris de les innombrables 
canteres de pedra que la pobla-
ven fou en Cambó, a partir del pla 
Romulus. Cal recordar que el pro-

jecte inicial, el d’aquell article de 
La Veu de Catalunya amb el títol 
“A votar, per a l’exposició univer-
sal!”, es va anar empenyent per 
fases. Fou el mateix dia de Sant 
Jordi de 1923, mentre Puig com 
a president de la Mancomunitat 
inaugurava els pavellons d’Alfons 
XIII i de la reina Maria Cristina amb 
l’exposició de les indústries elèc-
triques, que el general donà el 
cop d’Estat per poder portar a ter-
me una altra exposició universal 
diferent d’aquella de les quatre 
columnes. I que (tot sigui dit, amb 
intel·ligència i amb el pretext de 
fer espai per a la font màgica) van 
anar també màgicament a terra 
l’any 1928, quan ja es llegia l’es-
pectacularitat del nou projecte 
que evidentment ni arquitectòni-
cament ni en la seva finalitat eren 

el d’en Puig i Cadafalch. El seu 
Palau de les Nacions donava pas al 
Palau Nacional i aquella exposició 
endolcia per a algunes classes so-
cials la dictadura.

També sense les reivindicaci-
ons del Poblenou contra el Pla de 
la Ribera, el pla alternatiu de la 
“pera”, de Manuel de Solà Mora-
les, les afeccions d’aquells sòls pel 
pla metropolità i la compra de part 
d’aquells sòls durant la transició, 
tot marcant territori, no s’hauria 
pogut emplaçar la Vila Olímpica 
allà on es va situar, ni hagués po-
gut ser la primera peça que mar-
qués com es devia obrir Barcelona 
al mar i recuperar les seves platges 
per a gaudi de la gent. 

Un projecte general de ciutat
I així podríem anar seguint i com-
provant que els esdeveniments que 
han marcat els grans salts urbans de 
la ciutat han anat precedits sempre 
de moments d’especial turbulència 
i canvi social que han tingut la sort 
de trobar la resposta d’aquells do-
cuments de planejament general-
ment qualificats inicialment d’utò-
pics, però que són els que han deixat 
l’empremta de gran calat per a una 
transformació social important de 
la ciutat. Una transformació que, 

com la d’aquesta exposició, és la 
que realment ha configurat la seva 
singular personalitat, al marge, no 
menys important, dels seus edificis. 
Però, ep!, d’uns edificis que s’han 
d’enquadrar dins d’un projecte ge-
neral de ciutat. Per tant, aquesta 
exposició és important no tant per 
recordar el camí recorregut, sinó 
perquè aquells que cerquen un nou 
model per a la ciutat, que d’altra 
banda ningú ja no discuteix que és 
necessari, tinguin en compte a par-
tir de què i des d’on cristal·litzen 
els nous models.

Però cal tenir preparats els do-
cuments que legitimin el nou pro-
cés si es vol ser operatius, quan la 
societat -com ha anat succeint pe-
riòdicament al llarg de la història i 
en llei de vida- digui prou a l’actual 
estat de coses.
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M. EugENIA IbáñEz
Periodista

Es posible que, a partir de 1979, la 
ciudad depositara en sus sucesivos 
ayuntamientos más expectativas 
de las que el pragmatismo político 
permitía, porque lo cierto es que, 
a lo largo de esos 40 años, alcaldes 
y concejales han perdido valiosas 
ocasiones para hacer una ciudad 
mejor y que, durante ese tiempo, 
algunos sueños vecinales se han 
enfrentado a decisiones municipa-
les de difícil explicación. La Barce-
lona de hoy es la suma de aciertos 
y de errores, y el listado de los lo-
gros que la tenacidad ciudadana ha 
conseguido demuestra que la luc-
ha vecinal no ha sido inútil y que 
sus reivindicaciones, en ocasiones 
ninguneadas por los representan-
tes municipales, tampoco fueron 
baladíes ni caprichosas. Pero para 
entender el presente de la ciudad 
que pisamos y repartir con equidad 
culpas y elogios es necesario co-
nocer cuáles han sido las batallas 
perdidas, y quizá así se llegue a la 
conclusión de que Barcelona ha de-
jado por el camino oportunidades 
que no se repetirán.

Al margen de desencuentros 
con el votante o desacuerdos en 
las prioridades, el irredento pe-
cado de la administración muni-
cipal ha sido plegarse con exceso 
a los cantos de sirena del sector 
inmobiliario y no atreverse a go-
bernar con la prioridad absoluta 
de lograr, quizás a otro ritmo, 
una ciudad más acogedora para el 
ciudadano y más generosa con sus 

necesidades. Hay muchas batallas 
perdidas en la lucha por la vivien-
da pública y esas derrotas han ge-
nerado una situación que, entre 
otras consecuencias, ha tenido la 
expulsión de una generación de 
jóvenes abocados, en contra de 
sus deseos, a vivir fuera de Bar-
celona. ¿Se pudo incluir más vi-
vienda social entre los proyectos 
olímpicos? ¿Debió el ayuntamien-
to forzar la construcción de pisos 
a bajo coste como torna de las 
muchas recalificaciones de dudo-

sa legalidad que ha aprobado en 
los últimos años?

La normativa urbanística, 
materia moldeable
El Plan General Metropolitano 
(PGM) de 1976 ha sido con excesiva 
frecuencia materia moldeable a las 
peticiones de constructores y em-
presas y la posterior Ley del Suelo 
ha facilitado que la normativa ur-
banística se adaptara a sus deseos. 
Algo así como “dígame usted lo que 
quiere y yo” -en este caso el ayun-

tamiento- “le modificaré las normas 
a su gusto”. Los grandes promotores 
sabían que si adquirían suelo desti-
nado a equipamientos o zona verde, 
a la corta o a la larga podrían jugar 
a cambiar cromos con los represen-
tantes municipales. Algunas empre-
sas -Fecsa, Telefónica- han firmado 
convenios con el ayuntamiento que 
han ayudado a reducir sus déficits y, 
en otros, a engordar las ganancias. 
Se han malvendido terrenos muni-
cipales que los barrios necesitaban 
-parte de los terrenos de Renfe 

Meridiana, instalaciones deportivas 
del antiguo estadio del Barça en 
les Corts, etc.-, y, a pesar de las 
proclamas ecologistas en periodos 
electorales, se ha evidenciado es-
casa sensibilidad medioambiental 
-tala de árboles, en Vallvidrera, el 
caprichito enológico del alcalde 
Clos en Can Calopa-.

Enumerar las batallas perdidas y 
temer por el desenlace de las pen-
dientes no es la ensoñación de un 
idealismo trasnochado ni un ejer-
cicio utópico, es el resultado del 
análisis pragmático de cualquier 
ciudadano que se patee la ciudad 
y guste de bucear en una realidad 
más allá de lo que le quieran hacer 
ver y pensar. ¿Es mejor la Barcelo-
na de hoy que la de hace 40 años? 
Por supuesto, imperdonable sería 
que no lo fuera. ¿Podíamos los bar-
celoneses tener una ciudad mejor? 
Rotundamente sí. Hubiera bastado 
con que, en algunas ocasiones, los 
constructores no hubieran marcado 
el paso que debía seguir el urbanis-
mo y que los equipos de gobierno 
municipales hubieran tenido la va-
lentía de rechazar lo que implica-
ban esas concesiones, fueran con-
fesables o no.

Todas las ocasiones 
que Barcelona perdió

3 Piscinas y Deportes. 
Equipamiento privado y derribo de 
Can Balash. La licencia obligaba a su 
rehabilitación.
3 Hotel Miramar. Propiedad pública 
se convierte en hotel de lujo. Aumenta 
la edificabilidad.
3 Hotel Vela. Incumple la Ley 
de Costas, construido en espacio 
marítimo-terrestre. 
3 Recalificación del estadio de Sarrià. 
3 Collserola. Tala de árboles para 
ampliar la montaña rusa del Tibidabo 
y plantar la viña de Joan Clos en Can 
Calopa.
3 No cumplimiento de sentencias 
que obligan a derribar edificios o 
rebajar altura:
     Vallvidrera: dos edificios en la 
calle de la Ginestera. 
     Penitents: calle Collserola, 53.
3 Sarrià: laboratorios Sandoz. 
3 Nueva versión del Plan de la Ribera: 

En la Vila Olímpica del Poblenou no 
se construye vivienda social a pesar 
de que el compromiso fue destinar 
el 25%. Se recalifican zonas verdes a 
edificables.
3 Fòrum  2004. Gran inversión en 
edificios hoy vacíos, apenas utilizados.
3 Corte Inglés. Diversas 
irregularidades en algunos de sus 
edificios y adaptación de la normativa 
a las necesidades del promotor. Heron 
City se construye en suelo público 
(terrenos de Renfe Meridiana).
3 La ciudad judicial, entre 
Barcelona y l’Hospitalet.
3 Plan de Hoteles de 1989. 
Edificabilidad excesiva en suelo 
calificado de equipamientos.
3 Derribo de la editorial Sopena. 
3 Can Serra convertida en decorado 
de cartón piedra.
3 Carrer Tarragona. Aumento del 
volumen de construcción.

3 Can Caralleu. Núñez y Navarro 
construye 10 casas de lujo en zona 
verde.
3 Aumento de edificabilidad en la 
Colònia Castells, en les Corts.
3 Antigua finca de Sant Joan de Déu 
en la Diagonal, les Corts. El complejo 
comercial de l’Illa y hoteles se 
construyen en zona de equipamientos.
3 Expropiaciones injustas en Can 
Tunis.
3 Ampliación del Liceu.
3 Pla Caufec. Proyecto entre 
l’Hospitalet y Barcelona. El constructor 
Sanahuja consigue un incremento de la 
edificabilidad de más de 200.000 metros.
3 Tala de árboles: 200 pinos en Can 
Caralleu y un centenar en el camino de 
Vallvidrera.  
3 Can Ricart: no se respeta la 
integridad de la finca.
3 Solar de los laboratorios Bayer 
(París-Viladomat). El constructor Enric 

Reyna (inmobiliaria Amrey) adquiere 
un solar de uso industrial y consigue 
la recalificación para 350 viviendas 
privadas. A cambio cede 600 metros 
para jardines.
3 Venta propiedades municipales: 
dos fincas en el paseo del Born para 
vivienda privada.
3 Clínica Quirón. El ayuntamiento 
recalifica los terrenos de la avenida 
de la Mare de Déu de Montserrat 
para viviendas de alto standing. La 
nueva clínica se construye en un solar 
calificado de equipamientos junto a la 
Ronda de Dalt.
3 Aumento de edificabilidad del 
edificio de la Telefónica en la avenida 
de Roma.
3 Clínica Dexeus. Núñez y Navarro 
consigue la recalificación de los 
antiguos edificios del paseo de la 
Bonanova para construir pisos de lujo 
y un hotel.

Principales batallas perdidas por el movimiento vecinal

Las luchas 
pendientes

3 Túnel de Horta.
3 Barça 2009: recalificación 
del Miniestadi.
3 Zoo Marítimo.
3 Hotel promovido por 
el Palau de la Música 
en solar calificado de 
equipamientos.
3 La perrera, a Montjuïc. 
Más cemento en la montaña.
3 El destino de Can 
Masdeu (Collserola).
3 Colegio de los 
Legionarios de Cristo en 
Collserola.

Para entender el 
presente de la ciudad 
que pisamos es 
necesario conocer que 
Barcelona ha dejado 
pasar oportunidades 
que no se repetirán
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Anticapitalisme 
a peu de carrer

AlbERt RECIo
Professor d’economia 
i vicePresident de la favb

Hi ha moltes formes d’analitzar les 
lluites veïnals: com un moviment 
per promoure la participació i la 
ciutadania, com un moviment de-
mocràtic, com un moviment gene-
rador d’identitat local... Totes són 
significatives i reflecteixen part 
d’una realitat complexa i plural. En 
aquestes línies proposem d’aproxi-
mar-nos-hi amb una altra mirada: 
la d’una lluita orientada a frenar i 
transformar el poder que té el capi-
tal sobre l’organització social.

Moltes de les lluites veïnals han 
estat, també, moviments amb con-
tingut anticapitalista en el sentit 
que han impulsat projectes i de-
mandes que tenen com objectiu 
alterar el model social que resulta 
dominant allà on el mercat capita-
lista funciona sense traves. Un ras-
tre que es pot seguir en moltes de 
les lluites veïnals. 

Lluita contra l’especulació
La via més directa d’aquest en-
frontament d’interessos ha estat 
la lluita contra l’especulació i en 
defensa de l’espai públic. El negoci 
immobiliari és la forma més simple 
de capitalisme urbà. Un model que, 
com sabem, és particularment im-
portant al nostre país i a la nostra 
ciutat. L’origen de moltes fortunes 
a la Barcelona de tots els temps. 
Particularment, a la Barcelona de 
Porcioles de la qual neix l’actual 
moviment veïnal. Una ciutat pen-
sada només a mida dels promotors 
i on la mobilització popular va ser 
clau en dos aspectes: obtenir ter-
reny per a equipaments i espais 
verds (Barcelona és, desprès de 
París, la ciutat europea amb més 
alta densitat de població) i salvar 
alguns edificis singulars que esta-
ven en tràmit de convertir-se en 
blocs edificats. Alguna de les llui-
tes més importants a molts barris, 
les que sovint van donar força al 
moviment, han tingut aquest eix 
d’acció: la casa Golferics, l’Alche-
mika, les mil i una lluites per zones 
verdes fins arribar a les mobilitza-
cions recents per Can Ricart, con-
tra la requalificació del Camp Nou 
o la demanda de més equipaments 
a l’eix Sagrera-Sant Andreu. Cada 
cop que es dóna una reivindicació 
d’aquesta mena, l’objectiu és pas-
sar sòl (o edificis) per al lucre privat 
i destinar-los a fins públics. Moltes 
de les victòries que s’inclouen en 
l’exposició dels quaranta anys te-

nen a veure amb aquesta qüestió.
No sempre hem guanyat (i pot-

ser sovint els promotors han estat 
massa ben recompensats per re-
nunciar als seus projectes), però 
sens dubte l’espai urbà de la ciutat 
hauria estat diferent si el capital 
immobiliari no hagués estat impug-
nat en molts dels seus projectes.

Hi ha un camp, però, on aques-
ta lluita contra l’especulació ha es-
tat menys reeixida. En el tema de 
l’habitatge, del seu preu, del seu 
model de tinença, el resultat ha 
estat minso. Potser perquè mentre 
que és fàcil mobilitzar la gent per 
defensar un territori per a ús pú-
blic, seguim veient l’habitatge com 

un bé mercantil “normal”. I potser 
també perquè en molts barris han 
predominat prejudicis contra l’ha-
bitatge públic, presentats sovint 
com a guetos indesitjables. La llui-
ta contra l’assetjament immobilia-
ri és, en canvi, una iniciativa que 
comença a quallar.

Costos socials de les empreses
Un segon camp d’enfrontament ha 
estat orientat a reduir o eliminar 
els costos socials generats per les 
empreses. L’objectiu de la rendi-
bilitat sovint passa per ignorar els 
costos socials que genera la seva 

activitat en formes diverses: con-
taminació de tota mena, malalties 
professionals, ocupació de l’espai 
públic, etc. Una part de les res-
postes veïnals ha anat a eliminar 
aquests costos socials.

Sens dubte aquí hi podem situ-
ar un ampli ventall d’experiències, 
d’importància diversa. Els primers 
anys van sovintejar lluites contra 
la contaminació que generaven 
determinades fàbriques (el ma-
teix Ateneu Popular de Nou Barris 
té el seu origen en la lluita contra 
una planta asfàltica contaminant), 
si bé el procés de desindustrialit-
zació que ha experimentat la ciu-
tat ha reduït molt la importància 
d’aquestes qüestions. S’ha mantin-
gut, però, una intensa activitat rei-
vindicativa davant de les molèsties 
causades per petites empreses de 
serveis (bars, discoteques, tallers) 
que, també a petita escala, gene-
ren costos socials d’aquesta mena.

És, però, una qüestió que mai 
no acaba de desaparèixer. És per 
exemple l’element central de la 
lluita contra les antenes de telefo-
nia mòbil present en diversos barris 
de la ciutat. Una lluita on, a part 
dels possibles efectes per a la salut 
que puguin generar les antenes, es-
tem descobrint els impactes que té 
per a l’estructura d’alguns edificis 
i, sobretot, la prepotència de les 
empreses del sector, una actuació 
que posa en perill el bé públic de la 
igualtat davant la llei. De la matei-
xa forma que les reaccions davant 
dels impactes negatius que genera 
el turisme en algunes zones (sorolls, 
aglomeració, desertització dels ser-
veis de proximitat...) ens pot condu-
ir a generar propostes orientades a 
limitar aquests efectes. Quasi sem-
pre que regulem, retallem beneficis 
i millorem el benestar social.

En alguns casos, la lluita contra 
els costos socials conté a la vega-
da propostes de model alternatiu. 
Aquest és el cas de la constant 
demanda, a la vegada, de polí-
tiques de pacificació del trànsit 
(semàfors, dissenys urbanístics 
de carrers...) i de promoció del 
transport col·lectiu. O és també 
el cas de la lluita de l’aigua, on el 
replantejament del sistema impo-
sitiu va posar en la pista de les po-
lítiques d’estalvi dels consums. No 
es tracta ni de propostes acabades 
ni, sovint, exemptes de contradic-
cions (especialment en el cas del 
cotxe), però que en bona mesura 

apunten a formes diferents d’or-
ganitzar la vida social.

Demanda de drets socials
La tercera via és la demanda de 
drets socials. De provisions públi-
ques de béns i serveis que no pas-
sen pel mercat, que obtenim com a 
ciutadans. Encara que insuficient, 
l’expansió d’aquests drets ha estat 
important si la comparem amb la 
que hi havia 40 anys enrere. Es-
panya era un país quasi sense im-
postos i sense drets. Possiblement, 
l’efecte històric més important del 
moviment ciutadà de la transició va 
ser situar l’esfera dels drets socials 
bàsics (sanitat, ensenyament...) en 
l’agenda política. I hem seguit in-
sistint en l’ampliació de drets i en 
la defensa de la provisió pública. 
Perquè l’experiència mostra que 
allà on no hi ha drets socials univer-
sals, no hi ha ciutadania possible. I 
que la gestió privada genera sovint 
efectes d’exclusió social. Quan els 
estudiosos de fora estudien el nos-
tre país, una de les coses que més 
xoca és l’expansió que ha tingut el 
sector públic en anys de predomini 
del neoliberalisme. Aquesta evolu-

ció contradictòria no hauria estat 
possible sense l’existència d’una 
sostinguda mobilització social en 
demanda de drets. I el moviment 
veïnal ha jugat sovint un paper 
central en aquesta iniciativa.

Persones amb poc poder social
Hi ha, per últim, una dimensió que 
no s’ha de passar per alt. A banda 
de les reivindicacions, el moviment 
veïnal ha fet una altra cosa més 
important. Ha ajudat a convertir 
persones sense drets i sense reco-
neixement d’agents públics (“les 
productores i amas de casa” del 
franquisme) en persones amb pro-
tagonisme social, amb capacitat 
d’autoorganització, de producció 
cultural autònoma.

El moviment veïnal ha estat, i se-
gueix sent, el moviment de persones 
amb poc poder social. No és casua-
litat que en els inicis les lluites em-
blemàtiques es donessin a zones com 
Nou Barris, el Carmel, el Casc Antic, 
la Zona Franca... llocs on viu molta 
gent sense recursos per satisfer les 
seves necessitats per via mercantil. 
I que en la seva lluita ha estat capaç 
de crear organització i teixit social. 
Tot el contrari del model que ens 
volen imposar des de l’insistent dis-
curs publicitari de la competitivitat, 
l’individualisme i l’anomia social. 
Generar societat és l’única possibi-
litat que tenim per construir un món 
més desitjable i just.

Les lluites veïnals 
també es poden 
analitzar des del 
punt de vista de la 
seva presència com 
a factor equilibrant 
del paper que juguen 
els poderosos sobre 
l’organització de la 
vida social

lL’efecte més important 
del moviment ciutadà 
de la transició ha estat 
colocar els drets socials 
a l’agenda política

lEl moviment veïnal 
ha aconseguit que 
persones amb poc 
poder social puguin 
crear organització
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joRdI boRjA
urbanista

“Aquel día salimos a la calle y em-
pezamos a gritar que queríamos 
viviendas en el barrio… así ven-
cimos el miedo… aquel día todo 
cambió…” Estas palabras, más o 
menos, las dijo Custodia, la líder 
histórica y muy presente del barrio 
del Carmelo, cuando intervino en 
la inauguración de la exposición 
sobre el barraquismo en Barcelo-
na. El aparentemente sencillo acto 
de salir de casa, o de una chabo-
la, encontrarse con otros vecinos 
y vecinas, juntos protestar contra 
la exclusión, exigir lo que es justo, 
ocupar la calle y enfrentarse a unas 
autoridades que se consideraban 
propietarias exclusivas del espacio 
público, requería una gran dosis de 
valor. Era el precio que había que 
pagar para sentirse ciudadano, es 
decir, sujeto de derechos que ha-
gan libres e iguales a todos los que 
conviven en un territorio.

La emergencia de movimientos 
barriales y asociaciones vecinales 
que se produjo a finales de los años 
60 y principios de los 70 fue un mo-
vimiento que se hizo político debi-
do en gran mesura a la paradoja de 
la dictadura. Cuentan una anécdo-
ta (dudo que fuera cierta) de Fran-
co. A un visitante en el palacio de 
El Pardo le dijo: “Hágame caso, 
tome ejemplo de mí, no se meta 
en política”. La dictadura no hacía 
“política”, hacía “administración”, 
como aquel alcalde del bienio ne-
gro (1934-36), Pich i Pon, tan burro 
como reaccionario, que se decía 
partidario de las tres M: Ministra-
ción, Ministración y Ministración. 
Pero el gobierno se reservaba no 
sólo el monopolio absoluto del po-
der, también se arrogaba la propie-
dad de la calle. “La calle es mía” 
proclamó más tarde Fraga Iribarne, 
ministro del Interior. Ya era tarde, 
el movimiento vecinal ya la había 
ocupado. La paradoja de la dicta-
dura fue que, al negar la política, 
lo politizaba todo. Las demandas 
más elementales, incluso los actos 
colectivos más inocuos, todas las 
manifestaciones que se expresaban 
en la plaza pública, se convertían 
en “políticas”, y lo que es más, en 
actos políticos contra el régimen. 

Precisamente porque han pasa-
do los años y estamos en una nueva 
situación estamos en condiciones 
de entender mejor lo que fue aquel 

movimiento y de obtener quizás re-
ferencias y criterios útiles para ac-
tuar en el presente. Es sintomático 
y positivo que ahora se realicen 
exposiciones (como la de la Favb) 
y se publiquen libros (como el de la 
Federación de Madrid) sobre la his-
toria del movimiento vecinal. No se 
trata de convertirse en estatuas de 
sal contemplando el pasado, sino 
de encontrar estímulos para inter-
venir en el presente.

Abandonar prejuicios
Analizar el proceso de “politiza-
ción” en el marco de la dictadura 
de los movimientos vecinales o ciu-
dadanos, o “movimiento popular 
urbano” como decíamos entonces, 
requiere a nuestro parecer dejar 
de lado dos prejuicios opuestos y 
frecuentes. Uno es considerar es-
tos movimientos como el resultado 
de la acción de grupos ideológico-
políticos, casi siempre de izquier-
das, que pretendían impulsar la 
acción contra la dictadura, reclu-
tar militantes para su organización 
y en algunos casos considerar es-
tos movimientos como portadores 

de un proyecto revolucionario. El 
otro prejuicio es devaluar estos 
movimientos por considerarlos 
particularistas, de horizontes muy 
limitados, fácilmente controlables 
mediante algunas concesiones 
mezcladas con amenazas que no 

tenían efectos políticos o sociales 
significativos. En ambos “prejui-
cios” hay algo de cierto, pero como 
elemento explicativo son muy insu-
ficientes.

El haber participado en un pro-
ceso de transformación de la vida 
ciudadana que abarca una década, 
de finales de los 60 hasta finales de 
los 70, me permite aportar unas 
reflexiones, parciales y discutibles 

obviamente, pero que son las de 
alguien que tenía un pie en el mo-
vimiento vecinal y otro en la polí-
tica partidaria, y que por profesión 
y por amor a la ciudad, seguía y 
apoyaba este movimiento con es-
pecial interés. Esta década viene 
marcada por la confrontación con 
la dictadura y las reivindicaciones 
y expectativas de la transición. En 
otra ocasión trataremos de la déca-
da siguiente, en la que se estable-
ce una dialéctica asimétrica entre 
los ayuntamientos democráticos y 
el movimiento ciudadano.

El proceso de “politización” de 
los movimientos vecinales en mu-
chos casos se daba como resultado 
de la intervención de un conjunto 
de factores. Los exponemos sin que 
el orden presuponga un orden cro-
nológico o de importancia.

Al inicio existe de un problema 
o déficit que en un determinado 
momento deviene insoportable, o 
una intervención exterior que se 
vive como amenaza, o un deseo de 
hacer algo para mejorar la vida en 
el barrio. Es una vivencia particu-
lar, incluso individual, que se tra-

duce en sentimiento compartido y 
demanda colectiva. La gente se re-
úne, aparecen algunos portavoces 
o líderes que agregan reivindicacio-
nes, se genera un inicio de organi-
zación, se crea  si no existe previa-
mente, una asociación, se definen 
acciones, se señalan responsables. 
En este proceso inicial en algunos 
casos intervienen militantes políti-
cos, como vecinos o a título de ase-
sores o por su capacidad de conec-
tar apoyos externos (periodistas, 
colegios profesionales, abogados, 
etc). También se da una evolución 
a veces muy rápida, otras veces 
menos, de “politización” de algu-
nos de los líderes emergentes del 
movimiento, que se aperciben de 
la inevitabilidad de una confronta-
ción con las autoridades responsa-
bles y de la necesidad de encontrar 
apoyos más allá del barrio. Cuando 
la demanda se expresa en forma de 
protesta en la calle o en forma de 
denuncia pública mediante escri-
tos el movimiento adquiere un ca-
rácter político “democrático” pues 
el marco institucional no facilita ni 
la expresión del mismo ni el reco-
nocimiento de los derechos reivin-
dicados. Se ha perdido el miedo, 
el movimiento vecinal adquiere 
dimensiones políticas. A partir de 
aquí se configuran tres dimensio-
nes distintas de la politización del 
movimiento vecinal.

Democracia material e ideal
En primer lugar lo que podríamos 
llamar una politización democráti-
ca formal. Se reivindica el derecho 
a manifestarse, a crear organiza-
ciones sociales, a elegir a los repre-
sentantes en las instituciones, a ser 
escuchado. El movimiento vecinal 
reclama la democracia política, en 
primer término en el ámbito local, 
después se ampliará gradualmente. 
En la práctica durante la transición 
se acabó produciendo una conver-
gencia de facto entre movimiento 
vecinal y Assemblea de Catalunya.

En segundo lugar se da una po-
litización democrática material. La 
democracia formal debe servir para 
que se den unas políticas públicas 
que respondan a las demandas y a 
los derechos de los ciudadanos. Se 
definen objetivos respecto a la vi-
vienda (rehabilitación, 10% de los 
ingresos familiares) y del urbanis-
mo (equipamientos, espacio públi-
co), de educación y cultura (escue-
la pública, identidad del barrio), 
de seguridad y calidad ambiental, 
etc. Y de participación para incidir 
en la definición de estas políticas. 
Los programas de los partidos polí-
ticos que aparecieron en las prime-
ras elecciones municipales estaban 
muy influidos por el movimiento 
vecinal.

Y finalmente, de una forma más 
etérea, en el movimiento vecinal se 
apuntan elementos de un ideal de 
ciudad difíciles de concretar pero 
que inspiran en muchos casos la ac-
ción colectiva: el ansia de igualdad 
y de libertad, la apropiación de la 
ciudad y de las instituciones repre-
sentativas, la seguridad de vivir en 
un barrio que garantiza una calidad 
de vida digna para todos. 

En una época de devaluación de 
la política oficial es oportuno re-
cordar y reivindicar un movimiento 
ciudadano que generó una cultura 
que aportó elementos fundamen-
tales a la naciente democracia. Y 
cuando la crisis económica-finan-
ciera cuestiona el modo de hacer 
y gestionar la ciudad hora es que 
el movimiento ciudadano contri-
buya a proponer alternativas a un 
desarrollo urbano que genera co-
rrupción política, exclusión social, 
insostenibilidad ambiental y des-
pilfarro económico.

El día que se 
perdió el miedo

lCuando la crisis 
cuestiona el modelo 
de ciudad es hora de 
que el movimiento 
ciudadano contribuya 
a proponer alternativas

El gobierno franquista 
se reservaba no sólo 
el monopolio absoluto 
del poder, también se 
arrogaba la propiedad 
de la calle. Cuando 
años después Fraga 
Irbarne proclamó 
aquello de ‘la calle es 
mía’ ya era tarde, el 
movimento vecinal la 
había ocupado
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JosEp MARIA MoNtANER 
I ZAIdA Muxí
Arquitectes i professors 
de l’etsAb

El procés que volem analitzar en 
aquest text és l’estreta relació, en 
la major part dels períodes, entre 
les reivindicacions ciutadanes i el 
model de ciutat que es va desen-
volupant.

Pel que fa a la construcció del 
model Barcelona s’ha de tenir en 
compte que, més enllà del punt 
de vista oficial i propagandístic de 
l’Ajuntament, en la seva contínua 
evolució han tingut sempre un pa-
per molt rellevant les reivindicaci-
ons i propostes fetes des dels mo-
viments dels barris. 

Què entenem per model Bar-
celona? Ho podem sintetitzar com 
una realitat física que s’ha anat 
escenificant i definint com a re-
sultat d’unes relacions diverses 
entre ciutadania (expressada en 
moviments, associacions, plata-
formes, representants de l’opinió 
pública); les persones a càrrec de 
la gestió pública de la ciutat; i els 
diversos grups d’interessos finan-
cers, inversors i empreses privades 
de gran capital, emmarcats dins de 
l’anomenada societat civil, amb 

interessos a la ciutat. Aquest mo-
del s’ha anat definint a mesura que 
s’ha anat realitzant; i amb la rea-
litat s’ha construït un discurs que 
ha tingut la capacitat de difondre’s 
vers d’altres ciutats.

Per exemple, l’opció del model 
Barcelona, a principis dels anys 
vuitanta, va ser millorar i oferir 
nou espai públic. Una anàlisi de les 
reivindicacions veïnals durant els 
anys setanta, que podem extreure 
del llibre Barcelona i els seus mo-
viments socials urbans, de Miquel 
Domingo Clota i Maria Rosa Bonet 
i Casas, ens mostra que la millora 
de l’espai públic era una de les 
reivindicacions més recurrents de 
les associacions de veïns. De tota 
manera, aquesta reivindicació, que 
coincideix amb les obres més divul-
gades i convertides en emblemàti-
ques del període democràtic, i tal 
com s’està estudiant en el projecte 
de recerca Arxiu Documental per a 
una revisió crítica del Model Bar-
celona (ETSAB-UPC), anava acom-
panyada d’altres reivindicacions, 
moltes d’elles encapçalades per 
les vocalies de dones, que insistien 

en d’altres àmbits, com la millo-
ra dels equipaments per a la vida 
quotidiana, el transport públic i la 
qualitat de l’habitatge. Si la ma-
jor part de reivindicacions es van 
anar responent lentament, el cas 
de l’habitatge ha romàs pendent. 
Hem de tenir en compte que fins 
a la promulgació de la Llei Boyer 
(Real Decreto 2/1985), els lloguers 
eren drets adquirits per a tota la 
vida.

Per tant, en tot aquest procés no 
es pot oblidar que un dels motors 
essencials de les millores socials 
són els moviments socials urbans. 
Darrera de cada parc, equipament 
o conjunt patrimonial que se sal-
va hi ha, generalment, un movi-
ment veïnal que ho va assenyalar 
i reivindicar. I cada un d’aquests 
casos demostra que el resultat fi-
nal no acostuma a ser ni tal com 
es va projectar, sense haver tingut 
en compte el veïnat i el context, 
però tampoc ha estat tal com van 
somniar i reclamar els seus habi-
tants. En cada cas hi ha hagut un 
procés de pugna i negociació, de 
revisió i transformació de projec-
tes, que ha portat a resultats hí-
brids, en els quals cap de les parts 
es pot apuntar victòries o derrotes 
rotundes. El resultat físic visible de 
la ciutat és un reflex de les pugnes 
i dialèctiques entre allò social i els 
interessos del capital, regulats pels 
instruments de l’urbanisme i de la 
gestió, que planifica, posa límits 
i ha d’intentar que les plusvàlues 
reverteixin en el bé comú.

El poder tendeix a rentar i blan-
quejar la memòria, a minimitzar 
aquests actors urbans, construint 
una història falsa, que porta, per 
exemple, a presentar avui una Bar-
celona burgesa del Modernisme, de 
la qual s’ha esborrat la memòria 
industrial i obrera dels barris que 
la van fer possible, com si l’arqui-
tectura dels propietaris hagués sor-
tit d’una riquesa innata, heretada 
o nobiliària, en definitiva, com si 
fos “natural” i no resultat de l’ex-
plotació.

En aquest sentit, és ben palesa 
la dificultat dels representants i 
tècnics municipals per explicar els 
equipaments i espais més populars 
i utilitzats per les persones (com les 
biblioteques, intervencions a barris 
com el Parc Central de Nou Barris, 
llocs com el centre cívic i mercat de 
Fort Pienc, o els jardins als interiors 
de les illes de l’Eixample). La ten-
dència i la inèrcia dominant porta a 
seguir explicant les grans obres de 
les grans estrelles, el Fòrum 2004, 
els objectes aïllats a la plaça de les 
Glòries o les promocions singulars 
del Consorci de la Zona Franca o de 
Barcelona Regional.

I una part de les lluites urbanes 
han pres com a motiu la defensa 
del patrimoni arquitectònic o ve-

getal -sense oblidar les defenses 
dels llocs de treball-, amb lluites 
que van des de salvar la Casa Gol-
ferichs a mitjan anys setanta, fins 
a la recent plataforma Salvem Can 
Ricart al Poblenou.

En definitiva, al mateix temps 
que la societat ha anat evolucio-
nant i els conflictes s’han anat tor-
nant més complexos, especialment 
des de finals dels anys noranta, han 
anat apareixen grups i plataformes 
en relació a qüestions concretes. 
En alguns casos perllongant les 
lluites progressistes del moviment 
veïnal; com a la Barceloneta, amb 
la creació de l’Associació de Veïns 
de l’Òstia, més critica, irreductible 
i combativa, que sorgeix per con-
trarestar la posició més propera als 

interessos municipals i especula-
tius d’una part de l’associació ofi-
cial. En d’altres, adoptant postures 
més radicals de crítica antisistema 
-com els anti-22@- o creant xarxes 
per defensar el dret a l’accés a 
l’habitatge, com V de Vivienda, o 
autoorganitzant-se, com els dam-
nificats per les hipoteques. També 
han proliferat les plataformes que 
rebutgen la instal·lació de certs 
equipaments o infraestructures, 
entre elles, una de les lluites més 
destacades és el reclam que l’AVE 
no passi per l’Eixample i al costat 
de la Sagrada Família.

Per tant, una societat cada cop 
més complexa i diversa, en tots 
els sentits, ha comportat un aug-
ment de la diversitat i adscripció 
ideològica dels moviments socials 
urbans.

A l’avantguarda 
del canvi social
Aquesta exposició i número especial de Carrer, 
que cobreixen 40 anys de lluites urbanes, 
permeten estudiar la relació dialèctica que s’ha 
anat donant entre les associacions veïnals i 
l’Ajuntament de Barcelona, i com aquestes s’han 
anant transformant

lDarrere de cada parc, 
equipament, o conjunt 
patrimonial que se 
salva hi ha generalment 
un moviment veïnal

lEl poder tendeix a 
rentar i blanquejar la 
memòria i a minimitzar 
el paper dels actors 
socials urbans
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Quan les dones van 
conquerir mig cel

EvA FERNàNdEz
presidenta de la favb

Les associacions veïnals, les voca-
lies de dones, els espais generats 
dins del moviment feminista, van 
ser escenaris clau d’aquest procés 
d’emancipació. L’aportació cabdal 
de les dones al moviment veïnal és 
encara una història no  visibilitza-
da ni reconeguda. Però és essencial 
la seva recuperació. Les dones dels 
anys setanta no teníem referents en 
la història associativa d’altres dones 
de les generacions anteriors i vam 
haver de reconstruir-los a partir de 
les experiències d’abans de la guer-
ra civil. La història dels moviments 
de dones durant  el franquisme i la 
transició, les seves resistències, les 
seves estratègies, ens han d’ajudar 
a reconstruir referents i genealogi-
es de rebel·lia femenina.

Dones al moviment veïnal 
La vida de les dones en els barris de 
la perifèria, sorgits dels moviments 
migratoris del “desarrollismo” dels 
anys 50, era extremadament dura. 
Moltes d’elles treballaven en fà-
briques, en el servei domèstic, 
havien de recórrer grans distàncies 
per anar a treballar i quan torna-
ven a casa encara els quedava fer 
feines com anar a cercar aigua a 
la font, desplaçar-se a comprar a 
barris propers o altres zones de la 
barriada i afrontar les tasques do-
mèstiques. En aquestes condicions, 
les primeres lluites veïnals són pels 
temes bàsics, una escola, un semà-
for, un centre de salut i les dones hi 
tenen un protagonisme clau.

Existeix un contrast entre la 
presència de les dones a les associ-
acions veïnals i la seva baixa visibi-
litat, com existeix una contradicció 
entre la presència massiva a les 
mobilitzacions i la baixa represen-
tació en els llocs de decisió de les 
associacions veïnals i en els càrrecs 
públics. Aquesta invisibilitat s’ha 
d’interpretar en clau de relacions 
de gènere. La manca de reconeixe-
ment del treball dut a terme per les 
dones, la seva dedicació a tasques 
d’infraestructura i de manteniment 
(tresoreres, secretàries) o bé a les 
vocalies més centrades en les rei-
vindicacions de serveis a les perso-
nes (escoles, escoles bressol, sani-
tat, etc), es deu a les estructures 
androcèntriques que suposen una 
divisió del treball i a la divisió dels 
espais entre públics (per als homes) 
i privats (per a les dones). Una di-
cotomia que el moviment feminista 
dels anys setanta va afrontar radi-
calment al crit de “allò personal és 
polític”. El paper de les dones en 
la cura a les persones permet com-
prendre la sensibilitat a l’hora de 
detectar aquelles mancances que 

tenien a veure amb els problemes 
de la vida quotidiana de les perso-
nes i també com, en fer servir els 
itineraris habituals de la cura pel 
barri, generaven xarxes. Tasques 
com la recollida de signatures o 
donar publicitat a les convocatòri-

es es podien dur a terme mentre es 
passava pel mercat o s’acompanya-
va els infants a l’escola.

Això no exclou que moltes dones 
participessin en accions radicals 
com les manifestacions, els talls 

sistemàtics de carrers per a reivin-
dicar semàfors, el segrest d’autobu-
sos o les ocupacions i tancaments. 
En moltes ocasions aquestes acci-
ons estaven protagonitzades gaire-
bé en exclusiva per les dones. Quan 
el 1979, amb les primeres eleccions 
democràtiques, va haver una forta 
cooptació de quadres (majoritàri-

ament de quadres masculins), les 
associacions van perdre efectius 
claus i es considera l’inici de l’eta-
pa de la crisi que es perllonga fins 
a finals dels vuitanta. Aleshores 
moltes associacions van romandre 
obertes gràcies a un nucli d’activis-
tes homes i de la tasca fonamental 
de les dones. Tant és així que algú, 
de forma una mica agosarada, va 
afirmar que el moviment veïnal era 
un matriarcat.

Vocalies de dones
El franquisme va dur a terme una 
acció sistemàtica d’involució, en 
relació a la República,  respecte 
dels drets de tota mena.  La de-
claració de 1975 com Any Inter-
nacional de la Dona per Nacions 
Unides va donar l’ocasió perquè 
organitzacions de dones com les 
agrupades al Movimiento Democrá-
tico de Mujeres o a algunes Asso-

ciacions de Mestresses de Casa de 
caràcter progressista, junt amb 
organitzacions incipients del mo-
viment feminista, plantegessin el 
debat sobre els drets de les do-
nes. Quan el maig de 1976 es duen 
a terme a Barcelona les Jornades 
Catalanes de la Dona, ja hi havia 
vocalies de dones treballant com 

a tals a diverses entitats veïnals. 
Sota diverses denominacions, vint-
i-sis col·lectius de dones vinculats 
a associacions veïnals de Barcelona 
van participar a les Jornades.  

Les vocalies de dones van ocu-
par un espai clau en la intersecció 
entre dos dels grans moviments de 
la transició, el moviment feminis-
ta, que formava part de la Coor-
dinadora Feminista, i el moviment 
veïnal. Sovint van rebre crítiques 
del primer en no ser considerades 
prou feministes per pertànyer a 
una organització mixta i defensar 
reformes vinculades al paper tra-
dicional com a cuidadores. També 
van tenir friccions amb el movi-
ment veïnal pel fet de defensar 
un model de vocalies formades 
exclusivament per dones i amb un 
funcionament autònom, amb una 
agenda pròpia (que donava prio-
ritat als equipaments i serveis als 

barris) i una agenda compartida 
amb el moviment feminista i no 
sempre coincident amb la de les 
associacions veïnals. En  aquests 
conflictes es van combinar tant 
elements de gènere com el model 
de trànsit cap a una societat de-
mocràtica que cada partit defensa-
va. En ocasions el conflicte es va 
saldar amb la sortida de la vocalia 
de l’associació de veïns per formar 
una entitat pròpia.

Les campanyes que va dur a ter-
me el moviment feminista i que van 
ser també assumides per les vocali-
es van ser nombroses i s’articulaven 
sobre dos eixos: la recuperació de 
drets democràtics i la sexualitat, 
per tant el dret al propi cos. Entre 
les campanyes de recuperació de 
drets democràtics que corresponen 
a la primera etapa i en les quals les 
vocalies hi van jugar un paper molt 
actiu, trobem les campanyes per la 
despenalització de l’adulteri, pel 

divorci o de l’amnistia per a les do-
nes. L’amnistia va permetre la sorti-
da de la presó de les dones i els ho-
mes detinguts per raons polítiques, 
però el moviment feminista anava 
més enllà i reclamava que també 
sortissin les dones condemnades 
per delictes específics de la dona: 
adulteri, avortament o prostitució.

La sexualitat va agafar de segui-
da una posició central en la vida dels 
grups de la Coordinadora i en l’agen-
da de les vocalies. De les diverses 
reivindicacions vinculades a la de-
fensa del dret al propi cos, dues me-
reixen una consideració especial: la 
campanya pels centres de plànning i 
la que reivindicava el dret a l’avor-
tament lliure i gratuït. El treball de 
les vocalies, com el de la resta dels 
grups de la Coordinadora Feminista, 
va suposar un debat tan en profun-
ditat sobre la sexualitat, una revisió 
de les pràctiques i dels sentiments, 
de les relacions i de la construcció 
del propi desig, que en molts aspec-
tes podríem dir que les dones es van 
reconèixer i es van reinventar col-
lectivament. Les vocalies de dones 
van dur a terme, en un context on 
l’avortament era il·legal, permanèn-
cies en què es donaven adreces de 
llocs on anar a avortar. Cada setma-
na s’aplegaven quaranta, seixanta 
dones que havien d’anar a Londres, 
Amsterdam o Avinyó. Aquesta va ser 
una de les més genuïnes pràctiques 
de desobediència civil que formen 
part de la història feminista i veïnal.

Fa quaranta anys els homes i les dones que 
van crear les primeres associacions veïnals a la 
fi del franquisme van haver de reinventar les 
pràctiques democràtiques que el règim havia 
abolit. Però, en el cas de les dones, a més a més 
ens vam haver de reinventar a nosaltres mateixes 

lLes vocalies de dones 
van ocupar a la 
transició un espai clau 
entre els moviments 
feminista i veïnal
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Ciutats humanes 
i crítiques amb el poder

IgNAsI RIERA
escriptor

El 1974, a l’editorial Laia, on jo 
treballava, va aparèixer en format 
de llibre un estudi col·lectiu de la 
revista CAU: La Barcelona de Por-
cioles, de Josep M. Alibés, Eugeni 
Giral, Rafael Pradas, Salvador Tar-
ragó, Manuel Campo Vidal i Josep 
M. Huertas. Va ser el primer balanç 
sistemàtic sobre els desastres en-
cadenats contra Barcelona de Jo-
sep M. de Porcioles, alcalde de la 
ciutat entre els anys 1957 i 1973. 

Els alemanys que visitaven Picasso 
als anys 60, quan deien al pintor, 
tot contemplant el Gernika, “quin 
quadre tan genial, Mestre”, Picasso 
responia: “són vostès qui l’han fet”. 
Podríem aplicar la frase a Porcioles, 
injustament afalagat més tard per 
representants electes: va ser ell el 
símbol de la majoria de disfuncions 
que encara avui arrossega la Barce-
lona Gran: la ciutat estricta i el seu 
entorn metropolità.

Ens associem per necessitat: no 
per discursos bells sinó quan ens 
adonem dels efectes de l’aluminosi 
o quan, a Cornellà, el 1971, diem 
prou a les inundacions històriques 
del riu Llobregat. O quan volem sal-
var un parc, un espai verd. O quan 
volem denunciar la marginació de 
barris sencers de la ciutat que, 
d’altra banda, es proclama olím-
pica. (Un editor amic, abans dels 
Jocs del 92, em va proposar un lli-
bre més sobre Barcelona. Vaig con-
sultar la quarantena de llibres que 
hi havia sobre el Cap-i-Casal de Ca-
talunya. I a gairebé cap d’ells -amb 
l’excepció, potser, de Barcelones 
de Manuel Vázquez Montalbán, de 
Barcelona, ¿a dónde vas?, d’Eduard 
Moreno i de les monografies de Jo-
sep M. Huertas i de Jaume Fabre- es 
parlava de les perifèries de la ciu-
tat, de molts dels barris que jo co-
neixia, com ara la Verneda, Ciutat 
Meridiana, els barris que limitaven 
amb l’Hospitalet i un llarg etcète-
ra. I per això vaig acabar publicant 
Off Barcelona, sobre l’entorn de la 
ciutat afalagada però, com havia 
de denunciar més tard Manuel Del-
gado, ‘mentidera’).

Reserva pedagògica de la ciutat
Les associacions de veïns ens han 
ensenyat, en tot cas, geografia i 
història de Barcelona. Si Kant deia 
que les coordenades temps-espai 
eren condicions de possibilitat per 

a tot coneixement, les associaci-
ons de veïns han estat les nostres 
escoles kantianes. Ningú com els 
seus membres més actius conei-
xen, com demanava Cirici Pellicer, 
Barcelona, pam a pam. I ningú com 
els que componen aquest col·lectiu 
sap qui viu, i des de quan, a cada 
carrer de la ciutat. ¿Us adoneu que 
a les AV hi ha representació solvent 

dels diferents accents i orígens que 
conformen una ciutat com Barcelo-
na, ‘la gran encisera’ dels poetes, 
però també la madrastra dolenta 
dels contes que es cruspeix els seus 
fills... i els remata a impostos. En 
tot cas, jo atorgaria la medalla d’or 
de la pedagogia viva a les AV, en el 
sentit que donava el pedagog italià 
Mario Lodi, molt vinculat a les Es-

Fills forçats del franquisme, com ens recordava 
Montserrat Roig, hem estat sotmesos al 
mecanisme pervers de totes les dictadures: la 
por, multiplicada per l’aïllament, la repressió 
policial i judicial, d’una banda, i la mediàtica, 
d’una altra. Amb un missatge permanent i clar: 
‘sou del tot impotents; només el Poder té dret a 
dictar lleis i a dissenyar futurs’

lEns associem per 
necessitat, quan patim 
l’aluminosi o diem 
prou a les inundacions 
històriques del Llobregat

lLes associacions de 
veïns ens han ensenyat 
geografia i història de 
Barcelona, han sigut 
pedagogia viva

coles d’Estiu de Rosa Sensat, a l’en-
senyament. Al seu llibre Il paese 
sbagliato, que van traduir, crec que 
erròniament, com El país errado, 
explica l’experiència escolar del 
poble italià de Vho. Quan el mestre 
demana als seus alumnes que dibui-
xin, a tall de guia per a visitants, 
la totalitat del poble... se n’adona 
que ni els que hi viuen cada dia sa-
ben com és. I és quan decideix que 
dedicaran tot el curs, des de totes 
les matèries del programa escolar, 
a estudiar Vho. Els resultats són 
espectaculars. Quan vaig presentar 
el llibre, i d’això ja fa més de vint 
anys!, vaig fer una referència a les 
AV, qualificant-les de ‘reserva pe-
dagògica’ de la ciutat.

Draps bruts
Quan ens convertíem tots en carn 
de llista electoral, al 1979, abans 
de les primeres eleccions munici-
pals, va haver-hi més d’un episo-
di de tensions entre militants de 
l’associacionisme, en general, i 

veïnal, en particular, i els càrrecs 
polítics electes. Molts dels elegits 
(ep!, no per la ciutadania, que és 
un tòpic que fa patxoca, sinó pels 
partits amb opcions d’aconseguir 
bons resultats) havíem de fer allò 
que havíem reivindicat als poders 
municipals anteriors. I massa cops 
no teníem ni recursos, ni saviesa, ni 
suport popular per aconseguir-ho. I 
una part dels que es quedaven a les 
associacions, sentien la frustració 
de la nostra ineficàcia. Més d’un 
cop ens acusaven de traïdors. Us 
confesso que és un tema que m’ha 
fet patir, i molt! I si sempre ens 
queda el recurs de mirar cap al cel 
(els dies de poca contaminació, na-
turalment)... tant de bo la reflexió 
col·lectiva d’aquests dies ens aju-
dés a netejar en públic frustracions 
i roba bruta, si volem fer net i con-
solidar un front indispensable, que 
els temps no són ni seran benèvols.

Ah! I ja que no el tenim entre 
nosaltres, el millor homenatge que 
podríem retre a Josep M. Huertas 
és garantir que es reeditin els seus 
llibres sobre obrers de Catalunya i 
sobre els barris de la ciutat, amb 
tots els apèndixs necessaris per ac-
tualitzar-los: són un patrimoni va-
luós que no podem, de cap de les 
maneres, malversar.

Vaig acabant perquè els res-
ponsables de Carrer, gent com 
cal, m’han marcat les lletres i els 
espais que em destinen. Aprofito 
els que em queden per dir que les 
AV han fet més humanes les ciu-
tats i els pobles. D’una banda. De 
l’altra, que gràcies a l’associacio-
nisme, naturalment de franc, ens 
hem tornat més persones i més crí-
tics amb poders ensuperbits i sense 
escletxes. Paraula de madrileny!

Què pots fer 
per tenir el 

‘Carrer’
Si esteu interessats en consultar qualsevol número 
de ‘Carrer’, podeu descarregar-vos en format pdf 
tota la col·lecció des de la pàgina web de la Favb 
(www.favb.cat)

Si voleu rebre la revista al vostre domicili, només 
ens heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça 
carrer@favb.cat amb la vostra petició i dades. Són 
15€ a l’any d’aportació en concepte de despeses 
d’enviament

Aprofitem l’avinentesa 
per anunciar-vos que, 
com cada any, ja tenim 
al calendari d’Azagra 
i Revuelta i que podeu 
passar per la Favb a 
recollir-ne un exemplar

La junta de la Favb 
i l’equip de ‘Carrer’, 
malgrat “la que está 
cayendo”...

També podeu fer servir el buscador intern de la web 
per cercar per paraules qualsevol tema, nom o data 
que us interessi trobar a la publicació Us desitgem 

un molt bon 

any 2010!
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Com ens ho fem, va?

DAvID FERNáNDEz
periodista

Aquesta constatació és, alhora, una 
bona notícia i un debat irresolt, que 
arrossega un cert deix d’ineficièn-
cia en les lluites socials barrejat 
amb certes dificultats insondables 
de generar sinergies de complicitat 
i suport mutu entre les dissidències 
que es donen a la ciutat.

Potser aquesta mancança i 
aquesta debilitat la podria resoldre 
el temps polític que vivim, qui sap. 
Perquè s’albira avui -en un context 
de desencís, desencant i decepció 
social- com una potencialitat més 
que necessària, com una aposta 
per una repolitització urgent de 
la res pública i com una saba nova 
per dinamitzar noves xarxes socials 
nascudes del malestar, del descon-
cert i de l’emergència de noves i 
velles necessitats socials. Xarxes 
que podrien aplegar de nou inte-
ressos col·lectius, pràctiques con-
sensuades i projectes comuns.

El fons és clar, però les formes 
són encara variables i incertes. En 
un moment on la ciutat, i el dret a 
una ciutat on capiguem totes i tots, 
sembla entrar en un bucle regres-
siu, en una nova espiral de petites 
lluites concretes, sovint aïllades i, 
tanmateix, amb massa denomina-
dors comuns.

¿On són els anomenats “movi-
ments socials” avui, i amb quin grau 
d’implicació, en la tupinada del 
‘Barça’, en la polèmica teledirigida 
a l’entorn del Baluard del Raval, en 
la persecució obscena de les treba-
lladors sexuals del Raval? ¿Què ens 
ha fallat els darrers anys per treure 
el múscul social d’un teixit asso-
ciatiu que, encara que es presenti 
oficialment fragilitzat, minimitzat i 
silenciat, existeix encara?

D’una part del darrer cicle de 
lluites a Barcelona, particularment 
de les experiències dels anome-
nats moviments socials alternatius 
(okupació, insubmissió, feminisme 
autònom, contrainformació, eco-
nomia social, entre d’altres) que 
van apostar fort per una vindicada 
i motivada opció outsider, han que-
dat també xarxes, inquietuds, pro-
jectes i potencials. Però ¿com en 
fem una bona coctelera que no ens 
dispersi? És a dir, ¿què construïm? ¿I 
com? ¿Xarxa entreteixida de dissi-

dències per l’altra ciutat possible o 
compartiments estancs aïllats? ¿Qui 
o què ens aïlla? ¿Ens autoaïllem? Un 
diria que, en la deriva italiana que 
per moments sembla dur-nos cap 
a l’òpera bufa de la democràcia 
berlusconiana, allò que més cal 
ara és respecte i seguir creient i 
insistint en nosaltres mateixes. 
En l’anonimat de la col·lectivitat. 
Centenars de veïnes i veïns  en-
cara reivindiquen amb tossuderia 
aquesta condició i segueixen obrint 
portes i balcons per poder modifi-
car i transformar les condicions de 
les nostres vides quotidianes. Si 
mirem enrere, per mirar endavant, 
allà rau l’esperança. On ha arrelat 
sempre: en nosaltres mateixes.

40 anys acumulats després tor-
nen a demostrar, com a memòria 
d’un futur anterior, que les coses 
poden ser diferents. Que hi ha ha-
gut derrotes i victòries. Al passat li 
calen portes i finestres obertes per 
revisitar-lo i aprendre o correm el 
risc d’estancar-nos. Al futur tam-
bé. Enmig, experiències recents i 
fèrtils de cooperació social i suport 
mutu: la Favb donant aixopluc al 
moviment okupa després del desa-
llotjament del cinema Princesa en 
el festival al Mercat del Born amb 
Lluís Llach. ¿Remember revolution? 
En Manel Andreu fent de coordina-
dor i enllaç a un improvisat CECOR 
al Sot del Migdia, en un multitudi-
nari concert de 40.000 persones: 
fent, diem-ho així, de director 
d’orquestra de 18 col·lectius al-
ternatius que autorganitzaven, el 
2002, les resistències a l’Europa 
del Capital i la Guerra.

Aleshores, ¿on és la cruïlla que 
ens entrecreua, el paraigües que 
ens aixopluga més i millor, el vèrtex 
invisible que projecta la potencia-
litat del moviment veïnal (clàssic, 
amb permís) entreteixit amb els 
nous moviments socials emergents? 
Si hi ha una imatge retinguda al tà-
lem de la memòria que condensa 
aquesta potència de l’esforç comú 
compartit i d’unes relacions horit-
zontals de respecte mutu, el més 
adient és remetre’s i traslladar-se 
a l’Audiència Pública sobre les Or-
denances del Civisme del desembre 
de 2005. Ple de gom a gom el Saló 
de Cent, ganes de debat crític, vo-
luntat de dissidència social i teixit 
social entrellaçat: de la Favb als 

skaters, passant per les entitats 
implicades en la lluita contra l’ex-
clusió social, la veu dels okupes, les 
‘nostres putes tristes’ (amb perdó) 
o les festes alternatives. La ciutat 
invisible d’Italo Calvino prenent la 
paraula. Allà hi era l’altra ciutat, 
que treballa lluny dels focus, les sa-
les de premsa i els gabinets oficials. 
La sal de la terra d’una Barcelona 
encara rebel. Els uns i els altres en 
sòlida complicitat. I una sola veu 
alçada en contra: aquella que (ens) 
deia, en nom dels comerciants del 
Passeig de Gràcia, que nosaltres no 
érem ningú, que ells representaven 
la majoria silenciosa i que les Orde-
nances eren poc més que l’enèsi-
ma consolidació d’una democràcia 
urbana fabulosa. Buida per fora i 
buidada per dins.

Segurament aquella instantània 
-també concretada i traduïda des-
prés en el contenciós-administratiu 
interposat per 32 entitats i encara 
avui irresolt judicialment- és la que 

pot clarificar avui, davant els rep-
tes imminents que tindrem demà, 
quines aliances, coalicions d’ampli 
espectre, pluralitats que fan força 
poden ajudar-nos a seguir avan-
çant, traginant esperances i, per 
què no, assolir alguna petita victò-
ria. En tot cas es tracta d’intentar-
ho. De seguir intentant-ho. Davant 
certa sensació insondable d’intem-
pèrie, cal deconstruir i reconstruir 
els subjectes de la transformació 
social en la reinvenció d’una ciutat 
que volíem i volem democràtica, 
social, igualitària. Una ciutat no 
utòpica sinó eu-tòpica, en paraules 
de Pere Casaldàliga: el sí-lloc on hi 
cabem totes i tots.

Aleshores, com ens ho fem, va? 
Potser es tracta d’obrir els ulls, obrir 
portes i finestres i contaminar-se 
mútuament. Ells, els altres, per dir-
ho en termes de Joan Fuster, segur 
que són incapaços de desxifrar-ho. 
D’això és del que en tinc ganes quan 
repensem 40 anys d’història de mo-

viment veïnal que ens recorden que 
hi ha semàfors i línies d’autobús i 
centres de planificació guanyades al 
Poder via desobedient, pam a pam i 
cop a cop. I sovint poc a poc. I quan 
repensem també l’auge i eclosió i 
renaixement dels moviments socials 
emergents, d’una generació nascu-
da en la democràcia de l’amnèsia 
induïda. Ganes de xarxa, doncs, de 
contaminació mútua, d’aprendre 
els uns dels altres, perquè ‘ells’, els 
de dalt, sospesin severament, dub-
tin amb raó, arrufin el nas i bramin: 
“Però aquí què està passant?”. La 
tàctica i l’estratègia escaient pot-
ser seria que no ho acabessin de 
saber. Ni ells ni nosaltres. I que, al-
gun dia, com més aviat millor i avui 
millor que demà, i amb aquella ve-
lla dita portuguesa de la revolució 
dels clavells, puguem dir: ho vam 
aconseguir perquè no ens vàrem 
parar a pensar que era impossible. 
Per molts anys més de dolça lluita, 
Favb.

Les relacions entre moviments socials, 
alternativitat sociopolítica i moviment veïnal 
traginen encara per camins inexplorats, 
acumulant experiències concretes passades, 
vàlides i validades, però passant també per 
desconnexions múltiples massa sovintejades
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Solidaritat ciutadana 
i lluites compartides

José MIguEl BENítEz
Periodista

Aquesta col·laboració a anat des 
de l’ajuda als presos polítics i al 
moviment obrer durant la dictadu-
ra fins a la seva implicació amb el 
moviment okupa o el recolzament 
a les treballadores del sexe, pas-
sant pel suport a iniciatives eco-
logistes, pacifistes o de solidaritat 
internacional.

Presos polítics 
En part, la transversalitat i la 
solidaritat li vénen donades per 
estar integrat per veïns i veïnes 
militants d’altres organitzacions, 
entitats o grups, com ho assenyala 
Enric Pubill, president de l’Associ-
ació Catalana d’Expressos Polítics: 
“En aquella època -a la fi de la 
dictadura- les associacions de ve-
ïns, juntament amb les parròquies, 
eren els únics espais on els presos 
polítics que quedàvem en llibertat 
ens podíem incorporar per continu-
ar desenvolupant la nostra lluita”. 
Lluís Martí i Pere Díez, integrants 
d’aquesta associació, recorden a 

Tomás Tortajada, exprés polític de 
la Model, que va ser president de 
les vocalies de jubilats.

Per la seva banda Diosdado Re-
bollo, president de la AV de Trinitat 
Nova, ens parla de Solidaridad, una 

organització clandestina que en els 
anys 65-70 recaptava fons i visitava 
els presos per lliurar-los paquets i 
cartes. Solidaridad estava organit-
zada per barris i comptava amb el 
suport de tots els partits, veïns i 
veïnes i capellans obrers que ofe-
rien les seves parròquies per a les 
reunions. 

Moviment obrer 
El moviment veïnal sempre va ser 
molt actiu també, per raons de 
classe, en el seu suport a les lluites 
obreres. 

Un dels exemples més impor-
tants va ser el suport, en 1976, a 
la vaga de treballadors de Motor 
Ibèrica, fabricant dels llavors po-
pulars camions Ebre. Va participar 
en l’organització de tancaments, 
manifestacions, repartiment de 
menjar i beguda per als vaguistes 
i caixes de resistència. 

Una altra de les lluites a les 
quals va donar suport va ser la 
dels treballadors de l’empresa 
d’autobusos TUSA, a Santa Colo-
ma de Gramenet. Una de les ac-
cions més impactants, en la qual 
van participar membres de les 
associacions de veïns, va ser el 
segrest d’alguns autobusos, que 
no van deixar de donar el servei, 
encara que amb xofers posats pels 
organitzadors de la lluita. 

Solidaritat internacional 
“La contribució -de les AV- a la 
solidaritat internacional és tarda-
na, en part per raons que tenen a 
veure amb la territorialitat, amb 
la necessitat de prioritzar allò 
més immediat, allò més proper”, 
diu Gabriela Serra, militant de la 
Solidaridat. Als 80 es crea un mo-
viment de solidaritat molt potent 

amb Nicaragua i Centreamèrica. 
Membres del moviment veïnal s’hi 
van desplaçar per donar suport a 
diferents projectes de desenvo-
lupament. Exemples d’iniciatives 
de solidaritat són l’agermana-
ment de Nou Barris amb el barri 
Boris Vega, d’Estelí, Nicaragua, 
o els moviments de solidaritat 
amb Cuba o amb el poble saha-
raui. A la fi dels 90, en part pel 
seu “reviure’s en l’immigrant”, 
en paraules de Serra, la majoria 
del moviment veïnal es mostra 
sensible als canvis dels nostres 

barris i fa una aposta per la con-
vivència i per l’acollida als nous 
veïns i veïnes que procedeixen de 
la immigració, com són les expe-
riències de 9 Barris, Poblenou o 
Poble Sec.

Pacifisme
Molts dels militants del moviment 
pacifista eren també activistes 
del moviment veïnal, diu Jor-
di Foix, un dels impulsors a Nou 
Barris del Comitè Anti OTAN. La 
lluita contra l’OTAN, segons Foix, 
va permetre al pacifisme conver-

tir-se en un moviment ciutadà. En 
1983 es va formar la Comissió per 
la Pau de 9 Barris en la qual par-
ticipaven activament les AV, par-
ròquies i altres grups. Es reunien 
establement més de 50 persones. 
Aquest mateix any es crea la Co-
ordinadora pel Desarmament i la 
Desnuclearització Totals (CDDT), 
on participava la Favb. Entre al-
tres activitats, van organitzar 
marxes de torxes, festivals i ca-
denes humanes que a Nou Barris, 
segons Foix, van unir en dues oca-
sions -1984 i 1986-, Trinitat amb 
el Passeig Maragall. Després del 
referèndum del 10 de març de 
1986, es van constituir els Ecopa-
cifistes de Nou Barris, grup actiu 
en la Coordinadora d’AV i entitats 
de Nou Barris. Unes altres de les 
activitats recolzades pel movi-
ment veïnal van ser les mobilitza-
cions contra la primera guerra del 
Golf, en 1991, que a Nou Barris es 
va concretar en l’acollida de dos 
desertors. Als barris es va donar 
suport també a col·lectius com el 
Moviment d’Objectors de Consci-
ència i el col·lectiu Mili-KK, i en 
campanyes com “Bases Fora” o 
per la desnuclearització del port 
de Barcelona.

Moviment okupa 
En el moviment okupa participen 
activistes del moviment veïnal i 
viceversa, com ho assenyala Al-

bert Martínez, membre del movi-
ment okupa. “Els okupes” -afirma 
Martínez-, som veïns, encara que 
mediàticament ens vulguin dife-
renciar”, i agrega: “l’ocupació 
d’espais no l’hem inventat els 
okupes, era ja una pràctica del 
moviment veïnal i d’altres orga-
nitzacions pel dret a un habitatge 
digne. És una eina, una bandera 
de lluita compartida”. En el re-
cord queda una de les ocupacions 
amb major impacte: la del cinema 
Princesa al 1996, que va comptar 
amb el suport de l’AV del Casc An-
tic i de la Favb. Entre els centres 
ocupats actualment està el Cen-
tre Revoltosa del Clot, Can Vies a 
Sants i Can Masdeu a Nou Barris, 
en els quals, segons Martínez, 
participen membres de les AV i en 
els quals els okupes, com a veïns 
que són, donen suport a la resta 
de lluites dels barris. 

La relació amb el moviment ecologista ha estat permanent. Mercè 
Girona, membre del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 
(CEPA), recorda especialment “la implicació del moviment veïnal 
en la lluita comú amb entitats ecologistes i de tota mena, contra 
la incineradora que el Programa Metropolità de Gestió de Residus 
Municipals (1996) volia instal·lar en la Zona Franca (Port de 
Barcelona). Finalment, diu Girona, no es va construir gràcies a la 
lluita. La Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus, creada 
al 1995 i de la qual la Favb n’era membre, va recolzar aquesta 
lluita. També va portar endavant una Iniciativa Legislativa 
Popular a Catalunya, amb el suport de més de 130.000 signatures, 
demanant la prohibició de la incineració de residus i la implantació 
d’alternatives com la reducció i recuperació dels residus, per evitar 
l’impacte ambiental, les afectacions a la salut, i l’alt cost econòmic 
de la incineració. 

Girona alerta sobre l’aprovació pel plenari metropolità, el 8 
d’octubre passat, de la construcció d’una nova incineradora, sense 
cap mena de consulta ni participació ciutadana. La representat del 
CEPA diu que aquesta decisió és “indecent”, donat que suposarà 
la crema de 450.000 tones de residus a l’any, amb un cost de 
200 milions d’euros -un 80% del pressupost del Pla Metropolità 
de Residus- i que pot suposar un dèficit anual previst de 40 a 
60 milions d’euros, per la qual cosa demana un nou esforç per 
aconseguir aturar-la.

De la mà de l’ecologisme 

Dues de les característiques més importants 
del moviment veïnal són la solidaritat i la 
transversalitat, que l’han impulsat a col·laborar 
amb tot tipus de lluites i moviments

lDurant la dictadura, les 
AV i les parròquies eren 
els únics llocs on els 
presos polítics podien 
continuar la seva lluita

CEpA
Lliurament de 130.000 signatures de l’Iniciativa Legslativa Popular 
demanant la prohibició de la incineració de residus

lA la fi dels 90 el 
moviment veïnal fa una 
aposta per l’acollida 
dels veïns procedents 
de la immigració

lL’ocupació d’espais 
era una pràctica del 
moviment veïnal i 
d’altres organitzacions 
pel dret a l’habitatge
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El moviment veïnal 
arriba a la universitat

MARIA FAvà
Periodista

“El moviment veïnal està molt poc 
estudiat. Tant com silenciats estan 
els moviments de cristians de base. 
I no penso que sigui per mala fe sinó 
per ignorància o deixadesa” diu 
contundent Marc Andreu, que està 
fent la seva tesi doctoral sobre el 
moviment ciutadà a Barcelona en 
el període comprès entre el 1972 
i el 1986. Andreu forma part del 
Grup de Recerca i Anàlisi del Món 
Actual de la Universitat de Barce-
lona que dirigeixen Antoni Segura i 
Andreu Mayayo. És cert el que diu 
Andreu. El moviment veïnal ha es-
tat tractat sobretot des del perio-
disme i fins ara no ha tingut pedigrí 
acadèmic. Però aquest buit es po-
drà omplir aviat quan s’acabin di-
versos projectes d’investigació que 
estan impulsant, a més de la UB, 
altres grups a la Universitat Autò-
noma, la UPC i la Pompeu Fabra. La 
pregunta que es fan la majoria dels 
investigadors és en quina mesura 
va influir el moviment veïnal en 
l’assoliment de la democràcia. Un 
dels altres ítems comuns en estudi 
és el paper de les dones.

Andreu és alhora historiador i pe-
riodista. Però periodista de carrer, 
un ofici que va aprendre de la mà 
de Josep Maria Huertas, de qui va 
ser un dels alumnes més estimats. 
Ha treballat en El Periódico de Ca-
talunya, col·labora activament a 
la Favb i a la revista Carrer i és un 
dels autors de l’exposició sobre els 
40 anys del moviment veïnal. Per 
la seva condició de periodista i per 
tradició familiar, Andreu coneix de 
primera mà les lluites veïnals. Fa 
dos anys que treballa en la seva tesi 
però el cuquet el té des del 1996, 
quan va escriure, junt amb el Hu-
ertas, el llibre Barcelona en lluita 
que va sortir publicat el 1996. Pos-
teriorment va fer la seva tesina so-
bre la revista Carrer. I amb la seva 
tesi vol contribuir al reconeixement 
del moviment veïnal com a factor 
del canvi democràtic. “Es coneix 
la lluita petita -pel semàfor, per la 
guarderia...- però no s’ha estudiat 

de quina manera va contribuir el 
moviment veïnal a la democràcia”. 
En part perquè els mateixos prota-
gonistes de la història no l’han sa-
but posar en valor o no han tingut 
consciència de la seva importància.

Apunta que una raó d’aquesta 
desmemòria podria estar en el fet 
que alguns líders se’n van anar a 
treballar per a l’administració en el 
moment que es formen els ajunta-
ments democràtics. “D’alguna ma-
nera han esborrat el seu passat i ha 
construït un discurs vivencial nou”. 
Com a contrapunt, esmenta la histò-
ria, una mica capgirada, que ara ex-
pliquen les administracions d’aquell 
període tan ric que va ser la transi-
ció. “L’Ajuntament de Barcelona té 
un opuscle on hi ha els 51 centres 
cívics i d’aquests potser 20 són fruit 
de lluites veïnals. Doncs aquesta 
gènesi no s’explica enlloc. Tampoc 
Parcs i Jardins recorda que hi ha 
parcs a la ciutat que ho són gràci-
es a les lluites veïnals. O el mateix 
Museu d’Història de Catalunya quan 
explica la seva formació, no recorda 
que la recuperació de l’edifici tam-

bé és fruit d’una altra lluita”.
Andreu ha comparat les memò-

ries dels alcaldes Porcioles i Mara-
gall i el resultat és sorprenent. “El 
llibre de Porcioles està ple de refe-
rències, negatives és clar, als veïns, 
mentre que en la primera part de 
les memòries del Maragall es liquida 
el tema en quatre pàgines.” I sob-
ta encara més perquè Maragall va 
conèixer i va treballar amb el movi-
ment veïnal des dels seus orígens.

A l’Autònoma hi ha dos grups 
que estan estudiant el moviment 
veïnal enquadrats dins del CEFID 

(Centre d’Estudis sobre les Èpo-
ques Franquista i Democràtica) 
i de l’IGOP (Institut de Govern i 
Polítiques Públiques). Cinc inves-
tigadors i dos coordinadors del 
Cefid estan acabant la primera 
fase d’un  treball que porta per 
títol genèric Construir la ciutat 
democràtica: el moviment veïnal 
durant el tardofranquisme i la 
transició (1964-1980).

Ricard Martínez, que també fa 
anys que s’interessa pel tema i que 
ja va fer la seva tesina sobre el movi-
ment veïnal de Sabadell, justifica la 
data del 1964 perquè és l’any de la 
llei d’associacions del franquisme. i 
opina, com Marc Andreu, que cal 
buscar els orígens del moviment ve-
ïnal en altres moviments anteriors i 
fins i tot en els grups que ja feien un 
cert activisme des de les parròqui-
es. El treball dels investigadors del 
CEFID també es fixa en l’impacte 
del moviment en la construcció de 
la ciutat; les interrelacions amb el 
moviment obrer i les crítiques con-
tra els interessos capitalistes dels 
ajuntaments i el rol específic de les 
dones. A més de buscar les arrels 
cristianes, també volen investigar 
el paper que els veïns van tenir en 
la crisi del franquisme i l’exercici 
de democràcia directa. La primera 
fase del treball la tindran acabada 
aquest desembre.

Memòria de barris, barris amb 
memòria és el títol del treball de 
l’IGOP que parteix de tres pregun-

tes: Quines funcions i significats 
té ara la memòria de les lluites 
veïnals del tardofranquisme i la 
transició i com s’han creat, repro-
duït i tramés aquestes memòries? 
Estan els barris que tenen memòria 
més potents i millors preparats per 
afrontar els reptes que planteja la 
nova realitat econòmica i social? 
La tercera pregunta és com s’ex-
pliquen les diferències entre barris 
pel que fa a les intervencions pú-
bliques. Els investigadors d’aquest 
treball s’havien fixat un termini de 
deu mesos per acabar-lo.

A l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona de la UPC es va formar 
el 2008 un grup de recerca sobre 
el model Barcelona coordinat per 
Josep Maria Montaner i Zaida Muxí. 
L’objectiu és repensar, de manera 
crítica i pluridisciplinar, el model 
de ciutat. La investigació està di-
vidida en quatre eixos d’anàlisi; 
context polític i econòmic; l’estudi 
dels moviments veïnals; el patrimo-
ni del model Barcelona i la difusió 
d’aquest model. Muixí, que s’en-
carrega de l’estudi sobre el movi-
ment veïnal, diu que és l’apartat 
que està més avançat. Muxí, Tania 
Magro i Roser Casanovas han ela-
borat fins ara tres ponències sobre 
l’urbanisme de gènere. Tania Ma-
gro i Zaida Muxí estan tirant enda-
vant el treball titulat Las mujeres 
constructoras de ciudad desde los 
movimentos urbanos. Magro ha es-
tudiat les vocalies de dones i les 

seves reivindicacions, que segons 
ella es centraven sobretot en els 
equipaments de proximitat com 
guardaries, escoles, mobilitat, ha-
bitatge i serveis sanitaris. De tots 
els grups que estan treballant so-
bre el moviment veïnal, aquest de 
la UPC és el que compta amb més 
recursos econòmics.

Jordi Mir és professor associ-
at del departament d’Humanitat 
de la UPF i forma part del Centre 
d’Estudis sobre Moviments Socials 
d’aquesta universitat. Ha publicat 
un llibre sobre els barris del Fon-
do de Santa Coloma i Recalberri de 
Bilbao, unes barriades on, segons 
Mir, van ser els mateixos veïns els 
que van fer possible que hi ha-
gués vida i que fossin habitables. 
Mir va començar a interessar-se 
pel moviment veïnal en examinar 
la transició, que ell no va viure, i 
va constatar que hi faltaven veus. 
Veus oblidades. “És gent que ha 
fet moltíssim i no se li ha donat 
relleu. Van ajudar a transformar la 
societat per fer-la més justa. Les 
activitats que es feien en els barris 
eren molt importants”. I considera 
cabdal la lluita per la democràcia 
que es va fer des del territori. Per 
contra, opina que el teixit social és 
ara més fràgil que abans i que les 
institucions a vegades tenen por 
de la societat viva. Mir és un dels 
ponents en l’acte central de pre-
sentació de l’exposició sobre els 40 
anys de moviment veïnal.

Premsa pobra i secció de local
A més de recollir els testimonis 
orals dels protagonistes i exami-
nar a fons les revistes de barris, 
la que es coneix com la “premsa 
pobra”, els investigadors troba-
ran una gran quantitat d’informa-
ció sobre el moviment veïnal del 
tardofranquisme i la transició en 
diaris ja desapareguts com Tele-
Expres, el Noticiero Universal, 
Mundo Femenino-Mundo Diario i 
La Hoja del Lunes. I en les heme-
roteques encara en actiu de l’Avui 
i El Periódico. Alguns dels periodis-
tes que van treballar en les secci-
ons de local d’aquests diaris van 
ser testimonis directes d’aquelles 
lluites veïnals. Però no eren gaire 
imparcials.“Primer afegim-nos a la 
mani de les barraques de Santa En-
gràcia i després ja anirem al diari a 
escriure” és un exemple de diàleg 
real que van mantenir la periodista 
que signa aquest article i una col-
lega ja jubilada d’El Periódico.

El moviment veïnal ha estat tractat sobretot des 
del periodisme i fins ara no ha tingut pedigrí 
acadèmic. Aquest buit es podrà omplir aviat 
quan s’acabin diversos projectes d’investigació 
que s’impulsen des de diferents universitats

lLa pregunta que es fan 
molts investigadors 
és en quina mesura 
va influir el moviment 
veïnal en l’assoliment 
de la democràcia

Els barris van recuperant amb molt d’esforç i poca ajuda la memòria veïnal, 
omplint un buit en el qual fins ara la historiografia no hi havia entrat 
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PEP MARtí
Sociòleg

Les dades que es presenten a con-
tinuació han estat extretes de l’en-
questa que durant l’any 2008 es va 
passar a les AVV federades. La seva 
realització s’emmarca en el pro-
jecte “Foment de Bones Pràctiques 
a les Associacions de Veïns” que 
s’està implementant actualment 
des de la Favb. Aquesta enquesta 
va ser contestada per 86 AVV (84%) 
de les federades.

En alguns aspectes concrets es 
comparen les dades obtingudes 
amb les que va proporcionar l’es-
tudi Situació de les AVV de Bar-
celona, realitzat també des de la 
Favb l’any 2001.

Començaments amb 
autorització prèvia
La Federació d’Associacions de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona (Favb), 
agrupa 103 associacions: 95 d’àm-
bit de barri i 8 d’àmbit de carrer. 
Abans d’exposar la relació dels 
anys en què es van crear, convé fer 
un aclariment: fins a l’aprovació 
de la Constitució espanyola, l’any 
1978, la creació d’una associació 
requeria d’una legalització prèvia 
per part de les autoritats gover-
natives. D’aquesta manera, una 
comissió gestora (grup impulsor 
d’una associació) podia estar força 
temps funcionant abans no s’au-
toritzés l’associació com a tal. En 
alguns casos aquest procés podia 
durar fins a dos anys.

Aquest aclariment es fa perquè 
s’ha considerat com a any de cre-
ació d’una associació el moment 
en què comença a funcionar per 
voluntat de les persones que la 
conformaven i, en aquest sentit, 
fins a la data assenyalada, les da-
des poden diferir, i en alguns casos 
difereixen, de les que consten en 
els registres oficials.

Els anys d’inici d’activitats de 
les AVV actuals són: Abans del 1964 
(8%); entre 1965 i 1970 (20%); en-
tre 1971 i 1980 (41%); entre 1981 i 
1990 (8%); entre 1991 i 2000 (18%); 
després del 2001 (5%).

L’any 1964 es va aprovar la 
Llei d’Associacions, que va per-
metre les associacions acollir-
se’n per a la constitució de les 
AVV posteriors.

En el període comprés entre els 
anys 1968 i 1972 (període que sem-
pre s’ha considerat com a inici del 
moviment veïnal conforme el co-
neixem) es van constituir el 27% de 
les AVV actuals. Més de la meitat 
de les AVV existents a l’actualitat 
es van crear durant la dictadura.

El compromís humà
Cada barri és diferent i ni els 
processos ni la incidència en el 
territori són homogenis. Això 

comporta variacions significatives 
pel que fa al nombre de persones 
associades a les organitzacions 
veïnals.

El nombre total d’associats en 
les AVV enquestades, segons dades 
proporcionades per les persones 
enquestades, és de 36.461. La qual 
cosa ens porta a fer una extrapo-
lació al conjunt (recordem que es-
tem parlat d’una mostra del 86%) i 
poder considerar que les persones 
associades a les AVV federades és 
de 43.672, (43.569 a l’any 2001) 
amb una mitjana de 424 persones 
per AVV. En comparació amb l’en-
questa realitzada per la Favb a les 
AVV l’any 2001, les diferencies no 
són significatives.

Les juntes
El total de persones que assumei-
xen un compromís en nom del con-
junt de l’AVV, o sigui el nombre de 
persones que es dediquen a tas-
ques de junta directiva, és de 824 
en el conjunt de les AVV, amb una 
mitjana de 8 persones per a cada 
junta directiva. L’any 2001 era 
d’11 persones.

La representació per sexes en 
les juntes directives posa de ma-
nifest una tendència a l’equipa-
ració, malgrat que encara hi ha 
una diferència significativa: 55% 
homes i 45% dones. En l’estudi es-
mentat anteriorment la proporció 
era del 64% homes i el 36% dones 
Els càrrecs que representen és, 
però, diferent. Així, el càrrec de 
presidència és ostentat per una 
dona en el 28% de les AVV. En can-
vi, el càrrec de secretària ho és 
en un 47%.

La distribució per franges 
d’edat de les persones de la jun-

ta manifesta una tendència a la 
incorporació de gent més jove en 
relació a anys enrere. L’any 2001 
els menors de 40 anys representa-
ven un 4% del total. En l’actualitat 
representen un 12% (s’han multi-
plicat per tres). A la franja que va 
entre els 41 i els 60 anys no hi ha 
pràcticament diferència, però sí 
entre els que superen els 60 anys 
(l’any 2001 representaven un 21% i 
al 2008, un 33%).

La mitjana d’edat de les per-
sones que desenvolupen el càrrec 
de presidència de les AVV és de 50 
anys. Els càrrecs de presidència 

han estat elegits en un 67% en els 
darrers quatre anys.

La majoria dels actuals càrrecs 
de president/a porten menys de 
10 anys a la junta de l’associació, 
la qual cosa és indicadora de la 
incorporació de noves persones a 
l’hora d’assumir compromís amb 
el conjunt.

L’estructura professional
En el 70% de les AVV no es disposa 
de persones amb dedicació tècni-
ca remunerada. El nombre de llocs 
de treball generat per les AVV a 
Barcelona és de 34.

Al marge d’aquests llocs de tre-
ball, cal tenir present que la Favb 
disposa de 8 persones tècniques 
amb remuneració.

Les AVV estan ubicades en un 
local de propietat en un 12%, en 
règim de lloguer en un 28%, i en un 
60% en un local cedit.

En el 70% de les AVV que dispo-
sen d’un local cedit, aquest és de 
titularitat municipal. El 66% dels 
locals estan ubicats en una planta 
baixa. La resta, òbviament, en un 
pis. La mitjana de superfície dels 
locals de les AVV és de 90 metres 
quadrats. Certament hi ha dife-
rencies substancials d’un local a 
un altre en funció de diferents 
paràmetres: disponibilitat, temps 
de què en disposen, etc. En 37 
d’aquests locals existeixen barre-
res arquitectòniques, bàsicament 
esglaons.

Pel que fa a la disponibilitat 
d’ordinador, el 87% de les AVV 
disposen del mateix i en un 77% 

amb connexió a Internet. En con-
traposició al 13% que no disposa 
d’ordinador (l’any 2001 aquest 
percentatge era del 16%), hi ha 
diferents associacions que en te-
nen més d’un. Així, per exemple, 
un 3% de les AVV disposen de fins 
a 6 ordinadors. La informatització 
de les AVV es pot considerar enca-
ra recent.

Incidència en l’entorn
Des de l’inici de la seva creació, 

les AVV s’han estructurat en base 
a vocalies sectorials (algunes de 
les quals s’han acabat convertint 
en associacions i desenvolupant-
se al marge de l’AVV que les ha-
via afavorit). En l’actualitat, el 
funcionament de les vocalies és 
més secundari i s’organitzen en 
funció dels temes a tractar de 
manera puntual. Tot i això, un 
26% de les AVV disposen de vo-
calia d’urbanisme de manera 
permanent, un 12% disposa de 
vocalia d’activitats lúdiques i un 
altre 12% té vocalia de salut pú-
blica. La resta de vocalies tenen 

una significació menor.
D’altra banda, la recupera-

ció de les festes tradicionals, 
en la qual les AVV van tenir un 
paper fonamental, es continua 
mantenint a l’actualitat, de ma-
nera que en el 92% de les festes 
majors dels barris les AVV hi són 
presents (en un 60% com a orga-
nitzadores i en un 30% com a col-
laboradores o formant part de la 
comissió organitzadora). A la res-
ta d’activitats culturals vincula-
des al cicle anual (carnestoltes, 
cavalcada, festes de primave-
ra...), la presència de les AVV es 
manifesta en un 50%.

Poc més de la meitat (51%) de 
les AVV editen butlletí com a mitjà 
de comunicació amb els associats 
i amb la resta de població. Aques-
tes publicacions tenen majoritària-
ment una periodicitat trimestral i 
són distribuïts de manera gratuïta. 
En referència a l’any 2001, no es 
detecten diferències significatives 
ni pel que fa al nombre d’AVV que 
editen butlletins ni pel que fa a la 
seva distribució.

El 84% de les AVV tenen esta-
blertes relacions directes amb 
d’altres AVV. Bàsicament a través 
de les diferents Coordinadores de 
Districte, entre les quals desta-
quen a nivell quantitatiu: Coor-
dinadora d’Associacions de Veïns 
i altres entitats de Nou Barris, de 
Les Corts, Eix Prim i Poble Nou 
(Sant Martí) i Horta. La majoria 
d’AVV, però, es mantenen vincu-
lades a coordinadores sectorials 
i/o plataformes puntuals.

Radiografia de les 
associacions veïnals
L’enquesta realitzada per la Favb l’any 2008 
ha recopilat una sèrie de dades bàsiques de les 
associacions de veïns i veïnes que ens poden 
aportar elements útils per completar una 
radiografia de la situació del moviment veïnal

lLa distribució per 
franges d’edat 
manifesta una 
tendència a la 
incorporació de gent 
més jove a les juntes

lMalgrat que encara 
hi ha una diferència 
significativa, la 
representació per sexes 
a les juntes tendeix a 
l’equiparació
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