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Eloi lAToRRE

Aviat es compliran els cent 
dies simbòlics des que el nou 
equip d’Ada Colau va prendre 
possessió del Govern de la ciu-
tat, data en què tots els mit-
jans s’abocaran a fer un primer 
balanç de les primeres passes 
de la seva gestió. De moment, 
algunes de les promeses ban-
dera de Barcelona en Comú 
(BC) durant la campanya que li 
va permetre guanyar les elec-
cions (posar fre a alguns plans 
urbanístics desmesurats, a la 
sobreexplotació turística, re-
visar alguns acords amb grups 
privats...) es troben en una 
situació d’impasse: els nous 
governants s’han donat temps 
per estudiar la forma com po-
den atacar-los. És evident que 
la situació en què es troba BC 

al consistori, amb una majoria 
molt justa i sense un acord es-
table per governar amb altres 
forces polítiques, no li perme-
ten prendre grans decisions. A 
això cal afegir que alguns pro-
jectes que es voldrien aturar ja 
van quedar lligats i ben lligats 
durant l’etapa de Xavier Trias 
L�VHUj�GLÀFXOWyV�UHYHUWLU�ORV��(O�
nou Govern haurà d’explicar bé 
i de forma transparent l’evolu-
ció d’algunes d’aquestes car-
petes. De moment, repassem 
en quina situació es troben les 
més urgents.

El deute amb la Generalitat

Durant el mandat de Xavier 
Trias al capdavant de l’Ajun-
tament l’oposició el va acusar 
sovint de fer de “banquer de la 
Generalitat,” és a dir, de cos-
tejar inversions del Govern ca-
talà que afectaven Barcelona. 
(O�PDWHL[�FRQVLVWRUL�UHFRQHL[LD�
que durant els exercicis 2012 i 
2013 (en l’època més dura de 
les retallades del Govern de 
Mas) l’administració municipal 
V·KDYLD� IHW� FjUUHF� GH� ÀQDQoDU�

programes socials per valor  de 
101 milions per cobrir partides 
pressupostàries que havien es-
tat retallades, entre altres, en 
programes de conciliació fami-
liar, d’ajuts a famílies en situa-
ció de vulnerabilitat o a cursos 
de formació per al personal 
dels serveis socials. A part, hi 
ha inversions històriques de la 
Generalitat que no s’han arri-
bat a fer efectives mai, com 
les que corresponen a la Llei de 
Barris de l’any 2004.

Però en la segona part de 
la legislatura, Trias i el seu 
equip es van dedicar a jugar 
al ball de xifres i la confusió 
cada cop que se’ls inquiria pel 
deute del Govern català amb 
O·$MXQWDPHQW��(O�QRYHPEUH�GH�
2014 n’admetia 80 milions. La 
comissió mixta Ajuntament-
Generalitat es va reunir per 
últim cop el març passat però 
de la qüestió del deute no en 
va sortir cap compromís en 
ferm, ni cap xifra concreta 
a partir de la qual negociar. 
Aleshores, ja a les portes de 
les eleccions, els grups del 
36&�L� ,&9�(8L$�YDQ�DFRQVHJXLU�
forçar un ple extraordinari per 
SDUODU�QH� PRQRJUjÀFDPHQW��
(O� OODYRUV� DOFDOGH� YD� DYDOXDU�
el deute en 140 milions, men-
tre que els grups de l’oposició 
parlaven de quantitats molt 

superiors, per damunt de 300. 
Cal tenir en compte que l’úl-
tim pressupost de la Generali-
tat, el del 2014 -aprovat amb 
HOV�YRWV�G·(5&��QR�FRQWHPSOD-
va cap partida per eixugar el 
deute amb Barcelona.

L’assumpte del deute de la 
Generalitat va ser una de les 

primeres banderes que va aixe-
car Ada Colau així que va saber 
que tindria els vots necessaris 
per ser investida alcaldessa, 
i el va posar damunt la tau-
la com a màxima prioritat en 
l’agenda en la seva primera 
reunió amb el president Artur 
Mas, que va escalfar la trobada 

amb un encreuament de decla-
UDFLRQV�� (Q� DTXHOO� HQFRQWUH� HO�
Govern català va cedir a Colau 
una altra de les reivindicacions 
estrella (l’obertura del tramvia 
pel tram central de la Diago-
nal) a canvi de guanyar temps 
en la renegociació del deute; 
en concret es va establir tornar 

Les ‘patates calentes’ 
del nou Ajuntament
El nou govern de Barcelona en Comú s’ha 
compromès a revisar alguns dels eixos 
emblemàtics de la gestió de Xavier Trias, com el 
conveni amb Telefònica, la creació d’una societat 
públic-privada per distribuir l’aigua a l’àrea 
metropolitana i alguns projectes urbanístics com 
l’hotel Rec Comtal o l’ampliació de la Maquinista

DANi CoDiNA
Artur Mas, Ada Colau i Xavier Trias el dia de constitució del nou Ajuntament. Una de les primers qüestions que es va plantejar és el deute de la Generalitat

O(O�GHXWH�GH�OD�
Generalitat amb 
l’Ajuntament ha sigut 
objecte d’un intens 
ball de xifres durant 
la passada legislatura

ELOI LATORRE

Barcelona en Comú ha pres possessió 
del Govern de la ciutat en un moment en 
què dos grans complexos de comerç i d’oci 
impulsen plans d’ampliació. Dos projectes 
als quals la formació va expressar 
el seu rebuig durant la campanya 
HOHFWRUDO��(O�FDV�PpV�VLJQLÀFDWLX�pV�
el de la Maquinista, que des de juliol 
de 2014 té aprovat -mitjançant una 
PRGLÀFDFLy�GHO�3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj�
SDFWDGD�SHU�&L8�L�33��XQ�DXJPHQW�GH�
������PHWUHV�TXDGUDWV�GH�OD�VHYD�jUHD�
destinada a vendes més la construcció 
de 400 pisos (dels quals 150 de protecció 
RÀFLDO��DSOHJDWV�HQ�WUHV�JUDQV�WRUUHV��7RW�
plegat en un terreny adjacent a l’actual 
FHQWUH�FRPHUFLDO��ÀQV�OODYRUV�TXDOLÀFDW�
de sòl industrial. A canvi, el promotor 

de l’operació -la multinacional Unibail 
5RGDPFR��SURSLHWjULD�GH�OD�0DTXLQLVWD��
es comprometia com a contraprestació a 
ÀQDQoDU�HO�FRVW�G·XQD�HVFROD�SHU�DO�VHFWRU�
TXH�DSOHJXL�HOV�FLFOHV�G·LQIDQWLO��SULPjULD�
i ESO, uns centres que actualment -i des 
de fa ja sis anys- imparteixen classes en 
diversos nuclis de barracots.

Les obres de l’escola havien de 
FRPHQoDU�DTXHVW�PDWHL[�FXUV��3HU�DL[z�
Barcelona en Comú va garantir que en 
la decisió que prengués sobre el projecte 
tindria molt a veure que la construcció 
d’aquest centre escolar no s’encallés. Amb 
tot, Colau i el seu equip van aconseguir 
TXH�;DYLHU�7ULDV�SDUDOLW]pV�OD�VLJQDWXUD�
GH�O·DSURYDFLy�GHÀQLWLYD�GHO�SURMHFWH��
TXH�HVWDYD�D�SXQW�GH�UDWLÀFDU�SRF�DEDQV�
de deixar l’alcaldia. L’actual equip de 
govern es compromet a “revisar”, però 

no ha assegurat que el tiri enrere. 
$WXUDU�OR�QR�VHUj�IjFLO��$OV�SURPRWRUV�GH�
l’ampliació els falta un mer formalisme, 
HO�3OD�G·(PHUJqQFLHV�0XQLFLSDO��SHUz�
O·$MXQWDPHQW�HVWj�REOLJDW�D�GRQDU�OL�
el vistiplau si s’ajusta a la normativa. 
Aturar el projecte podria costar doncs una 
gran despesa per a les arques municipals 
HQ�FRQFHSWH�G·LQGHPQLW]DFLy�L�SDJDPHQW�
al promotor d’acords ja compromesos; 
caldria que en donés a conèixer la 
TXDQWLD��VL�ÀQDOPHQW�QR�HV�SDUDOLW]D�
aquest pla al qual BC s’havia oposat amb 
fermesa abans d’accedir a l’alcaldia, fent 
costat a les associacions de veïns de Sant 
$QGUHX�L�HO�%RQ�3DVWRU��TXH�HO�FRQVLGHUHQ�
JHQWULÀFDGRU�L�OHWDO�SHU�DO�SHWLW�FRPHUo�
dels barris.

Un altre projecte similar que ha 
tirat endavant d’una forma molt més 

Les macrosuperfícies comercials,
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Les ‘patates calentes’ 
del nou Ajuntament

a convocar la comissió mixta 
entre ambdues administracions 
el setembre. Aquesta comissió 
ja ha fet una primera presa de 
contacte en la qual la Genera-
litat hauria reconegut la xifra 
de 105 milions que li reclama 
el nou consistori, encara que 
l’equip de Barcelona en Comú 

parla d’un “deute social” a 
Barcelona (és a dir, els costos 
globals que han causat les po-
lítiques d’austeritat) de més 
de 300 milions. A part, de for-
PD�RÀFLRVD��HO�*RYHUQ�GH�0DV�
també admet els 20 milions de 
la Llei de Barris. Però segueix 
sense haver-hi un calenda-
ri concret de devolució: s’ha 
emplaçat a la creació d’una 
ponència de relacions econò-
miques per mirar d’arribar a 
acords en aquest sentit en els 
pròxims mesos.

Els macrohotels

La moratòria de llicències de 
nous establiments hotelers 
anunciada pel nou consistori 
pocs dies després de prendre 
SRVVHVVLy� KD� TXHGDW� ÀQDOPHQW�
en un pla de revisió dels pro-
jectes en tràmit afectats per 
la congelació, 28 en total, des-
prés d’una trobada de l’alcal-
dessa amb el president del Gre-
mi d’Hotelers, Jordi Clos, que 
va tenir lloc a mitjan juliol. 
Però l’intent de posar control a 
la sobreexplotació turística ha 
topat també amb alguns pro-
motors particulars, que tenen 
SUHVVD�SHU�HGLÀFDU��(O�FDV�PpV�
mediàtic és el de la Torre Ag-
EDU��RQ�HO�IRQV�G·LQYHUVLy�(PLQ�
Capital s’aferra a una drecera 
legal -no té llicència aprovada 
SHUz� Vt� XQ� FHUWLÀFDW� GH� UqJLP�
urbanístic que, segons aquest 
promotor, ja li permet tirar en-
davant la reconversió del gra-
tacel en establiment turístic- 
per collar l’Ajuntament.

8Q�DOWUH�VtPERO�GH�OD�ERPER-
lla hotelera té encara més difí-
FLO�DWXUDGRU��(V�WUDFWD�GH�O·KRWHO�
GHO� 5HF� &RPWDO�� O·HTXLSDPHQW�
que Nuñez y Navarro promou 
des del 2007 al barri de Sant 
Pere. Per la seva volumetria 
GHO� WRW� LQKzVSLWD� D� O·RURJUDÀD�
de la ciutat antiga (set plantes, 
4.000 metres quadrats, 90 ha-
bitacions), per ubicar-se en un 
districte explotat turísticament 
ÀQV�D�O·H[WHQXDFLy���������OOLWV�
d’hotel per 100.000 habitants) 
i perquè s’està aixecant en una 
ÀQFD�RQ�HO������O·DOFDOGH�-RDQ�
Clos va prometre construir 27 
SLVRV�GH�SURWHFFLy�RÀFLDO��3HUz��

anys després es va subhastar, 
l’Ajuntament no s’hi va mostrar 
interessat i Núñez y Navarro es 
va quedar tot el solar a preu 
PzGLF�� /·DQ\� ����� XQD�0RGLÀ-
FDFLy�GHO�3OD�(VSHFLDO�GH�5HIRU-
PD� ,QWHULRU� �03(5,�� TXH� VHP-

blava fet a mida dels interessos 
dels constructors permetia ai-
xecar-hi l’equipament hoteler. 
$� ÀQDOV� GHO� ������ O·DSURYDFLy�
GHO� 3OD� G·8VRV� GH� &LXWDW� 9HOOD�
�SDFWDW�SHU�&L8�L�33��SRVDYD�À�D�
la moratòria per construir nous 
hotels al districte i, d’aquesta 
PDQHUD�� HO� SURMHFWH� GHO� 5HF�
Comtal ja tenia tots els permi-
sos per tirar endavant.

Des de llavors els moviments 

de terres han avançat a tot rit-
me i ni unes troballes de restes 
arqueològiques no  han aturat 
el projecte, mentre els veïns 
UHFROOLHQ� ÀUPHV� H[LJLQW� DWXUDU�
l’obra. L’anterior regidora de 
districte, Mercè Homs, sempre 
va argumentar que l’obra podia 
ser un nyap però que l’equip de 
Trias ja se la va trobar trami-
tada i parar-ho suposaria una 
indemnització als promotors 
inassumible per a les arques 
municipals.

(Q� HO� QRX� *RYHUQ� G·$GD�
Colau hi ha diversos regidors 
forjats en el moviment veïnal, 
entre ells la regidora de Ciutat 
Vella, Gala Pin. La sensibilitat 
amb les demandes de l’Asso-
ciació de Veïns del Casc Antic 
són totals respecte de l’hotel, 
però no es vol precipitar, i de 
moment ha dit que posarà en 
marxa un expedient per estudi-
ar la lletra menuda de la mo-
GLÀFDFLy�GHO�3(5,�SHU�YHXUH�VL��
com sempre han argumentat 
els veïns, es van produir irregu-
laritats que permetin bloque-

jar o si més no intervenir en 
el projecte des de la legalitat. 
Amb tot, l’opció més efectiva 
(també la més cara) per aturar 
O·REUD�VHULD�FRPSUDU�OL� OD�ÀQFD�
a Núñez y Navarro -sempre que 
s’avingui a vendre, és clar- i 
indemnitzar-lo. Tot plegat li 
podria costar a les arques pú-
bliques uns 23 milions, segons 
fonts del mateix Ajuntament.

El contracte amb Agbar

Barcelona en Comú portava a 
la llista amb què va concórrer a 
OHV�PXQLFLSDOV��(ORL�%DGLD��SULQ-
cipal impulsor de la plataforma 
Aigua és Vida i portabandera 
del moviment que reclama una 
gestió de l’aigua que en garan-
teixi l’ús com un servei bàsic 
i un bé públic. Badia anava el 
número 12 de la candidatura i 
es va quedar fora del Saló de 
Cent pels pèls. Però Ada Co-

lau (que diversos cops durant 
la campanya va parlar de “re-
municipalitzar” el servei d’ai-
gua corrent) l’ha incorporat al 
seu equip d’assessors amb una 
missió clara: estudiar les vies 
per aconseguir revertir el con-
tracte de concessió de l’aigua 
corrent a Aigües de Barcelona 
(PSUHVD�0HWURSROLWDQD�GH�*HV-
tió del Cicle Integral de l’Ai-
gua, que presta aquest servei a 
la capital i 23 municipis de la 
seva conurbació des que va ser 
constituïda per l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), el 
juliol de 2012, amb els vots de 
&L8�L�HO�36&��SDUWLWV�TXH�OODYRUV�
controlaven l’ens. Aquesta Ai-
gües de Barcelona és una com-

DANi CoDiNA
Artur Mas, Ada Colau i Xavier Trias el dia de constitució del nou Ajuntament. Una de les primers qüestions que es va plantejar és el deute de la Generalitat

igNAsi R. RENom
/D�JHVWLy�GH�O·DLJXD�L�OD�FRQFHVLy�GH�SHUPLVRV�SHU�D�QRXV�KRWHOV��FRP�HO�GH�O·HGLÀFL�TXH�ÀQV�ID�SRF�HUD��
precissament, d’Aigües de Barcelona) són temes pendents per al nou Ajuntament

OL’Ajuntament ha posat 
a revisió les llicències 
de 28 establiments 
hotelers, entre ells el 
de la Torre Agbar i el 
5HF�&RPWDO�GH�1~xH]

OBarcelona estudia les 
vies per aconseguir 
revertir el contracte 
de concessió de l’aigua 
corrent a Aigües de 
Barcelona

�pAssA A lA pàgiNA 4

Les macrosuperfícies comercials,
sigil·losa és el de l’Heron City. El 
complex d’oci i comercial del barri 
GH�3RUWD��Wp�GDPXQW�OD�WDXOD�XQ�SOD�
d’ampliació de 6.000 metres quadrats 
GH�O·jUHD�GH�ERWLJXHV��(QFDUD�TXH�HO�
desembre passat el plenari municipal va 
YRWDU�D�IDYRU�GH�SDUDOLW]DU�HO�SURMHFWH��
el consistori no ho va comunicar a la 
VRFLHWDW�SURSLHWjULD�GH�O·+HURQ�&LW\�
en el termini previst, de manera que 
O·DPSOLDFLy�YD�TXHGDU�OHJDOLW]DGD�
pel procediment que es coneix com a 
“silenci administratiu”. De moment, el 
promotor no ha fet cap moviment per 
tirar endavant el projecte, però és un as 
TXH�Wp�D�OD�PjQLJD�SHU�H[HFXWDU�TXDQ�
vulgui. La regidoria d’Urbanisme creu 
TXH�SRGUj�GHL[DU�VHQVH�HIHFWH�O·DSURYDFLy�
sense que suposi un gran cost en 
LQGHPQLW]DFLRQV�

DANi CoDiNA
El centre comercial La Maquinista impulsa un polèmic pla d’ampliació

a debat



CARRER137 SETEMBRE 2015 D’ENTRADA 4

luis CAlDEiRo

La T-Mobilitat -el nuevo siste-
ma tarifario y de gestión del 
transporte público que acabará 
implantándose en Barcelona y 
su área metropolitana en 2018- 
no nació con buen pie. Señala-
do desde el principio por enti-
dades y movimientos sociales 
como un proyecto que supone 
la privatización de la gestión 
del transporte público, aparte 
GH�SLQJ�HV�EHQHÀFLRV�SDUD��HQ-
tre otros, Caixabank (o sea, La 
Caixa), acaba de ser incluido, 
sin embargo, en el presupues-
to del plan contra la pobreza 
aprobado por la Generalitat. 
Concretamente, los 58 millo-
nes de euros de su contrato 
de adjudicación. Por eso, que 
conceptos como “pobreza” y 
“T-Mobilitat” puedan estar li-
gados, parece rozar la ciencia-
ÀFFLyQ��3DUD�LQGDJDU�VREUH�TXp�
se esconde tras esta sorpren-
dente noticia, nos citamos en 
un café del barrio de Gràcia 

con Ariadna Cotén, miembro 
del movimiento Stop Pujades.

Ariadna rehúsa presentarse 
como “portavoz” (“no tenemos 
portavoces porque nos vamos 
rotando. Soy una más”), y entre 
café y café, bucea en los oríge-

nes de la improbable conexión: 
´(Q� VX� GtD� SHGLPRV�� MXQWR� FRQ�
Iniciativa per Catalunya, una 
comparecencia en el Parlament 
por el tema de la T-Mobilitat”, 
recuerda. “Finalmente, el 3 
de diciembre de 2014 tuvo lu-
gar dicha comparecencia, que 
FRUULy� D� FDUJR� GH� 5LFDUG� )RQW��
secretario de Infraestructuras y 
Movilidad de la Generalitat”. Y 

añade: “Fue un auténtico pari-
pé. Tras cantar durante cuaren-
ta y cinco minutos la bondades 
de la T-Mobilitat -que si no era 
una privatización; que si al co-
rrer la gestión del transporte a 
cargo de una empresa privada 
se ahorraría mucho dinero; que 
si ello contribuiría a sanear la 
deuda de TMB-, acabó su discur-
so diciendo que la T-Mobilitat no 
sólo era buena desde el punto 
GH�YLVWD�HFRQyPLFR�\�ÀQDQFLHUR��
sino que además ayudaría a dis-
minuir la pobreza en Cataluña”. 
“Fue hilarante”, remata.

Aquella fue la primera vez 

que pobreza y T-Mobilitat apa-
recían juntas, en boca de un 
alto cargo de la Generalitat. 
(O� HSLVRGLR� IXH� UHOHJDGR� SRU�
Stop Pujades a la categoría de 
anécdota (“mira hasta dónde 
son capaces de llegar, pensa-
mos entonces”) pero hoy, sin 
embargo, aquellas palabras co-
bran otra dimensión, a la vista 
del anuncio del ejecutivo.

Meses después de la com-
parecencia, el 16 de junio, la 
Generalitat aprobaba el presu-
puesto del Plan Antipobreza, 
que incluía los citados 58 millo-
nes de euros. Al día siguiente 

un artículo del diario El País, 
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�WLWXODGR�´/D�
Generalitat cuela la T-Mobilitat 
dentro del plan contra la po-
breza” (las cursivas son mías), 
señalaba la perplejidad de la 
oposición: diputadas como la 
VRFLDOLVWD� (YD� *UDQDGRV� R� OD�
ecosocialista Laura Massana, 
creían que “si bien hay una ver-
tiente social en el nuevo siste-
ma, es muy objetable que todo 
el monto del contrato se pueda 
computar dentro del plan con-
tra la pobreza”.

No obstante, el autor del 
artículo apuntaba también 
que “en teoría” la T-Mobilitat 
“permitirá implantar una nue-
va política tarifaria” que, por 
ejemplo, “aplique descuentos 
para desempleados o recepto-
res de la renta mínima de in-
serción sin necesidad de largas 
gestiones. Se podrá realizar de 
una manera más sencilla que 
el actual mecanismo”. ¿Basta 
este argumento para presentar 
como “medida social contra la 
pobreza” un proyecto tachado 
de “privatizador” y de “nego-
cio redondo”?

Stop Pujades lo tiene claro: 
“La T-Mobilitat, como concep-
to, no tiene nada que ver con 
la pobreza” -asegura Ariadna- 

¿T-Mobilitat y pobreza?
Por extraño que parezca, la T-Mobilitat -un 
proyecto acusado de “privatizador” y de “negocio 
redondo” para La Caixa- ha sido incluido dentro 
del Plan Antipobreza de la Generalitat

El dato
(O�QLYHO�GH�SREUH]D�HQ�&DWDOXxD�HV�GHO���·����HO�PiV�DOWR�
GHVGH�HO�FRPLHQ]R�GH�OD�FULVLV��VHJ~Q�OD�7DXOD�GHO�7HUFHU�
6HFWRU�6RFLDO��3DUD�FRPEDWLUOR��OD�*HQHUDOLWDW�KD�SXHVWR�HQ�
PDUFKD�HO�OODPDGR�´3ODQ�GH�$FFLyQ�SDUD�OD�/XFKD�FRQWUD�OD�
3REUH]D�\�SDUD�OD�,QFOXVLyQ�6RFLDO�HQ�&DWDOXxD�����������µ��
SRSXODUPHQWH�FRQRFLGR�FRPR�3ODQ�$QWLSREUH]D��&RQVWD�GH�
165 medidas, dotadas con un presupuesto de 1.066 millones 
GH�HXURV��GH�ORV�FXDOHV���·��PLOORQHV��HV�GHFLU��XQ��·���GHO�
WRWDO��FRUUHVSRQGHQ�DO�LPSRUWH�GHO�FRQWUDWR�GH�$GMXGLFDFLyQ�
GH�OD�7�0RELOLWDW�D�OD�87(��8QLyQ�7HPSRUDO�GH�(PSUHVDV��
OODPDGD�62&�0RELOLWDW�\�TXH�HQFDEH]D�&DL[DEDQN��R�VHD��/D�
&DL[D��&DL[DEDQN�HV�HO�EDQFR��GH�XQ�JUXSR�GH�VLHWH��TXH�PiV�
dinero ha aportado para un préstamo destinado a sanear la 
GHXGD�EUXWD�GH�70%��FLIUDGD�HQ�����PLOORQHV�GH�HXURV�

OCaixabank es la entidad 
bancaria que más 
dinero ha prestado 
para sanear la deuda 
bruta de Transports 
Metropolitans

panyia mixta l’accionariat de la 
qual se’l repartien la mateixa 
AMB (un 15%) i el grup privat 
$JEDU��ÀOLDO�GH�OD�PXOWLQDFLRQDO�
IUDQFHVD� 6XH]� (QYLURQQHPHQW�
(un 85%). Més endavant Agbar 
va cedir un 15% del seu paquet 
a Criteria CaixaHolding, la soci-
etat que administra les partici-
pacions de CaixaBank.

Xavier Trias, exercint ja com 
a cap de l’oposició, ha estat 
ràpid a l’hora de fer números 
i ja ha dit que una reversió 
del contracte amb Agbar amb 
l’objectiu de crear una soci-
etat 100% pública costaria als 

municipis de l’àrea metropoli-
tana 500 milions en concepte 
d’indemnització. Però el nou 
equip de Govern de Barcelona 
vol estudiar a fons el contracte 
de concessió per mirar si el pot 
atacar per alguna escletxa le-
gal de manera que una eventu-
al remunicipalització no tingui 
tant d’impacte en les arques 
municipals.

Té diverses armes al seu fa-
vor, perquè aquest contracte i 
el procés de creació de la soci-

etat mixta metropolitana està 
ple d’opacitats. Fa uns mesos 
O·2ÀFLQD�$QWLIUDX�GH�&DWDOXQ\D�
-arran d’una denúncia d’Aigua 
és Vida, precisament- va eme-
tre un dictamen segons el qual 
HV� GHWHFWDYHQ� ´GHÀFLqQFLHV�
VLJQLÀFDWLYHV� HQ� O·DGMXGLFDFLy�
del cicle de l’aigua a la socie-
tat mixta liderada per Agbar. 
L’informe d’Antifrau qüestiona 
que l’entrada d’un operador 
privat en la nova societat mix-
ta es fes sense concurs públic 

L�DPE�$JEDU�SDUWLFLSDQW�KL�ÀQV�
i tot abans que es constituís. 
Però també posa en dubte els 
196 milions a cobrar en 35 anys 
que percep Agbar pels actius 
que aporta a la nova compa-
nyia. Cal tenir en compte que 
l’antiga Aguas de Barcelona ja 
feia funcions de subministra-
dora d’aigua a bona part de 
l’àrea de Barcelona, en molts 
casos sense disposar ni tan sols 
d’un contracte concessió (per 
exemple a la capital, on duia 

més de cent anys fent-ho). Amb 
WRW�� O·2ÀFLQD�$QWLIUDX�FRQFORwD�
que, per les seves limitacions 
competencials, no podia anar 
més enllà.

Poc després una denúncia 
presentada per Aigua és Vida 
també va ser arxivada per un 
jutjat de primera instància 
de Barcelona però, tot i així, 
la concessió a Agbar es troba 
empantanegada en dos re-
cursos que estudia el Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-

lunya (TSJC): un presentat per 
diverses empreses del sector 
contra l’entrada d’Agbar sen-
se cap concurs previ, i l’altre 
per la pròpia Generalitat, que 
considera que la societat mixta 
metropolitana li envaeix com-
petències, ja que també com-
prèn aspectes de la gestió de 
l’aigua en “alta” (és a dir, el 
seu transport des dels punts de 
captació). Tot plegat conforma 
una situació explosiva sobre la 
qual l’actual govern municipal i 
la nova administració de l’Àrea 
Metropolitana tindran feina per 
mirar de treure’n l’entrellat.

(O�FRQWUDFWH�DPE�7HOHIyQLFD

La victòria electoral de Co-
ODX� YD� FRLQFLGLU� DPE� OD� ÀUPD�
d’una pròrroga del contracte 
de prestació de serveis que 
l’Ajuntament té amb Telefóni-
ca-Movistar. L’equip municipal 
sortint ja s’havia compromès a 
allargar el vincle pocs dies des-
prés dels comicis. La campa-
nya electoral va coincidir amb 
XQD�YDJD�LQGHÀQLGD�GH�PpV�GH�
70 dies de treballadors d’em-
preses subcontractades de la 
multinacional de telefonia, que 
va culminar amb l’ocupació de 
O·HGLÀFL� TXH� O·HPSUHVD� Wp� D� OD�
plaça Catalunya. Colau, junta-
ment amb altres alcaldables i 
representants polítics, va fer 
FRVWDW�DOV�YDJXLVWHV�L�YD�ÀUPDU�
l’anomenat Compromís de les 
escales, un document pel qual 
es comprometia a “no renovar 
cap concessió amb Movistar ni 
amb cap empresa que no ga-

igNAsi R. RENom
(OV�WUHEDOODGRUV�VXEFRQWUDFWDWV�GH�7HOHIyQLFD�YDQ�RFXSDU�OD�VHX�GH�O·HPSUHVD�HQ�SOHQD�FDPSDQ\D�HOHFWRUDO

OL’Ajuntament ha 
renovat l’acord 
amb Telefónica amb 
el compromís que 
l’empresa respecti 
els drets laborals
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Durant uns anys l’Ajuntament de 
Barcelona va promoure la construcció de 
SLVRV�SHU�D�MRYHV�HQ�WHUUHQ\V�TXDOLÀFDWV�
G·HTXLSDPHQW��+M�����(OV�SLVRV�QRPpV�
podien ser ocupats per joves durant 
cinc anys (temps que es calculava de 
WHUPLQL�SHUTXq�SRJXHVVLQ�LQGHSHQGLW]DU�
VH���/·RSHUDFLy�QR�YD�UHVSRQGUH�D�OHV�
necessitats dels joves i va aixecar fortes 
crítiques des del moviment veïnal, que 
no volia pisos (ni que fossin públics, eren 
SHU�D�~V�SULYDW��DOV�HVSDLV�UHVHUYDWV�SHU�
a equipaments comunitaris. Aquests 
habitatges eren gestionats per l’empresa 
pública Regesa, que davant la situació 
econòmica complicada, els va intentar 
vendre a l’Ajuntament de Barcelona. 
7ULDV�QR�YD�YROHU�DSURÀWDU�O·RSRUWXQLWDW�
malgrat les emergències habitacionals 
que patia Barcelona. Regesa va optar per 
crear una fundació per poder vendre els 
habitatges dotacionals al mercat privat en 
una operació d’enginyeria especulativa. 
9D�SDVVDU�OD�WLWXODULWDW�GH�����KDELWDWJHV��
malvenent-los,  al “fons voltor” Colón 
9LYLHQGDV�6RFLHGDG�GH�,QYHUVLyQ�
,QPRELOLDULD�6$��ÀOLDO�GHO�JUXS�$]RUD��HO�
mateix grup i la mateixa operació que va 
UHDOLW]DU�SHU�OD�VHYD�SDUW�O·DMXQWDPHQW�GH�
Madrid.

La notícia es va conèixer per la 
premsa i va aixecar molts interrogants 
pel seu obscurantisme. Diverses entitats, 
entre elles la Favb, van demanar a 
l’Ajuntament poder accedir al document 
de venda, que es va negar amb mil 

argúcies legals. Va ser una operació 
secreta. Mentrestant la ciutat havia 
perdut el sòl per a equipaments i el 
control dels pisos públics.

Finalment, les sospites sobre la mala 
gestió es van fer realitat. L’empresa es 
dedica a fer tripijocs per no complir els 
acords que protegeixen els llogaters, que 

denuncien entre altres coses un 
augment desproporcionat dels 
avals requerits o l’obligatorietat 
de comprar aparcaments. 
3HUz�HO�WHPD�PpV�JUHX�pV�TXH�
l’empresa no compleix el plec 
GH�FRQGLFLRQV�TXH�YD�ÀUPDU�
i no respecta els requisits 
imprescindibles, i adjudica 
pisos de protecció a 54 titulars 
no inscrits al registre de 
sol·licitants d’habitatges de 
SURWHFFLy�RÀFLDO��8Q�IHW�TXH�
HV�YD�GHQXQFLDU�DO�3DUODPHQW�
L�D�OD�&RPLVVLy�GH�7HUULWRUL�L�
Sostenibilitat, que va ordenar 
a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya la tramitació de 
diligències prèvies per imposar 
una sanció i revisar el contingut, 
les condicions i les formes 
d’actuació d’aquesta empresa.

Sembla que aquesta operació 
li ha sortit molt cara a la 
ciutat. S’ha d’aclarir i s’han 
de concretar responsabilitats. 
L’Ajuntament ha d’estudiar 
el tema i donar explicacions 
S~EOLTXHV��(O�3DUODPHQW�

ha de complir els terminis 
per concloure l’expedient. 

La gravetat del tema fa que no sigui 
VXÀFLHQW�OLPLWDU�VH�D�LPSRVDU�XQHV�PXOWHV�
irrisòries en comparació als guanys que 
WLQGUj�DTXHVWD�HPSUHVD�TXDQ�UHFXSHUL�HOV�
pisos per al mercat privat. S’han saltat 
la llei i s’ha de poder anul·lar la venda i 
recuperar-ne el control públic. 

“en realidad, no deja de ser 
el expolio de un bien público 
como el transporte, que es en-
tregado a una empresa privada 
para que se lucre. O sea, que 
de relación con la pobreza, 
QDGD�� 7RGR� OR� FRQWUDULRµ�� ´(Q�
cuanto al argumento” -prosi-
gue- “de que habrá una cierta 
facilidad para que haya una 
PD\RU� WDULÀFDFLyQ� VRFLDO�� HV�
PX\�UHODWLYR��(O�FRQWUDWR�GH�OD�
T-Mobilitat, que ya es “casi” 
público -excepto dos anexos 
aún no publicados- nunca ha-
bla de la pobreza. Sólo habla 
GH� SDVDGD� GH� OD� WDULÀFDFLyQ�
social, en el sentido de que 
“incluirá” este tipo de tari-
ÀFDFLyQ�� 3HUR� VLQ� HVSHFLÀFDU�
TXp� WLSR�GH� WDULÀFDFLyQ� VRFLDO�

habrá, si habrá colectivos que 
gocen de gratuidad, etc. Tam-
poco se dice si se ampliarán 
las condiciones actuales para 
GLVIUXWDU� GH� HVD� ERQLÀFDFLyQ��
/R�~QLFR�TXH�VH�DÀUPD�HV�TXH�
“se facilitará” que ciertos co-
lectivos puedan disfrutar de 
cierta tarifa social, pero sin 
concretar en ningún momento 

si efectivamente se les bajará 
el precio del transporte”.

Parámetros de justicia social

Oriol Illa es presidente de la 
Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya, una entidad cuyo 
objetivo es la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Pregun-
tado por el tema, se muestra 
más cauto. Señala que el Plan 
Antipobreza recoge entre sus 

medidas “la introducción en el 
marco de la futura T-Mobilitat 
de los abonos con tarifa plana a 
precio reducido para las perso-
nas que perciban la prestación 
o renta mínima de inserción, 
y también una tarjeta T-Jove 
anual para las personas de 14 
a 25 años”, algo que considera 
“necesario y muy útil”, aun-
TXH� FDOLÀFD� GH� ´LPSUHFLVR� H�
inadecuado” que dicha medi-

da esté dotada con el importe 
del contrato de adjudicación, 
los famosos 58 millones de 
euros. También apunta que la 
T-Mobilitat “técnicamente” po-
dría ofrecer la posibilidad de 
“personalizar” las tarifas, ade-
cuando el precio del servicio a 
la capacidad económica y a la 
frecuencia de uso del viajero. 
(OOR� FRUUHJLUtD� VLWXDFLRQHV� GH�
injusticia como, por ejemplo, 

que “hasta ahora, todo el mun-
do pagaba lo mismo, fuese un 
parado o un turista que disfruta 
de sus vacaciones en Barcelo-
na”.

Sin embargo, advierte que 
el hecho de disponer de un 
sistema que técnicamente 
permita una “distribución más 
justa” del coste económico del 
servicio, no implica que ello 
vaya a ser así. “Para que lo 
fuese, deberíamos saber sobre 
cuántos usuarios recae la re-
EDMD�\�TXp�FRVWH�ÀQDO� WLHQHµ��
asegura. Tampoco la inclusión 
del contrato de adjudicación 
de la T-Mobilitat garantiza 
nada. Por ello, “desde la Tau-
la defenderemos y velaremos 
para que esa distribución más 
MXVWD�VHD�HO�FULWHULRµ��(Q�WRGR�
caso, ante nuestra pregunta 
de si estamos ante una opera-
ción cosmética de la Generali-
tat, un mero “lavado de cara” 
para hacer presentable un 
proyecto tan criticado, Illa no 
se aventura: “Si los criterios 
de la nuevas modalidades de 
tarjeta de transporte se ajus-
tan a parámetros de justicia 
social, es una valoración que 
todavía es prematuro hacer”, 
DÀUPD�� ´6yOR� FRQ� FLIUDV� \� GD-
tos de usuarios” será posible 
juzgar si la T-Mobilitat contri-
buye a paliar las condiciones 
de vida de los más desfavore-
cidos o si, por el contrario, “se 
ha convertido en un obstáculo 
añadido” para ellas.

joAN moREjóN
(O�FRQWUDWR�VREUH�OD�7�0RELOLWDW�QR�HVSHFLÀFD�HO�WLSR�GH�WDULÀFDFLyQ�VRFLDO

OLas entidades 
denuncian que la 
operación no asegura 
en absoluto la mejora 
de las condiciones de 
vida, pero sí privatiza

Alguna cosa fa 
pudor a Regesa

ranteixi la jornada laboral de 
40 hores setmanals, dos dies 
de descans i un salari digne”. 
La candidata de BC va acusar 
directament Trias “d’actitud 
antidemocràtica” per “voler 
renovar un contracte amb una 
companyia que vulnera drets 
fonamentals”.

(O���GH�MXQ\��HQ�SOH�WUDVSjV�D�
l’alcaldia, Colau va reclamar a 
Trias que aturés sis expedients 
urgents, entre ells el contrac-
te amb Telefónica. Finalment 
l’acord es va renovar, però a 
petició del futur equip de Go-
vern la pròrroga es va reduir de 
12 mesos a sis. Des de Barcelo-
na en Comú es va argumentar 
que, com que caducava de for-
ma imminent, trencar-lo uni-
lateralment hauria comportat 
l’aturada del servei. Amb tot, 
els nous gestors municipals es 
comprometien a revisar l’acord 
a fons durant el pròxim semes-
tre per garantir que es respec-
tin els drets dels treballadors. 
Han guanyat temps, però caldrà 
que expliquin bé en què consis-
tirà aquest canvi de condicions.

8Q� DOWUH� WHPD� SHQGHQW�
amb Telefónica és la revisió 
del compliment del conveni 
TXH� O·HPSUHVD� YD� ÀUPDU� DPE�
l’Ajuntament, i que compro-
metia a Telefónica a cedir per 
D� HTXLSDPHQWV� HGLÀFLV� D� GLIH-
rents barris a canvi d’obtenir 
el permís per fer pisos a l’anti-
JD�VHX�GH�O·DYLQJXGD�5RPD��/D�
multinacional va aconseguir el 
seu objectiu però la ciutat no 
KD�REWLQJXW�FDS�EHQHÀFL�

igNAsi R. RENom
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8 El dia que les 
places ocupen 
aparcaments

9 Menjadors 
escolars, millores 
LQVXÀFLHQWVrònicaC

Metàstasi a la Mina

Els clans de la droga s’ensenyoreixen del barri 
gràcies a l’augment de la pobresa i la degradació 
del bloc Venus, mentre activistes veïnals denuncien 
amenaces i tres assalts a locals socials

mERItxEll m. pAuNé

La Mina pateix d’un càncer 
congènit molt complicat de cu-
rar: la droga. En les bones èpo-
ques, el suporta com una ma-
laltia crònica. En les males, fa 
metàstasi i enverina tot el que 
troba: la convivència, les eco-
nomies familiars, la rutina es-
FRODU�L�ÀQV�L�WRW�O·XUEDQLVPH��(OV�
darrers anys han estat d’aquest 
segon tipus. La venda al detall 
o les tasques “auxiliars” del 
WUjÀF�V·KDQ�FRQYHUWLW�HQ� O·~QL-
ca sortida -o la més ràpida, al-
menys- de moltes famílies frà-
JLOV�TXH�ÀQV�D�OD�FULVL�VXEVLVWLHQ�
VHQVH�LQYROXFUDU�VH�HQ�OD�PjÀD�
local. “Una vídua que té néts 
al càrrec, un pare de família 
que ha esgotat l’atur... Bones 
persones del barri, a qui conec 
de fa anys, han entrat al nego-
ci venent o acceptant usar els 
seus pisos de rebost”, relata 
Josep Maria Monferrer, director 
de l’Arxiu Històric de la Mina, 
activista veïnal i professor je-
suïta retirat.

La pressió policial i especu-
lativa sobre Ciutat Vella i Can 
Tunis han desplaçat una part 

de la compra-venda i del con-
sum a la Mina, que es postula 
com a principal supermercat 
metropolità. Les xifres de la 
sala de venopunció de la Mina 
són clares: de 2010 a 2014 (les 
~OWLPHV�GLVSRQLEOHV��HOV�XVXDULV�
han augmentat un 31,2% (de 
2.459 a 3.572 anuals, tenint en 
compte que el barri no arriba 
DOV� ������ SLVRV�� L� HQ� WUHV� DQ\V�
les xeringues recollides a la via 
S~EOLFD� V·KDQ� GREODW� ��������
DQXDOV�� XQ� ������PpV��� /·DXJ-
ment del consum de drogues 
dures delata un increment del 
WUjÀF�HQ�HOV�YROWDQWV�SHUTXq�OHV�
sales s’ubiquen on hi ha mer-
cat: cap comprador amb mono 
s’espera a creuar la ciutat quan 
ha obtingut la dosi.

L’ambiciós Pla de Transfor-
mació del Consorci de la Mina, 
iniciat l’any 2000 i tocat de 

mort amb les primeres reta-
llades, prometia destinar la 
meitat de la inversió a urba-
nisme i l’altra meitat a mesu-
res socials. Segons dades del 
mateix ens, dels programes 
socials només s’ha executat el 
������� ������������ L� HO� SUHV-
supost previst per al 2015 és 
un 19,26% inferior al de 2014. 
“Aquí continuem fent la matei-
xa tasca social i el tema de la 
droga depèn de fora del barri, 
de si a Barcelona tanquen sales 
o es desplaça la venda”, resol, 
seca, una portaveu del Con-
sorci. Segons l’Ajuntament de 
Barcelona, el mapa de sales de 
venopunció no ha variat en els 
GDUUHUV�DQ\V�L�ÀQV�DO�VHJRQ�VH-

mestre de 2016 no està previst 
traslladar la sala Baluard de 
Ciutat Vella.

L’avortament d’un dels punts 
estrella del pla, l’enderroc del 
bloc Venus, ha contribuït deci-

sivament a tensar l’ambient i 
IHU�SDOHVD�OD�IRUoD�GH�OD�PjÀD��
Els afectats, que s’oposaven 
a pagar el reallotjament, han 

perdut la batalla als tribunals i 
s’han hagut de quedar a l’edi-
ÀFL��DUD�SUjFWLFDPHQW�LQKDELWD-
ble- i veure com la Generalitat 
adjudica gran part dels pisos 
substitutoris a sol·licitants del 
registre general d’Habitatge. 
Aquest juny tres líders de la 
lluita contra aquest sorteig 
han rebut amenaces verbals i 
físiques per part d’una de les 
IDPtOLHV� EHQHÀFLDGHV�� TXH� pV�
també una de les que contro-
la la droga al barri. “O quitáis 
la denuncia o te quemamos el 
piso”, van etzibar-li a la por-
taveu de Venus. A Monferrer li 
han assaltat la seu de l’Arxiu 
Històric, estripant documents, 
pixant-se sobre l’escriptori i 

pintant-li una gran “K” a la pa-
UHW��´(Q�O·DUJRW�G·DTXt�VLJQLÀFD�
‘Kabrón vete del barrio’, però 
no me’n penso anar pas!”, ex-
plica. És més, ha decidit pré-
mer l’accelerador per enllestir 
HQ� XQ� DQ\� OD� TXDUWD� L� ~OWLPD�
entrega de la seva historia del 
barri, que publica a Octaedro. 
Paco Marín, poeta i president 
de l’associació de veïns, tam-
bé es va endur un bon ensurt 
en ser assaltat dues vegades el 
local de la Federació de Veïns 
i Entitats. Tot plegat durant la 
Setmana Cultural, un oasi d’oci 
saludable molt esperat.

Els Mossos: “No ens consta”

No obstant, la Regió Metropoli-
tana Nord dels Mossos d’Esqua-
dra ho nega: “No hi ha hagut 
FDS�YDULDFLy�VLJQLÀFDWLYD�HQ�HOV�
indicadors d’inseguretat, no 
ens consta que hagi augmentat 
OD�FRQÁLFWLYLWDW�R�HO�WUjÀFµ��(V�
tracta de factors com delaci-
ons entre veïns, decomisos o 
arrestos. “La sala de venopun-
ció ha canviat de carrer -s’in-
tegrarà al futur ambulatori- i 
potser els veïns menys acostu-
mats tenen la percepció d’un 
augment de la droga, però la 
comissaria de Sant Adrià -al 
centre del barri- aprecia que 
HQ� HOV� ~OWLPV� DQ\V� V·KD� PLOOR-
rat”, afegeixen. Els consten el

El Consorci de la Mina, format per Benestar 
Social, Diputació i els ajuntaments de 
Sant Adrià del Besòs i Barcelona, és qui 
teòricament lidera el progrés del barri. 
L’encapçalen la consellera Neus Munté i 
l’alcalde Joan Callau, però qui governa el 
dia a dia és el gerent, Juan Luis Rosique. 
Després de dues pròrrogues, una portaveu 
FRQÀUPD�TXH�O·HQV�HV�GLVVROGUj�HO����GH�
desembre, tot i que fonts del consistori 
adrianenc matisen que “no està gens clar”. 
Els veïns reclamen que la iniciativa política 
SDVVL�DO������DO�PXQLFLSL�DO�TXH�SHUWDQ\HQ�
per “ser un barri més”, però demanen 
que Barcelona, Diputació i Generalitat 

no descarreguin tot el pes en l’integrant 
més feble del consorci. “És objectiu que ha 
crescut la pobresa a la Mina, necessitem 
ajuda d’altres administracions”, admet 
Callau. “Ja ho he parlat amb l’Ada Colau i 
té bona predisposició”, assegura. Els veïns 
també s’han reunit amb representants de les 
TXDWUH�LQVWLWXFLRQV�L�FRQÀHQ�TXH�OD�FDSLWDO�
catalana intervingui, ni que sigui per interès 
propi: “Barcelona s’hi haurà d’implicar 
WDQW�VL�YRO�FRP�VL�QR��SHUTXq�OD�PjÀD�GH�OD�
Mina s’està introduint al barri de Besòs-
Maresme (districte de Sant Martí), venent 
droga i ‘obrint’ pisos. S’ha d’actuar ja”, avisa 
Monferrer. La metàstasi avança.

“Barcelona s’hi haurà d’implicar”

OL’ambiciós pla de 
transformació del barri 
va quedar tocat de 
mort amb les primeres 
retallades

O(O�ÀDVFR�GH�O·HQGHUURF�
del bloc Venus ha 
contribuït a tensar 
l’ambient i fer palesa 
OD�IRUoD�GH�OD�PjÀD

joAN moREjóN
Els veïns volen ser “un barri més” de Sant Adrià, però demanen que Barcelona, Diputació i Generalitat assumeixin també responsabilitats

�pAssA A lA pàgINA 8
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El dia que les places 
ocupen pàrquings

tres assalts a locals, amb data 
del 12, 20 i 22 de juny, però ma-
tisen que les denúncies només 
inclouen desperfectes i robato-
ri d’ordinadors, res d’intimida-
cions. Estat de la investigació? 
“Hi estem treballant”. L’alcal-
de de Sant Adrià, Joan Callau, 
WDQFD�ÀOHV��´6yQ�UREDWRULV�SXQ-
tuals, la policia no ha detectat 
un augment generalitzat; vaig 
trucar als Mossos personalment 
perquè hi estiguessin a sobre i 
no ha anat a més”.

Els veïns, és clar, no ho ve-
uen així. “Els Mossos no ens van 
fer ni cas sobre les amenaces, 
QR� YDQ� IHU� YHQLU� OD� FLHQWtÀFD�
pels assalts, no detenen els ca-
mells perquè pretenen desarti-
cular clans sencers...”, enume-
ra Monferrer. “Els tres mesos 
del Fòrum de les Cultures sí 
que van acabar amb la droga, 
si volen, poden!”, exclama. “La 
Guàrdia Urbana no entra al bar-
ri, el poder ‘ocult’ es passeja 
al seu aire i de nit sovint sonen 
trets”, descriu indignat Marín. 
Tot i que els assalts van ser a 
plena llum del dia, els residents 
propers i vianants deien que no 
havien vist ni sentit res. “Hi ha 

gent que és invisible, que ningú 
els veu mai perquè tothom sap 
qui són”, denuncia Monferrer. 
La convivència, explica, ha em-
pitjorat a mesura que pujava el 
negoci rei. “Avui a la Mina pots 
comprar una gran varietat de 
substàncies i el millor és que 
ja pots fer-ho sense diners”, 
adverteix. Això atreu els toxi-
còmans més desesperats, que 
obtenen una dosi a canvi d’ob-
jectes robats, petits treballs o 
serveis sexuals. Les batudes po-
licials -com la de fa un any de 
matinada per “desarticular” el 
clan Palmira- tenen un impac-
te limitat, perquè molts detin-
guts només porten quantitats 
atribuïbles a l’autoconsum i 
han proliferat les dobles portes 
blindades, que permeten en-
darrerir l’entrada policial i fer 
desaparèixer el més compro-
metedor. Aquell dia en concret, 
recorda Monferrer, la compra-
venda es va reemprendre a les 
dues hores de marxar la policia, 
cap al migdia.

Molt lluny de la ‘normalitat’
A banda dels assalts, fa mig any 
un intent d’agressió a un tre-
ballador municipal va portar a 
O·DMXQWDPHQW� D� UHXELFDU� O·RÀ-
cina d’Orientació Laboral de 
la Mina a la seu consistorial, a 
25 minuts a peu. “Però no han 
minvat els serveis ni ha baixat 
el nombre d’usuaris”, defensa 
l’alcalde. La Plataforma d’Enti-
tats del Barri de la Mina també 
denunciava aquest juny un “ro-
EDWRUL�DPE�LQWLPLGDFLy�D�O·2ÀFL-
na de Correus i furts als repar-
tidors”, així com “conductes 
agressives envers alguns treba-
lladors del CAP”. “Estem molt 
lluny d’una situació de norma-
litat”, insistia, i reclamava a 
les administracions “que tallin 
G·DUUHO�OHV�DFWXDFLRQV�PDÀRVHVµ�
i dialoguin més amb el veïnat.
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OLes entitats que 
treballen al barri 
demanen mesures 
efectives i més 
diàleg amb el veïnat

El tercer divendres 
de setembre, 
entitats i col·lectius 
de ciutats de tot el 
món “ocupen” places 
d’aparcament amb 
activitats per celebrar 
el Park(ing) Day

AlfoNs lópEz
Ambientòleg

El Park(ing) Day neix el 2005 quan 
un col·lectiu d’arquitectes de la 
ciutat de San Francisco va decidir 
ocupar una plaça d’aparcament 
per convertir-la en un parc públic 
temporal, i denunciar així l’escas-
setat de zones verdes en aquell 
barri de la ciutat. Simplement van 
pagar el tiquet d’aparcament re-
glamentari al parquímetre corres-
ponent i van estendre-hi un tros de 
JHVSD�DUWLÀFLDO�L�FROĊORFDU�XQ�EDQF��
Un cop passades les dues hores a 
què donava dret el tiquet, van re-
collir la gespa i el banc i van aban-
donar la plaça.

Una actuació efímera, sense cap 
efecte durador sobre el territori. 
Un gest però que va desvetllar per 
a molts algunes qüestions respecte 
D�O·~V�GHOV�HVSDLV�D�OD�FLXWDW��¢VRP�
conscients de l’espai que destinem 
a la circulació i aparcament de ve-
KLFOHV"� ¢+HP�GH�SHUPHWUH�DTXHVWD�
jerarquització de l’escàs espai pú-
blic per a un ús tan marginal com 
l’emmagatzematge de cotxes? I 
potser la que més desconcert pot 
provocar a l’establishment del ve-
KLFOH� SULYDW�� SUHYL� SDJDPHQW� GHO�
tiquet de zona verda o zona blava, 
¢SXF�IHU�KL�HO�TXH�YXOJXL�D�OD�SODoD"

Des d’aleshores, el Park(ing) 
Day s’ha estès a altres ciutats del 

món, i arriba a celebrar-se a 160 
ciutats a tots els continents. A Bar-
celona alguns col·lectius van parti-
FLSDU�KL� GH�PDQHUD� LQGLYLGXDO� ÀQV�
que el 2014 l’Associació Espai Am-
biental proposà crear el Park(ing) 
Day Barcelona per dinamitzar la 
participació a tota la ciutat. En 
aquests dos anys, més de 40 col-
lectius han ocupat unes 35 places 
arreu de la ciutat amb les seves 
instal·lacions.

I diem ocupar en el sentit 
menys radical de la paraula, ja que 
la normativa interna del Park(ing) 
Day contempla (tal com va fer el 
Park(ing) original) el pagament 
del tiquet o la tramitació de tots 
els permisos amb l’administració 
corresponent per fer de l’esdeve-
niment un acte dins les normes. A 
més, el caràcter temporal de la in-
tervenció (un dia) és condició sine 
qua non. No es tracta per tant de 
topar contra cap norma ni d’ocupar 
un espai de manera permanent, 
com fan altres col·lectius amb es-
pais abandonats per reivindicar, 
per exemple, horts urbans. Es vol 
DSURÀWDU�XQD�HVTXHUGD�GHO�VLVWHPD�
per posar de relleu una incongru-
ència que es dóna als nostres car-
UHUV�FDGD�GLD��O·RFXSDFLy�H[FHVVLYD�
d’espai per al vehicle privat.

De ciutadans a vianants
El cert és que la lluita contra l’ocu-
pació de l’espai pels cotxes es va 
perdre fa molt de temps. El cotxe 
pV�SHU�GHÀQLFLy��L�KR�VHJXLUj�VHQW��
sigui de benzina, híbrid o elèctric) 
la suma d’espai privat i velocitat. 
I aquest caràcter capgira la jerar-
quia d’ús de l’espai al carrer. Els 
urbanistes defensors de la mobili-

tat a peu i en bicicleta descriuen 
com a “xoc” l’efecte de l’automò-
bil a la ciutat quant a pèrdua del 
carrer com a espai per a ús ciuta-
Gj�� DPE� O·DSDULFLy� GHO� FRW[H� SDV-
sem de ser ciutadans a “vianants” 
que, segons el diccionari, és la per-
sona que va a peu per un camí o via 
pública.

Quan a principi del segle XX es 
comet l’error de legislar aquest 
concepte perdem davant el cotxe 
el dret a 1) estar-nos al centre de la 
calçada i 2) creuar per allà on vul-
guem. Per garantir la velocitat dels 
cotxes, als vianants ens destinen 
certs espais delimitats de la ciutat. 

Més endavant, en el moment de la 
construcció de molts barris dormi-
tori a les perifèries, aquesta jerar-
quia es fa palesa en com molts dels 
espais entre blocs d’habitatge es 
destinen a ser ocupats per a usos 
marginals, sovint aparcaments de 
cotxes. Molts d’aquests espais són 
encara hipotecats amb aquest ús.

La il·lusió dels participants en 
el Park(ing) Day per ocupar la seva 
plaça prové de molt diverses moti-
vacions i de fet va molt més enllà 
de la reivindicació d’espais verds 
que el nom “Park” pot suggerir. Més 
que parcs o jardins, trobem que els 
3DUN�LQJ�V�UHLYLQGLTXHQ�OD�´3ODoDµ��
la plaça com a lloc de trobada, de 
celebració, expressió cultural, re-
lació amb els veïns, conversa…

És cert que hi participen col-
lectius amb demandes concretes 

sobre temes ambientals o directa-
ment relacionats amb la mobilitat 
(Diagonal per a Tothom, la PTP, la 
Plataforma per la Qualitat de l’Ai-
re...). També ho fan grups de veïns 
i veïnes que reivindiquen espais 
concrets (com Recreant Cruïlles, 
o veïns de Sant Antoni, Porta, l’Ei-
xample o Ciutat Vella). Però altres 
grups simplement volen ocupar 
l’espai públic per tenir un altaveu 
per parlar de pobresa energètica, 
reciclatge, educació, comunitat, 
tecnologia, ciència, salut… o per 
tenir un espai de joc i lleure sen-
se més. Creen, per tant, les seves 
places.

A més el Park(ing) Day té lloc en 
un dia laborable, de manera que 
ens trobem els Park(ing)s de camí a 
la feina, la compra o el gimnàs. Es 
transmet la idea de quotidianitat, 
a la vegada que el divendres és el 
dia que més facilita la participació 
d’associacions i col·lectius. Això el 
diferencia d’altres iniciatives com 
el tall dels laterals de la Diagonal 
i el Passeig de Gràcia que l’Ajun-
tament va posar en marxa els diu-
menges per ubicar gandules i acti-
YLWDWV� GH� OOHXUH�� 7DOO� TXH� DSURÀWD�
(literalment) la baixada de trànsit 
GHO�FDS�GH�VHWPDQD��2�HOV�DUWLÀFL-
osos “dies sense cotxe” en què es 
tallaven grans avingudes per de-
mostrar no se sap què (que tallant 
un carrer desviem l’embús cap al 
de més amunt?). Iniciatives que no 
qüestionen doncs, la preeminència 
del cotxe sobre la calçada.

El 18 de setembre ciutadanes i 
ciutadans vam recuperar per un dia 
indrets condemnats a ser usats de 
simple magatzem de vehicles i els 
vam transformar en espais d’entusi-
asme ciutadà en qualsevol de les se-
ves formes d’expressió. Una petita 
reconquesta de l’espai públic (uns 
escassos 12 metres quadrats) que 
ens vam deixar prendre pels cotxes.

OEl 18 de setembre la 
ciutadania va recuperar 
per un dia indrets 
condemnats a ser 
magatzem de vehicles

www.parkingdaybcn.org
Més informació

pARkINgdAybCN
Usos donats a les places d’aparcament en l’edició del Park(ing)Day 2014 a Barcelona
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AlbA ARNAu

La malnutrició i la gana no entenen 
de vacances i els milers de nens i 
QHQHV�TXH�HV�EHQHÀFLHQ�GXUDQW�HO�
curs escolar de les beques menja-
dor queden a la intempèrie amb 
l’arribada de l’estiu. “Tampoc en-
tenen de caps de setmana i molt 
menys de cursos escolars” denún-
cia Carles Benito de l’assemblea 
groga de Nou Barris, que assenyala 
que les beques menjador només 
cobreixen els alumnes de primària, 
però no els infants d’escola bressol 
ni els nois i noies de secundària.

La problemàtica de les beques 
menjador no es redueix només a 
la manca d’assistència durant el 
període estival sinó que va molt 

més enllà. L’administració, a més, 
va reduint el nombre d’aquests 
DMXWV� DQ\� UHUH� DQ\�� GHV� GHO� FXUV�
2009-2010, que es van atorgar 
75.460 beques, el màxim assolit, 
VH� Q·KDQ� SHUGXW� ÀQV� DUD� �������
Un problema, doncs, que es cro-
QLÀFD�L�TXH�V·LQWHQWD�SDOĊOLDU�DPE�
pedaços que, segons les entitats 
implicades, no donen una respos-
ta justa i honesta a les necessitats 
d’aquests infants i joves. Aques-
tes beques han esdevingut, en els 
darrers anys, l’única assegurança 
que els infants en risc de pobresa 

accedeixin a un àpat equilibrat i 
saludable al dia.

El departament de Benestar i 
Família de la Generalitat ha desti-
nat enguany més d’un milió d’eu-
ros per obrir 70 centres d’emer-
gència social a tot Catalunya. 
Aquests equipaments han ofert, 
durant els mesos d’estiu, dos o tres 
àpats als menors amb plaça, un to-
tal de 2.022. A la capital catalana 
no se n’ha obert cap. Aquest es-
tiu, com els darrers, a la ciutat de 
Barcelona s’ha sortit del pas amb 
els menjadors de casal. Aquests, 
juntament amb colònies i campa-
ments, han estat el “refugi” nutri-
cional de molts infants de la ciu-
tat, però no de tots. Segons Àlex 
Castillo, president de la Fapac (Fe-
deració d’Associacions de mares i 
pares de Catalunya) durant l’estiu 
s’ha fet front a les necessitats del 
30% del col·lectiu infantil en situ-
ació de risc. Això ha estat gràcies 
a la xarxa assistencialista a la qual 
l’administració delega l’efectivitat 
de les mesures estivals. A més de 
les AMPES, entitats com Creu Roja, 
Càritas o EDUCO han intervingut 
amb els seus propis recursos per 
poder arribar allà on l’ens públic 
no ho estava fent.

0HVXUHV�LQVXÀFLHQWV
Amb l’arribada del nou curs la pre-
visió no promet grans millores, si 
bé, el nou consistori liderat per 
Ada Colau ha anunciat un aug-
ment de 2’8 milions del pressupost 
destinat a les beques menjador. 
Castillo, que rep la notícia positi-
vament, assenyala que augmentar 
les partides pressupostaries no és 
VXÀFLHQW��MD�TXH�VyQ�DMXGHV�GH�FDL-
re puntual i pal·liatiu. En aquest 

sentit apunta a la necessitat d’un 
estudi real de la situació a la qual 
s’enfronten les famílies i les seves 
problemàtiques i un pla seriós que 
SRVL�UHPHL�D�O·DUUHO�GHO�FRQÁLFWH�

L’actual sistema de beques 
menjador té diversos punts febles. 

Les entitats n’assenyalen dos com 
HOV� PpV� ÁDJUDQWV�� 3HU� XQ� FRVWDW��
denuncien que la majoria de be-
ques no cobreixen el 100% del cost 
de l’àpat. Aquesta circumstància 
condiciona moltes famílies que 
directament no demanen l’ajuda 
per la impossibilitat de fer front al 
pagament de l’altre 50%. La parti-
da anunciada per l’Ajuntament de 
Barcelona pretén pal·liar aquest 
desequilibri i complementar la 
beca que atorga el consistori de 
manera que el proper curs 2015-
2016 la beca que cobreix la des-

pesa total de l’àpat s’estengui a 
6.000 famílies més. D’aquesta ma-
nera es cobririen els 6 euros que 
YDO�XQ�PHQ~�G·HVFROD��QR�FRP�ÀQV�
ara que es concedien 3 euros per 
nen i dia.

Per altra banda, els estudiants 
de secundària tenen un handicap 
més a l’hora d’accedir a aquest ti-

pus de beques, i és que el consistori 
només les ofereix quan els centres 
tenen horari partit, és a dir, quan 
també hi ha classes a les tardes. La 
majoria dels centres de secundà-
ria, tant de Barcelona com de Ca-
talunya, tenen l’horari compactat, 
i això suposa que només una o dues 
tardes a la setmana els alumnes 
tenen classe. Per tant, són només 
aquests dies els que es garanteix 
que aquests nens i nenes accedei-
xin a un àpat en condicions. Així en 
el seu cas, aquests adolescents no 
tenen assegurat cap àpat complet 
al llarg del dia.

Institucions proactives
Des de l’assemblea groga de Nou 
Barris, un dels districtes més cas-
tigats per la situació de les seves 
famílies, demanen que l’adminis-
tració tingui un paper més proactiu 

en la detecció de casos de risc. Ac-
WXDOPHQW�QR�pV�ÀQV�TXH�OHV�IDPtOLHV�
arriben a serveis socials que s’ac-
tiven els protocols d’assistència 
i sovint les famílies, i en especial 
els menors, han arribat a situaci-
ons límit. Benito assenyala que hi 
ha mecanismes administratius dels 
quals disposen la Seguretat Social 
o l’Agencia Tributària, que tenen 
VXÀFLHQW� LQIRUPDFLy� SHU� GHWHFWDU�
que una família frega el llindar 
de pobresa i d’aquesta manera 
poder anticipar accions que evitin 
l’agreujament de la situació. A di-
versos centres de Nou Barris, així 
com en altres barris de la ciutat, 
pares, mares i professors van haver 
d’organitzar sistemes propis per 
cobrir els esmorzars i els berenars 
d’algunes famílies de l’escola.

Els menjadors escolars 
també són per a l’estiu
Les mesures pal·liatives 
FRQWLQXHQ�FURQLÀFDQW�HO�SUREOHPD�
de la malnutrició que afecta 
els infants en situació de risc 
per pobresa

ARxIu  fAVb
La bona alimentació és fonamental per assolir un rendiment escolar òptim

OLes entitats demanen 
que l’Administració 
detecti els casos en risc 
abans que les famílies 
arribin a serveis socials

Assegurar que tots els infants i joves assisteixin a les aules amb 
les seves necessitats cobertes és una eina bàsica i fonamental 
per assegurar la igualtat de condicions de tots els alumnes per 
assolir un rendiment escolar òptim. La situació en la qual es 
troben aquests infants, afecta el seu desenvolupament físic, però 
també l’afectiu, el social i l’acadèmic. Els experts, i el mateix 
síndic de Greuges ho va fer en un informe l’any 2013, alerten 
que les seqüeles que poden arrossegar aquests infants a tots 
els nivells els exposa a una vulnerabilitat social major quan 
siguin adults. Benito afegeix que per assegurar aquesta igualtat, 
l’administració també s’hauria de responsabilitzar i recuperar 
les beques de llibres i material escolar i fomentar ajudes per a 
activitats escolars, més enllà de les esportives.

Una eina bàsica per fomentar 
la igualtat d’oportunitatsOCasals, colònies i 

campaments han estat 
el “refugi” nutricional 
de molts infants durant 
aquest estiu a Barcelona

El problema dels nens que assisteixen a classe 
amb l’estómac buit no és nou, si bé amb la 
crisi la xifra d’infants en aquesta situació ha 
crescut i ha guanyat visibilitat mediàtica. Però 
d’escoles que han fet front a aquesta situació 
a Barcelona n’hi ha hagut sempre. Joan 
Girona, professor ara ja jubilat, va treballar 
molts anys a un centre de la Mina i recorda 
que llavors les beques menjador ja estaven a 
l’ordre del dia. Però no només això. En aquell 
moment existia, segons explica, un sentiment 
positiu i esperançador que, amb les eines 
VXÀFLHQWV��DTXHOOHV�IDPtOLHV�VH·Q�SRGULHQ�VRUWLU��
“Hi havia menys necessitat que ara i també hi 
havia més recursos” recorda. L’administració 
postfranquista no només cobria totes les 
beques menjador sinó que va impulsar un pla 
integral que englobava les escoles bressol, les 
de primària i secundària, els serveis sanitaris, 
etc., per empènyer la gent del barri endavant. 

El plantejament era solucionar la situació 
familiar de manera integral i no quedar-
se només amb mesures pal·liatives de les 
conseqüències de la pobresa.

Girona, que va estar durant 13 anys 
exercint de professor a la Mina, recorda que al 
Camp de la Bota encara hi havia barraques. 
“Quan aquelles famílies es van traslladar als 
blocs de pisos -explica-, a tothom li va semblar 
que esdevenia un gran avenç imparable, però 
amb el temps han constatat que van anar a 
parar a barraques verticals”.

Amb el pas dels anys aquell pla d’intervenció 
va anar minvant de pressupost i de personal 
dedicat, ja que l’administració va anar perdent 
interès en la zona i en les seves famílies. Les 
millores assolides van quedar dissoltes entre els 
expedients i, malgrat que algunes famílies van 
aconseguir tirar endavant, els problemes del 
barri s’han perpetuat. 

Les beques que havien de canviar el barri

OMoltes beques no 
cobreixen el 100% de 
l’àpat i no arriben als 
estudiants de secundària 
sense horari partit
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ampliar els límits del parc per pro-
tegir-lo de l’especulació urbanísti-
ca i evitar la fronterització entre 
la ciutat i el parc. Una mesa de 
treball s’encarregarà de difondre i 
fer arribar als despatxos pertinents 
les conclusions de la jornada, que 
pivoten sobre dos eixos centrals. El 
primer, que els nous ajuntaments, 
la Generalitat i altres administra-
cions com l’ATM retirin el Pla i el 
tornin a redactar amb un verita-
ble procés participatiu dels veïns 
afectats. “Els criteris de preser-
vació inherents al Parc Natural de 
la Serra de Collserola han d’evitar 
el creixement urbanístic i l’ús de 
recursos no renovables. Han de fer 
normativa la contenció de recursos 
i capgirar la metodologia per ela-
borar un nou pla especial amb la 
total participació ciutadana, que 
garanteixi la prioritat de l’interès 
públic sobre el privat”, expliquen. 
De fet, el proper 7 de novembre 
es presentaran les bases d’un PEP-
Nat de Collserola alternatiu en una 
nova jornada organitzada per la 
Plataforma Cívica per a la Defen-
sa de Collserola i d’altres entitats 
cíviques. Els veïns reclamen, entre 
d’altres qüestions, que no es fa-

cin nous equipaments al parc que 
puguin col·lapsar-lo, que s’enterri 
GHÀQLWLYDPHQW� OD� LGHD� G·XQ� W~QHO�
que travessi la serra, encara que 
segui ferroviari, que no es constru-
eixi la MAT (línia elèctrica de molt 
alta tensió) i que es cobreixi d’una 
vegada la Ronda de Dalt.

Però més enllà de la urgència de 
Collserola, els veïns de la vintena de 
barris de muntanya que compartei-
xen aquesta frontera natural recla-
men una autoritat municipal comu-
na única i dinàmica, una unitat de 
gestió per sobre dels districtes que 
els doni una resposta directa a les 
QHFHVVLWDWV� HVSHFLÀTXHV� TXH� FRP-
porta viure allunyats dels serveis que 
estan a l’abast d’altres ciutadans 
que viuen en nuclis urbans. En de-
ÀQLWLYD��XQ�LQWHUORFXWRU�~QLF�TXH�JD-
ranteixi per a aquests barris el ma-
teix tracte que qualsevol barri situat 
al rovell de l’ou de Barcelona. De 
fet, l’ajuntament ni tan sols disposa 
d’un cens de la població d’aquests 
barris, que en alguns casos compten 
amb habitatges autoconstruïts consi-
derats il·legals. Només volen viure a 
la muntanya, però sense renunciar a 
ser barcelonins de ple dret.

gEmmA AguIlERA

Dos mons, dues realitats econòmi-
ques, socials i urbanístiques, però 
unides per un actiu paisatgístic i 
natural de gran valor, pel neguit 
de preservar-lo i pels problemes 
que comporta viure allunyats de 
l’entramat urbà. El Parc Natural 
de la Serra de Collserola és el punt 
GH�WUREDGD�GH�ÀQV�D����EDUULV�L�QX-
clis habitats situats per sobre de 
la Ronda de Dalt i dins del massís, 
com Vallvidrera, Finestrelles o la 
)RQW�GHO�*RV��ÀQV� ID�SRF�XQV�GHV-
coneguts que caminaven separats 
en les seves reivindicacions. Collse-
rola era una frontera per a aquests 
barris, un mur que ara ha caigut 
i ha permès de visualitzar com, a 
banda i banda, hi ha interessos i 
problemàtiques comunes. El mur 
l’ha enderrocat el Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i el Pai-
satge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PEPNat), impulsat 
per l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, que ha posat en peu de guerra 
els veïns d’aquests barris. Se n’han 
sentit exclosos. Consideren que no 
resol la dualitat que comporta viu-
re envoltats de natura però alhora 
allunyats del transport públic, els 
serveis bàsics sanitaris, escolars, 
d’assistència social, d’abastiment 
d’aliments i comerç, i tot plegat 
protegint l’entorn natural d’agres-
sions que posin en perill la seva sin-
gularitat.

El passat 6 de juny, els anome-
nats barris de muntanya van com-
partir punts de vista a la jornada 
´&ROOVHUROD�� SDWULPRQL� QDWXUDO��
l’especulació urbanística i la soste-
nibilitat”, organitzada per la Favb i 
la Plataforma en Defensa de la Ser-

ra de Collserola, a la Casa Orlandai 
de Sarrià. “Cada barri té una rea-
litat social i econòmica i es relaci-
ona amb l’entorn de Collserola de 
forma diferent. Aquesta diversitat 
havia fet que històricament visqu-
éssim en paral·lel però sense tenir 
punts de transversalitat que ens 
animessin a treballar plegats. Era 
estrany compartir problemàtiques 
entre dos territoris tan dispars 
com Sarrià o Nou Barris, però amb 
Collserola ens hem adonat que po-
dem fer molta feina junts”, explica 
l’Aurora Álvarez, que va represen-
tar la plataforma d’entitats de Ro-
quetes a la jornada. I és que com 
afegeix, si bé “la problemàtica de 
Torre Baró té poc a veure amb la 
d’altres barris, perquè bàsicament 
té habitatges autoconstruïts dins 

del Parc, mentre que en d’altres 
barris la gent va comprar la casa 
HQ� SOHQD� QDWXUD�� DO� ÀQDO� WRWV� HOV�
barris hem de resoldre la nostra 
relació amb Collserola i treballar 
en el repte conjunt de millorar la 
qualitat de vida dels residents sen-
se afectar l’entorn”.

Jordi Bigues, un dels impulsors 
de la trobada, posa en valor el fet 
TXH�V·KD�FUHDW�´XQ�HVSDL�GH�FRQÁX-
ència no només entre barris, sinó 

entre dos moviments molt dife-
rents que davant d’un atac conjunt 
s’han unit, el veïnal i l’ecologis-
ta”. D’aquesta jornada n’han sor-
tit unes conclusions consensuades 
entre tots i fruit d’un procés par-
ticipatiu, que es faran arribar a les 

administracions competents. “Ha 
FRVWDW� SRVDU� ÀO� D� O·DJXOOD�� SHUTXq�
els barris afectats tenen gènesis 
GLIHUHQWV��SHUz�DO�ÀQDO�HV�WURED�XQ�
punt de trobada entre el cúmul de 
lluites ciutadanes per Collserola i 
el deute històric que té Barcelona 
amb els ecologistes, perseguits du-
rant anys”, afegeix Bigues. Sobre 
per què s’ha trigat tant de temps a 
unir esforços, Aurora Álvarez reco-
neix que “com a mínim a Nou Bar-
ris teníem altres urgències socials 
i econòmiques, no podíem estar a 
tot arreu. Però arran del PEPNat 
vam veure que si no ens hi implicà-
YHP�GH�SOH��DO�ÀQDO�O·DGPLQLVWUDFLy�
acabaria fent el que vol i perjudi-
cant els barris i Collserola”.

Autoritat municipal comuna
Sobre la taula de debat hi havia el 
baix nivell de protecció assignat als 
espais naturals i l’escassa inversió 
en el parc per part de l’administra-
ció, que a parer dels ponents tracta 
Collserola com un simple parc urbà 
o zona verda. En aquest sentit, els 
barris reclamen la creació de con-
nexions amb altres espais naturals, 

Collserola,
la frontera que uneix
Els 22 barris que limiten amb el parc natural 
reclamen una autoritat municipal comuna 
que faci d’interlocutora, i exigeixen la retirada 
del Pla Especial de Collserola per redactar-lo 
novament amb la participació real dels veïns

OEl debat ha girat a 
l’entorn del nivell de 
protecció del parc 
i l’escassa inversió de 
les administracions

OBarris amb realitats 
socials, econòmiques i 
urbanes molt diferents 
creen un espai de 
treball i debat conjunt

Sobre la Ronda de Dalt s’hi amaga patrimoni monumental, 
històric i humà. Un patrimoni que sovint es confon en un 
tot, el Parc Natural de Collserola, que cau en l’oblit de les 
administracions i també de molts barcelonins, que ignoren que 
KL�KD�ÀQV�D����EDUULV�GLQV�G·XQ�ERFt�GH�OD�6HUUD�GH�&ROOVHUROD��
Són barris el nom dels quals potser mai no heu sentit, com la 
Font del Gos, Torre Vilana, la Mercè o Mas Guimbau, però 
també d’altres que tenen una pota a cada banda de la frontera, 
com la Teixonera, Vallvidrera, Montbau, Canyelles,Torre Baró, 
Trinitat Nova o Ciutat Meridiana. Barris que etiquetaríem 
GH�ULFV�L�EDUULV�TXH�HWLTXHWDUtHP�GH�PpV�KXPLOV��SHUz�DO�ÀQDO��
barris de Barcelona que busquen el seu encaix i que volen 
gaudir del privilegi de ser de muntanya en una ciutat de mar. 
I tots comparteixen la por que el nou PEPNat sigui una excusa 
per expulsar-los del seu petit paradís.

Barris de muntanya, 
patrimoni oblidat

AlbERto sANAgustíN
Vista des del castell de Torre Baró

joAN lINuxbCN
El veïnat dels barris de muntanya no vol renunciar a ser barceloní de ple dret
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Estudiants de Física que afronten 
HO� WUDP� ÀQDO� GH� OD� FDUUHUD�� 'DQL�
Ayyash i Isma Benito van ser ab-
solts el 6 de juliol d’un procés 
judicial que arrossegaven des de 
feia més de tres anys. Activistes 
estudiantils -els dos participen al 
sindicat AEP-, van ser detinguts 
durant la vaga general del 29 de 
març de 2012 i van passar 34 dies 
en presó preventiva acusats de 
desordres públics per culpa de 
l’únic testimoni d’un sergent dels 
Mossos. Al voltant dels joves va 
generar-se una forta campanya de 
solidaritat que va culminar amb la 
seva absolució, després d’un judi-
ci on es va desmuntar la versió de 
O·DFXVDFLy�L�HV�YD�FRQÀUPDU�OD�VHYD�
innocència.

Després de passar 34 dies 
en presó preventiva el 
2012 i de viure un judici 
en què si éreu condemnats 
podíeu tornar a un centre 
penitenciari, agraïu la 
campanya de solidaritat que 
va generar-se?
Isma Benito: Viure els 

34 dies en presó preventiva 
va ser dur, però quan vaig 
sortir vaig quedar molt sor-
près de la campanya que 
s’havia fet. Havíem de llui-
tar contra una veritat que 
era molt hegemònica, re-
produïda pels mitjans, però 
hi havia elements que no 
quadraven i es van intentar 

revertir. Em va sorprendre 
la quantitat de gent i d’or-
ganitzacions que ja alesho-
res s’hi van bolcar. La cam-
panya prèvia al judici crec 
que ha estat de formiguetes, 
d’anar molt a poc a poc i em 
va sorprendre molt la sus-
pensió del judici al març per 
la baixa de l’advocada de la 
Generalitat. Crec que tenen 
un gabinet prou gran per 
personar-se al cas i aquest 
ha estat un dels ítems que 
més m’ha sorprès del cas i 
FUHF�TXH�HQV�KD�EHQHÀFLDW�

Dani Ayyash: La cam-
panya venia de la feina que 
l’Associació d’Estudiants 
Progressistes (AEP) havia 
fet quan estàvem a la presó 
i van contactar amb tots els 
grups polítics que després 
ens van donar suport. Sim-

“És evident que ens van 
utilitzar com a caps de turc”

Isma Benito i Dani Ayyash

Recuperar-se 
del malson

Ismael Benito i Dani Ayyash 
són dos estudiants de la 
Facultat de Física de la 
Universitat de Barcelona. 
Benito té 23 anys i fa el 
doble grau de Física i 
Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicacions; Ayyash 
en té 19 i s’ha decantat 
per les Matemàtiques. 
Estudiar de valent no ha 
sigut incompatible amb 
el compromís social que 
els ha fet ser membres de 
l’Associació d’Estudiants 
Progressistes, un sindicat 
dedicat a la “lluita per 
l’educació pública i de 
TXDOLWDWµ��(OV�MRYHV��ÀQV�
el dia de la seva detenció 
el 29 de març durant la 
vaga general, només es 
coneixien de freqüentar 
la mateixa facultat. Les 
seves vides van fer un 
tomb en aquell moment. 
Van estar tres dies tancats 
en presó preventiva, de la 
qual els van deixar sortir 
sota una greu denúncia que 
demanava 4 anys de presó 
per provocar aldarulls. 
Sempre van defensar la 
seva innocència. L’alcalde 
Trias s’hi va personar amb 
una dura acusació. Van 
aconseguir la solidaritat 
de nombroses entitats, 
companys i ciutadania per 
fer front a una situació 
que els sobrepassava. El 
nou Ajuntament va retirar 
l’acusació. Un cop celebrat 
el judici, van ser absolts per 
falta de proves. La farsa va 
quedar al descobert.

dANI CodINA
Isma i Dani a la Facultat de Física de la UB, on estudien

plement vam haver de seguir 
amb la feina que ja s’havia 
fet inicialment.

Suposo que trobar-vos amb 
un suport tan gran us deuria 
ajudar a encarar amb ànims 
el procés judicial posterior, 
no?
I. B.: Quan estàvem a 

dins vam parlar amb l’ales-
hores responsable d’organit-
zació de l’AEP i recordo que 
ens va dir que mai s’hauria 
imaginat que al local del sin-
dicat es reunirien des de la 
8*7�ÀQV�D�(Q�/OXLWD��$L[z�
va ser molt característic de 
la campanya que es va fer. 
Un cop fora, el que vam in-
tentar és fer vida normal en 
els dos anys que hi ha hagut 
de forat entre la sortida de 
la presó i la campanya del 
judici, però sí que el suport 
ens va donar forces per anar 
a signar cada mes o per su-
perar el fet de no poder as-
sistir a manifestacions.

8Q�FRS�V·KD�FRQÀUPDW�
la vostra innocència i 
absolució, us plantegeu 
reclamar algun tipus de 
reparació?
D. A.: El dany està fet i 

tot i que encara no tenim res 
preparat, crec que hem d’in-
tentar fer el que es pugui i 
demanar algun tipus de re-
paració. Entenem que va ser 
un cas d’arbitrarietat i crec 
que algun tipus de recorre-
gut legal pot haver-hi per 
aquest camí, ja sigui a través 
d’alguna demanda o recla-
mació, o el que sigui.

Us vau sentir caps de turc 
en un moment de fortes 
mobilitzacions socials?
I. B.: Crec que s’ha demos-

trat durant el judici. Tota 
la versió policial es resumia 
en el testimoni d’un sergent 
dels Mossos d’Esquadra, que 
ha estat desestimat per la 
jutgessa del Penal que ens 
ha absolt. Si tot es reduïa 
a una versió molt personal 
d’un sergent, perquè els seus 
propis companys ho van evi-
denciar al judici, és que aquí 
passava alguna cosa.

D. A.: Quan estàvem dins 
de la presó crec que ja era 
evident que ens van utilitzar 
com a caps de turc. Era ab-
surd perquè ens van detenir 
pel matí, quan no havia pas-
sat res d’espectacular, i de 
cop ens vam trobar pagant 
per tot el que va passar du-
rant la resta del dia.

De tot plegat heu 
desenvolupat una gran 
GHVFRQÀDQoD�HQYHUV�HO�
funcionament de la justícia 
i els cossos policials?
D. A.: Sí. Sents una es-

pècie de complicitat entre la 
policia i una part del cos judi-
cial, en el sentit que si volen 
fer pagar a algú poden trobar 
el jutge adequat per fer-ho. 
Vam aconseguir demostrar 
en un judici que les coses no 
eren com s’havien dit i vam 
ser absolts; però que hi hagi 
aquesta mena de corrupció 
judicial i policial és preocu-
pant.

I. B.: Existeix un buit molt 
important que permet que 

certs mecanismes s’acabin 
UHÁHFWLQW� HQ� OHV� DFWXDFLRQV�
de la justícia. No és que els 
Mossos d’Esquadra puguin 
escollir quin jutge ens toca-
rà, però poden decidir a quin 
torn t’envien. Per exemple, 
al torn del matí es decideix el 
jutge per sorteig i a nosaltres 
ens havien d’enviar al jutjat 
en principi un dissabte al 
matí, però ho van fer diven-
dres a la nit, i casualment 
ens va tocar la jutgessa que 
ens va tocar. I, evidentment, 
els Mossos saben qui hi ha a 
cada torn.

Com vau viure no ser 
ciutadans de ple dret pel 
fet de tenir prohibida 
la participació en 
manifestacions?
D. A.: És una mesura que 

ens van imposar en sortir, no 
podíem anar ni a manifesta-
cions ni a cap acte reivindica-
tiu a la via pública. Era una 
mesura estranya i la vam 
haver d’acceptar perquè si la 
recorríem s’alentia la nostra 
sortida de la presó. No podí-
em exercir els nostres drets i 
generava impotència.

I. B.: De fet, amb [els de-
tinguts de] Can Vies es va in-
tentar imposar i es va recór-
rer al Constitucional, que va 
admetre que la mesura era 
inconstitucional i no es podia 
imposar.

Manteniu la vostra 
militància?
D. A.: Sí. Tot el procés ens 

ha reforçat les conviccions i 
ÀQV�L�WRW�HQV�KD�SRUWDW�D�IHU�
un pas més. El que hem vis-
cut et demostra que allò pel 
que lluites té sentit.

I. B.: Després de viure 
tot això, hem pogut fer una 
UHÁH[Ly� L� HQWHQGUH� SHUTXq� D�
partir del 2012 el moviment 
estudiantil, que ara està en 
uns nivells molt baixos de re-
ÁX[��YD�FRPHQoDU�D�GHFDXUH��
De seguida que es volia fer 
alguna cosa, tenies 15 BRI-
MO [agents antiavalots de la 
brigada mòbil dels Mossos] a 
la porta. La repressió al mo-
viment estudiantil ha estat 
molt dura els darrers anys i 
crec que el nostre cas ens ha 
donat aquesta perspectiva.

Estudiants de Física

O“Els Mossos d’Esquadra 
no poden decidir quin 
jutge et tocarà, però sí 
que poden triar a quin 
torn t’envien”

O“De seguida que volies 
fer alguna cosa, tenies 
15 agents antiavalots 
de la Brigada Mòbil a la 
porta de la universitat”
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Ciutats refugi
Una marea solidària recorre ciutats i pobles a Catalunya, 
Espanya i Europa. La crisi dels refugiats ha arribat a tal 
dimensió, les imatges vistes ens han copejat de tal manera, que 
s’ha produït una important reacció popular, que ha fet sorgir un 
moviment de solidaritat sense precedents entre la ciutadania. 
Una reacció d’enorme valor per trencar la mesquineria i l’egoisme 
amb què els diferents governs estaven responent a aquesta crisi 
humanitària. En pocs dies els responsables polítics s’han vist 
obligats a matisar la seva posició i comencen a acceptar quotes 
d’acollida que fa unes setmanes eren impensables. 

L’Ajuntament de Barcelona va plantejar una proposta que 
es va estendre amb rapidesa a altres consistoris en pocs dies: 
exercir com a ciutat acollidora. Molts ciutadans, entitats i 
institucions han donat suport a la idea. Als diferents governs 
els correspon facilitar l’entrada de persones, tramitar les 
sol·licituds d’acolliment amb celeritat, reconèixer el dret a l’asil 
i oferir l’atenció legal, material i psicològica que de ben segur 
necessitaran els refugiats. Les administracions locals i les 
entitats han de canalitzar la solidaritat del veïnat i poden jugar 
un important paper en l’acolliment i la facilitació dels habitatges 
necessaris. Les institucions han de reconèixer i donar suport a les 
entitats que coneixen aquest camp, que han de comptar amb els 
mitjans necessaris per poder realitzar en condicions la seva feina.

En la seva història Barcelona ha estat una ciutat refugi 
i ho ha de continuar sent. Amb les persones que arribaran i 
també amb les que porten temps entre nosaltres i estan patint 
situacions que no són pas noves, com els centenars de persones 
que van ser desallotjades dels assentaments del Poblenou. 
Treballadors de la ferralla abandonats per les administracions, 
dispersats per la ciutat i sense un lloc on poder exercir la seva 
feina, malvivint sense drets.

O aquells que estan sobrevivint de la venda al carrer i 
que són protagonistes amb massa freqüència de notícies 
carregades de negativitat. Amagats i fugint de l’autoritat, 
quan no enfrontant-se amb la policia. Porten anys sense trobar 
una sortida. És important que l’Ajuntament i les entitats 
socials ens posem d’acord que la solució a la problemàtica dels 
“manters” no pot ser policial. Però hem de posar-nos a treballar 
i implementar mesures socials que acabin amb aquesta situació 
injusta. Mentre no s’hi intervingui socialment, a l’Ajuntament 
només li quedarà la Guàrdia Urbana. S’ha d’actuar amb 
urgència en tots els casos.

Festa i revolta al carrer
'XHV�IRWRJUDÀHV��'RV�PRPHQWV��
Dos indrets de l’espai públic. 
L’espai de tothom. A la foto de 
dalt, la plaça Sant Jaume el 13 
de juny, quan es va constituir 
un nou Ajuntament de Barcelo-
na i la primera alcaldessa de la 
història de la ciutat, Ada Colau, 
i els seus companys de Barcelo-
na en comú van començar a go-
vernar la ciutat dels barris. La 
plaça es va omplir amb rialles, 
abraçades, ulls plens de llàgri-
mes. El triomf d’aquells que  
mai no havien guanyat. Més 
festa que revolta. Potser perquè 
la sensació era que la revolta es 
podia fer realitat. A la foto de 
baix, la Meridiana, a rebentar, 
l’11 de setembre. Un territori 
normalment ocupat pel cotxe. 
Una artèria que divideix els bar-
ris i maltracta el veïnat. Però el 
carrer no serveix només perquè 
circuli el trànsit rodat. Serveix 
per a moltes més coses. Durant 
la manifestació de la Meridiana, 
milers de dones i homes van al-
çar la veu. Van denunciar. Van 
reivindicar la independència. 
Deixant constància que existien 
amb força, indignació i resolu-
ció. Van ocupar l’espai públic 
i el van omplir de colors i sen-
timents. Aquell dia la revolta 
també es va vestir de festa.

Una ciutat en la qual la ciu-
tadania ocupa amb freqüència 
els carrers i no es queda a casa 
és una ciutat viva. Té força, té 
futur.

dAni CodinA

pEpE EnCinAs
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Les cartes enviades a la 
secció de La veu dels lectors 
han de tenir un màxim de 
1.800 caracters (mig foli). Ens 
reservem el dret d’adaptar-les 
si superen aquesta extensió.

La veu dels
lectors

La Barcelona Desigual
0HQWUH�HOV� WUHEDOODGRUV�ÀOLSLQV�GH�
OHV�FXLQHV�GHOV�UHVWDXUDQWV�XELFDWV�
D� SURS� GH� OHV� 5DPEOHV� WRUQHQ� DOV�
VHXV�SLVRV�SDVWHUHV�GHOV�EDUULV�SH�
ULIqULFV�HQ�HO�1LW%XV�GHV�GH�SODoD�
&DWDOXQ\D�� JUXSV� GH� MRYHV� SURYL�
QHQWV�GH�GLIHUHQWV�SDwVRV�HXURSHXV�
VXUWHQ� D� WUHQFDU� OD� QLW� DOV� ORFDOV�
PpV�FDQDOOHV�GHO�FHQWUH�GH�OD�QRV�
WUD�FLXWDW�

7DQW� HOV� XQV� FRP�HOV� DOWUHV� QR�
VyQ�QDVFXWV�D�%DUFHORQD��SHUz�FX�
ULRVDPHQW� OD� FLXWDW�PRVWUD�HO� VHX�
VRPULXUH�L�OD�VHYD�FDUD�PpV�DPDEOH�
DOV�WXULVWHV�HItPHUV�TXH�QR�SDV�DOV�
QRXYLQJXWV� HVWDEOHUWV� DOV� QRVWUHV�
EDUULV�

%DUFHORQD� V·KD� FRQYHUWLW� HQ�
XQ� LPPHQV� DSDUDGRU� RQ� WRW� pV� D�
OD� YHQGD��REMHFWHV� WDQJLEOHV�SHUz�
WDPEp� HOHPHQWV� LQWDQJLEOHV� FRP�
O·HVSDL�S~EOLF��

&UXHO� O·HVWXGL� FRPSDUDWLX� GHO�
Q~PHUR�GH�VHLHQWV�S~EOLFV�YV��SUL�
YDWV�D�OD�SODoD�5HLDO��&UXHO�O·~V�WX�
UtVWLF� G·XQ�PHUFDW�PXQLFLSDO� FRP�
HO�GH� OD�%RTXHULD��PHQWUH�HOV�YH�
wQV�G·DTXHOOD�]RQD�PDU[HQ�D�YLXUH�
PpV�HQOOj�GH�OHV�5RQGHV�SHUTXq�OD�
FLXWDW�HOV�KD�JLUDW�O·HVTXHQD��&UXHO�
OD�KLVWzULD�TXH�P·H[SOLFDYD�HO�SUR�
IHVVRU�G·XQD�HVFROD�GH�&LXWDW�9HOOD�
RQ�HOV�VHXV�DOXPQHV�XWLOLW]DYHQ�OD�

SODFHWD�GH�6DQW�)HOLS�1HUL��WULVWD�
PHQW� IDPRVD�SHU�KDYHU�SDWLW�FUX�
HOV�ERPEDUGHMRV�DHULV�D�OD�SDVVDGD�
*XHUUD� &LYLO�� FRP� D� SDWL� SHU� DOV�
VHXV� MRFV� G·HVEDUMR� LQIDQWLO� L� TXH�
DUD� YHXHQ� DTXHOOD� SODoD� RFXSDGD�
SHU�JUXSV�QRPEURVRV�GH�WXULVWHV�GH�
SDV� HQ� ELFLFOHWD�� SDWLQV�� segways 
R� TXDOVHYRO� DOWUH� DUWHIDFWH� DPE�
URGHV��&UXHO�OD�FLXWDW�FDS�DOV�VHXV�
KDELWDQWV�

3DUDGLJPjWLF� HO� FDV� GH� OHV�
RPQLSUHVHQWV� ERWLJXHV� 'HVLJXDO��
%DUFHORQD� V·KD� FRQYHUWLW� HQ� EHQ�
SRF� WHPSV� HQ� OD� FLXWDW� 'HVLJXDO��
$PE� PDM~VFXOD� L� DPE� PLQ~VFX�
OD� PpV� PDM~VFXOD� TXH� O·DQWHULRU��
(OV�PDSHV�GH� OD�GLVWULEXFLy�GH� OD�
ULTXHVD�� GH� OD� LQYHUVLy�PXQLFLSDO�
SHU�FjSLWD�L�ÀQV�L�WRW�GH�O·HVSHUDQ�
oD�GH�YLGD�HQV�PRVWUHQ�XQD�FLXWDW�
GHVLJXDO�

'HVLJXDOWDWV� SHQGHQWV� G·LJXD�
ODU� PHQWUH� 'HVLJXDO� WUHEDOOD� SHU�
LJXDODU� QRUPDWLYHV� G·REHUWXUD�
GHOV�VHXV�ORFDOV�FRPHUFLDOV�� LJXD�
ODQW�HQ�SUHFDULHWDW�GLVIUHVVDGD�GH�
OOLEHUWDW� KRUjULD�� SHUTXq� HOV� WUH�
EDOODGRUV�GHO�FRPHUo�HQV�SXJXHP�
LJXDODU�EHQ�DYLDW�DPE�HOV�QRVWUHV�
YHwQV� ÀOLSLQV� GHOV� QRVWUHV� EDUULV�
SHULIqULFV��GHVLJXDOV�DOV�EDUULV�UH�
VLGHQFLDOV�VHQVH�ERWLJXHV�'HVLJXDO�
D� RQ� SUREDEOHPHQW� YLVTXLQ� HOV�
DPRV��DFFLRQLVWHV�L�FDSV�GHVLJXDOV�
L�'HVLJXDOV�

AlbERto Aquilué

'HV�TXH�H[LVWHL[HQ�SHUVRQHV�TXH�HV�
GHGLTXHQ�DO�top manta�D�%DUFHORQD��
OD�VHYD�UHODFLy�DPE�O·$MXQWDPHQW�V·KD�
OLPLWDW�D�VHU�SHUVHJXLWV�SHU�OD�*XjUGLD�
8UEDQD��'H�YHJDGHV�GH�IRUPD�SHUPLVVLYD��
GH�YHJDGHV�DPE�OD�Pj[LPD�FUXHVD��(O�
FRQVLVWRUL��HPSDUDW�HQ�O·RUGHQDQoD�
´G·LQFLYLVPHµ��WUDVSDVVD�D�OD�SROLFLD�OD�
VROXFLy�UHSUHVVLYD�D�XQ�SUREOHPD�VRFLDO��
3HUz�FDGD�GLD�KL�KD�PpV�FLXWDGDQV�TXH�
SHQVHQ�TXH�DTXHVWHV�SHUVRQHV�TXH�SRUWHQ�
DQ\V�HQWUH�QRVDOWUHV�HO�TXH�QHFHVVLWHQ�
VyQ�VROXFLRQV�TXH�HOV�SHUPHWLQ�VHU�WDPEp�
FLXWDGDQV��DPE�GUHWV�L�GHXUHV�
4XDQ�DTXHVW�HVWLX�OD�SUHPVD�KD�WRUQDW�D�
SRVDU�DO�SXQW�GH�PLUD�DTXHVW�FROĊOHFWLX��
OD�UHDFFLy�GH�OD�PDMRU�SDUW�GH�OD�FODVVH�
SROtWLFD�KD�VLJXW�ODPHQWDEOH��7RWV�HOV�JUXSV�

PXQLFLSDOV��WUHW�GH�OD�&83��V·KDQ�SRVDW�
G·DFRUG�HQ�FULWLFDU�HO�JRYHUQ�GH�%DUFHORQD�
HQ�&RP~�SHU�QR�WUREDU�VROXFLRQV�DO�
´SUREOHPDµ�L�QR�GRQDU�HO�VXSRUW�VXÀFLHQW�
D�OD�*XjUGLD�8UEDQD��$TXHVW�$MXQWDPHQW��
TXH�QR�SRUWD�DQ\V�DO�SRGHU�FRP�DOWUHV��
V·KD�WUREDW�TXH�QRPpV�Wp�OD�*XjUGLD�
8UEDQD�SHU�LQWHUYHQLU��+D�HQFDUUHJDW�XQ�
HVWXGL�SHU�HQWHQGUH�HQ�TXLQD�VLWXDFLy�
HV�WURED�HO�FROĊOHFWLX�´PDQWHUµ�L�KD�
DQXQFLDW�TXH�WUDFWDUj�HO�WHPD�GHV�G·XQD�
SHUVSHFWLYD�VRFLDO�L�KXPDQLWjULD��L�WLWOOD�
O·RSRVLFLy�GH�´UDFLVWDµ��XQD�DFXVDFLy�TXH�
QR�DMXGD�D�FUHDU�O·DPELHQW�GH�FRQVHQV�
SROtWLF�QHFHVVDUL�SHU�DERUGDU�OD�VLWXDFLy���
3RVLQ�VH�G·DFRUG��JRYHUQ�L�RSRVLFLy��
L�DSURYLQ�XQ�SOD�G·DFWXDFLy��6RFLDO��
HYLGHQWPHQW��,�XUJHQW�

Sense acord sobre els ‘manters’

8Q�XOO�YDO���������HXURV��
eV�OD�TXDQWLWDW�TXH�SDJDUj�
O·DVVHJXUDQoD�GH�OD�*HQHUDOLWDW��
6HJXU&DL[D��D�(VWHU�4XLQWDQD��
$�DTXHVWD�YHwQD�GHO�3REOHQRX�
XQD�EDOD�GH�JRPD�GHOV�0RVVRV�
G·(VTXDGUD�TXH�DQDYD�D�XQD�
YHORFLWDW�GH�����TXLOzPHWUHV�
SHU�KRUD�OL�YD�DUUHQFDU�XQ�XOO�HO�
GLD�GH�OD�YDJD�JHQHUDO�GH�������
'DYDQW�OD�FRQVWDQW�QHJDWLYD�GHO�
OODYRUV�FRQVHOOHU�G·,QWHULRU��)HOLS�
3XLJ��D�UHFRQqL[HU�HOV�IHWV��
4XLQWDQD�QR�YD�SDUDU�GH�OOXLWDU��
DPE�HO�VXSRUW�GH�GLYHUVRV�

FROĊOHFWLXV�FRP�6WRS�EDOHV�GH�
JRPD��/D�LQGHPQLW]DFLy�QR�
HYLWD�HO�MXGLFL�SHQDO��~QLFDPHQW�
FREUHL[�OD�UHVSRQVDELOLWDW�
FLYLO�GH�OD�*HQHUDOLWDW��&RP�
O·(VWHU����SHUVRQHV�PpV�KDQ�
SHUGXW�XQ�XOO�D�&DWDOXQ\D�HQ�
FLUFXPVWjQFLHV�VLPLODUV��*UjFLHV�
DO�WUHEDOO�GHOV�DFWLYLVWHV��O·��
GH�PDLJ�GH������HV�YD�SURKLELU�
O·~V�G·DTXHVWD�PXQLFLy�HQWUH�
HO�0RVVRV��$UD�TXHGD�SHQGHQW�
G·HVWDEOLU�OD�UHVSRQVDELOLWDW�GHOV�
DXWRUV�GHO�WUHW�L�LGHPQLW]DU�OD�
UHVWD�GH�YtFWLPHV�

(O�SRGHU�TXH�H[HUFHL[HQ�HOV�
JUDQV�JUXSV�GH�FRPXQLFDFLy�
VREUH�OHV�$GPLQLVWUDFLRQV�
S~EOLTXHV�pV�JUDQ��L�OD�UHODFLy�
HQWUH�HOOV��FRQIXVD��(OV�JRYHUQV�
DFWXHQ�HQ�PROWV�FDVRV�D�OD�
GHIHQVLYD��pV�PLOORU�WUDFWDU�
HOV�PLWMDQV�JHQHURVDPHQW�
SHU�HVWDOYLDU�SUREOHPHV��(OV�
FRPSHQVHQ�DPE�FRQYHQLV�R�
DFRUGV�RSDFV�SHUTXq�OLPLWLQ�
OD�FUtWLFD�L�QR�SRVLQ�HQ�PDU[D�
FDPSDQ\HV�TXH�SXJXLQ�
GHVHVWDELOLW]DU�ORV�
(O�QRX�FRQVLVWRUL�KD�G·DL[HFDU�
FDWLIHV�L�FRQqL[HU�TXq�KL�KD�R�
TXq�KL�YD�KDYHU�HQ�HO�SDVVDW��
/D�SROtWLFD�LQIRUPDWLYD�
KD�GH�VHU�WUDQVSDUHQW��QR�
PDUJLQDU�DOJXQV�PLWMDQV�GH�
FRPXQLFDFLy�L�EHQHÀFLDU�QH�

G·DOWUHV��1R�HV�SRGHQ�SDJDU�
DPE�GLQHUV�S~EOLFV�SjJLQHV�
TXH�IDQ�SDVVDU�OD�SURSDJDQGD�

SHU�SHULRGLVPH��+R�SRVHP�D�
OD�&DPEUD�)RVFD�SHUTXq�HO�
FRQWURYHUWLW�SHULRGLVWD�$OIRQV�
4XLQWj��SULPHU�GLUHFWRU�GH�
79���YD�SXEOLFDU�DO�VHX�EORJ�
HO�WLWXODU��´$GD�&RODX�MD�KD�
FRPXQLFDW�DO�*UXS�*RGy�TXH�
La Vanguardia�HV�TXHGDUj�
VHQVH�HOV���PLOLRQV�DQXDOV�TXH�
YD�SDFWDU�DPE�;DYLHU�7ULDVµ��
/D�QRWtFLD�ERPED�QR�OD�YD�
UHSURGXLU�FDS�PLWMj�PpV��6·KD�
G·DFODULU�HQ�TXLQHV�FRQGLFLRQV�
V·KD�IHW�DTXHVW�FRQYHQL��VL�pV�
TXH�H[LVWHL[��4XLQV�LPSRUWV�
KD�UHEXW�DTXHVW�JUXS�L�OD�
UHVWD�GH�PLWMDQV�
8Q�DOWUH�H[HPSOH��/D�
FDSoDOHUD�Línia��DPE�HO�
QRP�GH�FDGD�GLVWULFWH��
V·HGLWD�HQ�WRWD�OD�FLXWDW�

L�VH·Q�UHSDUWHL[HQ�PLOHUV�
G·H[HPSODUV�GH�PDQHUD�
JUDWXwWD��8QD�SDUW�GHOV�
LQJUHVVRV�GH�OD�SXEOLFDFLy�
�GHO�*UXS�����SURSLHWDW�
GH�'DYLG�&HQWRO�/R]DQR���
SURYHQHQ�G·XQ�DFRUG�DPE�OD�
*HQHUDOLWDW�L�O·$MXQWDPHQW�
GH�%DUFHORQD��(O�JUXS�pV�
FRQHJXW�SHU�KDYHU�WLQJXW�
FRQÁLFWHV�ODERUDOV�DPE�HOV�
WUHEDOODGRUV��$PE�O·DUULEDGD�
GH�7ULDV�HV�YD�H[SDQGLU�SHU�OD�
FLXWDW�L�HV�FDUDFWHULW]DYD�SHU�
WUDFWDU�HO�JRYHUQ�DPE�JXDQW�
EODQF��(O�WXI�GH�FOLHQWHOLVPH�
pV�HYLGHQW��4XDQWV�GLQHUV�VH�
OL�KDQ�GRQDW"�+L�KD�XQ�DFRUG"�
4XDQ�DFDED"�&RQWLQXDUj�DPE�
O·DFWXDO�JRYHUQ"�/D�FLXWDW�Wp�
GUHW�D�VDEHU�KR�

Opacitat en la política informativa

Stop bales de goma

Santa Coloma acull el 
Saló del Còmic Social

'HO����DO����G·RFWXEUH�
OD�YHwQD�FLXWDW�GH�
6DQWD�&RORPD�DFXOO�
OD�VLVHQD�HGLFLy�GHO�
6DOy�GHO�&zPLF�6RFLDO��
XQD�WUREDGD�TXH�HV�ID�
SRVVLEOH�DQ\�UHUH�DQ\�
JUjFLHV�D�O·DFWLYLVPH�
L�OD�WHQDFLWDW�G·XQ�
HTXLS�RUJDQLW]DGRU�
IRUPDW�SHU�GLYHUVRV�
SURIHVVLRQDOV�GHO�
PyQ�GH�OD�KLVWRULHWD�
FRPSURPHVRV�DPE�
´HOV�FRQWLQJXWV��OHV�
HPRFLRQV�KXPDQHV�L�HOV�
LQWHQVRV�GHEDWVµ�
3RGHX�EDL[DU�YRV�
HO�SURJUDPD�D�
O·HQOODo�http://
saloncomicsocial.
blogspot.com.es/
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TTIP, ¿només un acord comercial?AlbERt RECio
professor d’economia de la Uab 

i vice president de la favb

Fa mesos que la Unió Euro-
pea i els Estats Units estan 
negociant el tractat comer-
cial TTIP (Associació Trans-

atlàntica de Comerç i Inversió). Es 
presenta a l’opinió pública com una 
qüestió neutra pensada per millo-
rar el funcionament de l’economia 
i generar ocupació. Una idea que 
sempre es repeteix quan s’impulsa 
qualsevol mesura econòmica: que es 
fa pel bé comú, per millorar el ben-
estar de tothom. Malgrat que quasi 
sempre és mentida, que alguns hi 
surten guanyant més que altres (i 
que quasi sempre, com en els jocs 
d’atzar, guanya “la banca” o qui té 
més poder econòmic).

Quan es mira en detall el que es 
coneix del tractat, aquesta imatge 
d’acord merament tècnic, innocu, 
salta pels aires i fàcilment es fa pa-
lès que es tracta d’un projecte que 
SRW�WHQLU�PROWD�LQÁXqQFLD�HQ�OHV�QRV-
tres vides.

Habitualment els acords comerci-
als el que fan es acordar una reduc-
ció d’aranzels. Els aranzels són els 
impostos que posen els països a l’en-
trada de mercaderies d’un altre país. 
En el cas de la Unió Europea no exis-
teixen aranzels per als productes 
que circulen al seu interior, és un 
mercat comú. De fet, el que teòrica-
ment persegueix el TTIP és establir 
una mena de mercat comú entre la 
UE i els EUA. Però a la pràctica, la 
qüestió va molt més enllà.

Negociacions secretes

En primer lloc destaca el secretisme 
amb què es porten les negociacions. 
Ja se sap que les relaciones diplomà-
tiques requereixen discreció. Però 
el secretisme extrem fa pensar que 
hi ha gat amagat. De fet, durant 
molt de temps la negociació la feia 
la Comissió Europea a esquenes del 
Parlament. Després d’una primera 
acció de recollida de signatures a tot 
Europa es van començar a publicar 
documents molt genèrics i es va obrir 
la porta al fet que els parlamentaris 
europeus tinguessin un accés res-
tringit als documents. Tan restringit 
que com ha explicat l’eurodiputat 
català Ernest Urtasun, un dels pocs 
que ha vist algun document, només 
se li va permetre llegir algun paper, 
en una sala tancada, per un temps 
limitat, sense cap mena de material 
per prendre notes, sense mòbil... És 
sospitós que una cosa que ha de re-
sultar tan bona ens l’amaguin tant. 
Més aviat sembla que es pretén te-
nir un acord tancat per forçar que els 
parlaments l’acceptin sense massa 
discussió.

En segon lloc cal remarcar l’esta-
bliment d’un marc regulador comú 
entre la UE i els Estats Units. Això 
s’explica perquè sovint els intercan-
vis comercials estan afectats per 
normes tècniques i socials que ope-
ren en uns països i en d’altres no. 
Per exemple, molts països europeus 
tenen normes que limiten la produc-
ció i el consum d’aliments transgè-
nics i per tant impedeixen l’arriba-
da d’aliments d’aquesta mena. La 
major part de béns i serveis estan sotmesos a algun tipus de regulació 

per qüestions de seguretat, medi-
ambientals, socials, etc. En aquest 
cas, el tema més preocupant és que 
sovint les normes nord-americanes 
són més laxes que les europees i tot 
fa pensar que aquest nou marc més 
aviat anirà en prejudici de les nor-
mes europees.

Podem posar alguns exemples 
clars, com ara l’aplicació de diverses 
normes laborals. Els EUA no tenen 
UDWLÀFDWV�TXDWUH�GHOV�VLV�JUDQV�FRQ-
venis de l’OIT sobre drets laborals 
(per exemple, el de drets sindicals i 
el de vacances retribuïdes) i per tant 
aquest acord pot erosionar encara 
més els drets laborals europeus.

Un altre exemple són les normes 
ambientals sobre productes químics 
i farmacèutics, que són molt menys 
estrictes als EUA i poden dur a un 
afebliment de les proteccions.

El control sobre la cadena ali-
mentària es també un camp en el 
qual la UE aplica polítiques molt es-
trictes que ara poden estar en perill.

Organismes extrajudicials

En tercer lloc trobem l’establiment 
d’organismes extrajudicials on les 
empreses poden presentar denún-
cies contra decisions dels governs. 
Ara, a Europa, quan una empresa 
considera que una decisió pública 
l’afecta pot anar als tribunals de 
justícia. El que introdueix l’acord 
és la substitució del sistema legal 
per un sistema d’intermediació pri-

vat que pot establir que una deci-
VLy� S~EOLFD� pV� FRQWUjULD� DO� EHQHÀFL�
privat de l’empresa. Un dels prin-
cipals problemes que poden tenir 
aquests organismes privats és que 
els seus components són membres 
dels grans bufets d’advocats sovint 
directament connectats amb els in-
teressos dels grans grups privats. 
6RWD�DTXHVWD�ÀJXUD�MD�V·KD�LPSRVDW�
algun acord internacional i es co-
neixen precedents de decisions que 
han afectat per exemple el Govern 
de Canadà, i l’han obligat a retirar 
una norma que prohibia l’ús d’un 
producte químic sospitós de ser can-
cerigen, o un altre cas en què va ha-
ver d’indemnitzar onerosament una 
altra empresa. Aquests precedents 
poden condicionar les decisions pú-
bliques i evitar que els governants 
prenguin decisions que afectin els 
grans grups privats.

Normes econòmiques a mida

Per tant el TTIP (i el seu acord ger-
mà -el TISA- que afecta els serveis 
públics) no es pot considerar un 
mer acord comercial. És més aviat 
un intent d’introduir noves normes 
de gestió de l’economia que donin el 
màxim poder a les grans empreses 
en detriment de la democràcia i els 
drets dels ciutadans. No es tracta 
tant d’un intent dels Estats Units de 
colonitzar Europa. Més aviat sem-
bla que és una ofensiva de les grans 
empreses -nord-americanes i euro-
pees- per implantar noves normes 
totalment favorables als seus inte-
ressos. Una espècie de dictadura del 
gran capital. L’objectiu és impedir 
TXH�HO�VHFWRU�S~EOLF�UHJXOL�HQ�EHQHÀ-
ci col·lectiu i en detriment dels bene-
ÀFLV�G·XQV�SRFV��8QD�YHOOD�SUHWHQVLy��
Fa uns anys ja ho van intentar amb 
l’AMI (Acord Multinacional d’Inver-
sions), fracassat per la pressió popu-
lar. Ara ens toca tornar a exercir-la 
per evitar que el que llavors no va 
“colar”, ara acabi imposant-se.

dAni CodinA
Concentració contra el TTIP el passat mes de juny a la plaça dels Àngels de Barcelona

O/·REMHFWLX�SULQFLSDO�GHO�WUDFWDW�pV�
LPSHGLU�TXH�HO�VHFWRU�S~EOLF�UHJXOL�
SHU�GHIHQVDU�O·LQWHUqV�FROĊOHFWLX�SHU�
VREUH�GHOV�EHQHÀFLV�GHOV�JUDQV�JUXSV�
FRPHUFLDOV��eV�XQD�YHOOD�SUHWHQVLy 
GHO�JUDQ�FDSLWDO

Karl Marx y la delicuencia
José MARtí GóMEz

LamentabLe.org, 17 de setembre de 2015

¿Se imaginan un país sin delincuencia? Sería terrible. 
Lo he descubierto leyendo la biografía de Karl Marx es-
crita por Francis Whenn en la que se recoge un pasa-
je de “Historia crítica de la teoría de la plusvalía”, del 
cuarto volumen de El capital.

De la lectura de ese texto se desprende que el Pro-
ducto Interior Bruto de un país sin delincuencia se 
desmoronaría, ya que el delincuente produce delitos 
que a su vez dan trabajo a abogados,  jueces, policías, 
empresas de seguridad, funcionarios de prisiones y 
un largo etcétera de profesiones honorables que viven 
del delito. Sin delincuencia, nuestro índice de paro es-
taría por las nubes.

O/·DFRUG�SRW�SURSLFLDU�TXH�V·LPSRVLQ�OHV�
QRUPHV�UHJXODGRUHV�GHOV�(VWDWV�8QLWV��
PROW�PpV�OD[HV�TXH�OHV�HXURSHHV��HQ�
PDWqULD�GH�GUHWV�ODERUDOV�L�VLQGLFDOV��
VHJXUHWDW��R�HQ�UHODFLy�DO�UHVSHFWH�DO�
PHGL�DPELHQW�
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Amb aquest dossier Carrer ha volgut 
apropar-se a la posada en funcionament 
del nou Ajuntament sorgit de les 
eleccions del 24 de maig, conèixer qui 
són les persones que el conformen i 
quines espectatives ha creat el nou 
mapa polític en la ciutadania

Comença un nou Ajuntament

quIm SEmpERE
professor de sociologia de la ub

OV� TXL� SHU� HGDW� YDP� YLXUH� HO� À-
nal de la dictadura i el pas a les 
llibertats polítiques tenim una 

experiència que avui es pot repetir, tot 
i que mai les experiències es repetei-
xen igual. Sota la dictadura, sobretot 
els darrers cinc anys, va començar a 
expressar-se obertament el malestar 
social, cultural i polític. Va quallar una 
estratègia política iniciada anys abans 
que consistia a “sortir a la superfície”; 
és a dir: no limitar-se a difondre pam-
ÁHWV� FODQGHVWLQV� L� D� IHU� PDQLIHVWDFLRQV�
minoritàries, que resultaven més testi-
monials que una altra cosa, sinó entrar 
a les institucions del règim des de baix, 
des de les instàncies on la gent podia 
participar, i articular moviments mas-
sius des d’aquelles instàncies. Les més 
permeables eren els sindicats, sindicats 
“verticals” (així anomenats perquè inte-
graven des de l’obrer o estudiant de base 
ÀQV�D�OHV�PpV�DOWHV�MHUDUTXLHV�GHO�SRGHU��
de manera que eren sistemes de control i 
no de participació). Ja el 1951 els obrers 
barcelonins van aconseguir mobilitzaci-
ons importants, com la vaga de tramvies, 
DSURÀWDQW�DTXHOOHV�SODWDIRUPHV�

L’estratègia permetia reunir molts 
treballadors o estudiants sota un parai-
gua legal, multiplicant així la capacitat 
d’intervenció. En el cas més espectacu-
ODU��HO�GH�OD�OOXLWD�GHOV�HVWXGLDQWV��OD�LQÀO-
tració al Sindicato Español Universitario 
(SEU) des de baix va permetre construir 
a la llum del dia una amplíssima organit-
zació que, en el moment que es va conside-
rar oportú, l’any 1966, es va transformar 
en el Sindicat Democràtic d’Estudiants 
de la Universitat de Barcelona (SDEUB) 
a la famosa assemblea del convent dels 

caputxins de Sarrià, o caputxinada, de-
VDÀDQW� REHUWDPHQW� OD� GLFWDGXUD� L� IHQW�
visible a tota la societat quin era el camí 
a seguir. No cal dir que actuar d’aquella 
manera volia dir exposar-se a la repres-
sió franquista. Però, evidentment, la llui-
ta no era precisament un camí de roses, 
L�HOV�TXH�KL�SDUWLFLSjYHP�MD�KR�VDEtHP�

Per actuar obertament també es va 
participar en altres plataformes, des 
G·DVVRFLDFLRQV� H[FXUVLRQLVWHV� ÀQV� D� FHQ-
tres culturals o parroquials, cooperatives 
o entitats esportives i de tota mena. Els 
activistes que militàvem en partits clan-
destins tendíem a buscar aquestes oportu-
nitats de treball legal obert, i això ens do-
nava uns lligams amb la població que no 
es podien aconseguir de cap altra manera.

Institucions i moviments socials

En arribar les llibertats polítiques i es-
tablir-se institucions democràtiques, els 
partits es van legalitzar i es van haver 
d’organitzar per participar a les eleccions 
i ocupar llocs de representació i de go-

vern a les institucions a tots els nivells: 
estatal, autonòmic i municipal. La gent 
més preparada acostumava a ser la que 
tenia una experiència en els moviments 
sindicals, socials i altres. Els partits van 
veure’s obligats a recórrer a aquella gent, 
que van assumir la nova tasca que se’ls 
proposava amb il·lusió: havia arribat el 
moment de transformar la societat des de 
les institucions.

Però el trànsit tenia un risc: deixar els 
moviments sense activistes i dirigents. 
El resultat era previsible, i algunes per-
sones el van preveure: tot el pes de l’ac-
tivitat transformadora es va desplaçar a 
les institucions i va deixar sense vigor els 
moviments socials. En aquells moments, 
però, el clima era d’optimisme i no es va 
SUHQGUH� FRQVFLqQFLD� �GH�PDQHUD�PDMRUL-
tària- del perill d’afeblir els moviments 
HQ�EHQHÀFL�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV��(OV�UHVXO-
tats negatius només es van fer visibles 
més tard, quan es va evidenciar la feblesa 
de la pressió popular al carrer per manca 
d’estructures autònomes de mobilització.

Ara bé, cal fer algunes precisions. La 
primera és que els moviments no es van 
abandonar mai del tot. Deixant de banda 
el cas més complicat dels sindicats -que 
es van enfortir molt numèricament, però 
amb els anys van perdre capacitat an-
tagonista-, les associacions veïnals van 
conservar un actiu humà important, una 
vinculació amb la ciutadania i una capa-
FLWDW�FUtWLFD�L�GH�OOXLWD�VLJQLÀFDWLYD�

La segona precisió és que el buidatge 
de militants dels moviments no va ser 
un simple resultat dels imperatius de re-
construcció de les noves institucions po-
lítiques, sinó també d’opcions polítiques.

Quan al decenni dels 90 va esclatar a 
l’àrea metropolitana de Barcelona la “guer-
ra del rebut de l’aigua” (que va mobilitzar 
GXUDQW����DQ\V�ÀQV�D���������SHUVRQHV���HO�
GHVHQFDGHQDQW�YD�VHU�XQD�SXMDGD�LQHVSH-
rada del rebut de l’aigua que molta gent va 
considerar abusiva. Els partits d’esquerra 
�36&��368&��(5&�� MD�HVWDYHQ�D� O·DMXQWD-
ment i a d’altres institucions; però la gent 
el primer que va fer és anar a la seva asso-

ciació de veïns a aclarir les coses i buscar 
suport. No van anar als partits: van anar a 
les associacions de veïns. Les associaicons 
de veïns eren “els seus”, activistes volun-
taris, veïns del barri, gent que inspirava 
FRQÀDQoD��(Q�VXPD��PDL�KD�GHL[DW�G·H[LVWLU�
durant aquests anys de transició un teixit 
associatiu -encara que afeblit en compa-
ració amb èpoques anteriors- en què els 
sectors més depauperats i marginats de la 
classe treballadora s’han sentit represen-
tats. Això, pel que fa a la primera precisió.

Aliances interclassistes

Pel que fa a la segona, cal dir que es van 
SUHQGUH� RSFLRQV� SROtWLTXHV� TXH� DO� ÀQDO�
es van revelar arriscades. Em refereixo 
sobretot a la política del PSUC, el partit 
TXH��MXQWDPHQW�DPE�DOJXQV�SDUWLWV�G·HV-
querra radical actius en els moviments, 
més havia articulat i impulsat la lluita 
social no directament política. Des de co-
mençaments dels anys 80 l’accent es posa 
tan emfàticament en la política institu-
cional que, en la pràctica, s’abandonen 
els moviments (considero que seria de 
gran interès una recerca històrica sobre 
aquest fenomen, recerca que crec que no 
s’ha fet.) L’evolució del PSUC, que des-
prés continuarà i en certs sentits s’agreu-
MDUj�DPE�O·DSDULFLy�G·,QLFLDWLYD�SHU�&DWD-
lunya, és la de la seva conversió en un 
partit bàsicament electoralista.

Hi havia a la societat tendències for-
tes, des de l’aprovació de la Constitució 
espanyola i l’Estatut de Catalunya, cap 
a una política de consens i col·laboració 
de classes. Calia passar pàgina de la 
dictadura i construir un sistema insti-
tucional del tot nou, en el qual totes les 
forces que es declaraven democràtiques 
se sentissin còmodes, i això imposava un 
clima de cooperació entre partits. D’altra 
banda, a l’Europa circumdant -a la qual 
es tractava d’homologar-se- imperava el 
pacte social interclassista de postguerra, 
en virtut del qual el gran capital havia 
DFFHSWDW� SDJDU�PpV� LPSRVWRV� SHU�ÀQDQ-
çar l’Estat del benestar i retallar el propi 
poder en favor de drets socials i laborals 

dels treballadors. Tot plegat -els factors 
interns de reconstrucció democràtica 
consensuada i els factors externs de pac-
te interclassista- va contribuir a desenvo-
lupar en una bona part de l’esquerra una 
FXOWXUD�SROtWLFD�GH�SDFWH�L�FRQVHQV��,�MD�VH�
sap que els hàbits adquirits tenen una 
inèrcia. En una bona part de l’esquerra 
es va perdre la noció de viure en terreny 
minat, en terreny enemic.

Trencament del pacte social

,�YHW�DTXt�TXH�DUULED�OD�FULVL�ÀQDQFHUD�GH�
�����L�HO�JUDQ�FDSLWDO�HXURSHX�WUHQFD�XQL-
lateralment el pacte social: retalla drets 
i prestacions socials, privatitza, entra a 
sac en els drets i garanties que equivoca-
dament s’havia cregut que eren conques-
tes adquirides per a sempre. L’esquerra 
no integrada (almenys no totalment) al 
sistema descobreix amb sorpresa que el 
terreny estava minat i que el poder esta-
YD�HQ�PDQV�GHOV�GH�VHPSUH��,�GHVFREUHL[�
també que els amos són més agressius 
i cruels del que havien semblat ser en 
temps de bonança.

La reacció defensiva contra l’atac ha 
estat lenta i vacil·lant, però s’ha produ-
ït: la prova més clara és l’emergència 
de forces noves que semblen recuperar 
la radicalitat democràtica i l’esperit an-
tagònic que l’esquerra convencional ha-
via perdut. Aquest és el moment en què 
estem. Tothom ha de prendre posicions 
noves per no perdre peu, i qui no ho fa 
-molt senyaladament la socialdemocrà-
cia, convertida des de fa anys al “social-
liberalisme”- queda fora del combat.

Avui pot semblar que es repeteix el 
perill de buidar els moviments socials en 
EHQHÀFL�GH�OHV�LQVWLWXFLRQV��TXDQ�OHV�IRUFHV�
emergents i els grups i persones disposats 
D� MXJDU� IRUW� HV� SUHVHQWHQ� D� OHV� HOHFFLRQV�
a tots els nivells del sistema polític. Però 

no penso que això passi. D’una banda, la 
consciència que només es pot fer política 
popular efectiva si hi ha mobilitzacions vi-
goroses al carrer és avui molt forta. D’altra 
banda, moltíssima gent nova s’ha incorpo-
rat a les lluites. En tercer lloc, la percep-
ció de qui són els enemics a combatre ha 
millorat, i la gent sap que cal una forta i 
àmplia unitat popular contra aquests ene-
mics, que compten amb un immens poder 
econòmic, polític i mediàtic (per no parlar 
de les complicitats internacionals).

Avui els perills que ens amenacen no 
són els mateixos. No deriven de buidar 
uns moviments socials que gaudeixen de 
bona salut i d’un gran suport popular. 
Segurament el principal perill és no ado-
nar-se prou bé de la necessitat imperiosa 
d’unir totes les forces democràtiques i 
populars, començant a casa però continu-
ant més enllà de les fronteres, amb vista 
a una alternativa europea. No saber con-
MXPLQDU� HO� SOXUDOLVPH� GHOV� PRYLPHQWV�
socials amb la unitat política és segura-
ment el principal risc a evitar.

E

Nou mapa polític i amenaces renovades

O$PE�OD�FULVL�ÀQDQFHUD�GH�
������HO�JUDQ�FDSLWDO�WUHQFD�
unilateralment el pacte 
social d’una manera més 
cruel de la que s’esperava

OSegurament el principal 
perill és no adonar-se de 
la necessitat imperiosa 
d’unir totes les forces 
democràtiques i populars

DAnI CODInA
Només es pot fer política popular efectiva si hi mobilització vigorosa al carrer



CARRER137 setembre 2015 DOSSIER 16

Barcelona, sempre revolucionària
mARC AnDREu
periodista i historiador

historiador Josep Fontana ar-
gumentava fa un any que la 
millor manera d’intentar un 
canvi del sistema polític a Cata-

lunya i a Espanya consistia a atacar-lo 
“pels seus punts més febles i, concreta-
PHQW�� SODQWHMDU� HO� FDQYL� HQ� OHV� HOHFFL-
ons municipals”, on era clau una Bar-
celona “que sempre s’ha mogut molt”. 
Convençut de la idoneïtat però escèptic 
�DOHVKRUHV�L�DUD��VREUH�O·HÀFjFLD�G·DTXHV-
ta via revolucionària, Fontana va ser 
FRQVHT�HQW� DPE� OD� VHYD� WUDMHFWzULD� GH�
FRPSURPtV� �YD�PLOLWDU�DO�368&�ÀQV�DOV�
DQ\V�VHWDQWD��L�HO����0�YD�WDQFDU�OD�OOLV-
ta electoral de Barcelona en Comú. El 
WULRPI�GH� OD� FDQGLGDWXUD�GH� FRQÁXqQFLD�
ciutadana i d’esquerres que ha convertit 
$GD�&RODX�HQ�DOFDOGHVVD�FRQÀUPD�HO�SD-
SHU�GH�%DUFHORQD�FRP�D�VXEMHFWH�KLVWzULF�
amb personalitat pròpia i propici a pro-
moure canvis. Un fet que, ben mirat, no 
és tan sorprenent. Per no retrocedir més 
d’un segle, i acotant-ho a contextos elec-
torals o democràtics, les eleccions muni-
FLSDOV�GH������������L������RIHUHL[HQ�WUHV�
moments de canvi històric amb Barcelo-
na com a protagonista.

Salvant distàncies, i sense oblidar 
complexitats i òbvies diferències de con-
text, Barcelona encapçala un intent de 
ruptura democràtica a Catalunya i a Es-
panya comparable als dels anys trenta i 
setanta. És evident que no s’ha procla-
mat la República després de les eleccions 
PXQLFLSDOV�� FRP� YD� SDVVDU� HO� ��� G·DEULO�
de 1931 (però sí que va abdicar el rei 
-RDQ�&DUOHV�,��DUD�ID�XQ�DQ\��D�IDYRU�GHO�
VHX�ÀOO�)HOLS�9,���,�pV�FODU�TXH�HO�SDtV�QR�
OOXLWD�DYXL�SHU�SRVDU�À�D�XQD�GLFWDGXUD�
com la que va ser rematada al carrer tot i 
TXH�)UDQFR�PRUtV�DO�OOLW��DUD�IDUj����DQ\V��

Ara bé, no és menys cert que els bons 
UHVXOWDWV�GH�O·HVTXHUUD�DOWHUQDWLYD�HO����GH�
maig, a Barcelona i en altres ciutats, s’ins-
criuen en un escenari de canvi de règim. 
,�WDPSRF�HV�SRW�LJQRUDU�TXH��ÀQV�L�WRW�GHV�
G·DEDQV�GHO����0��OD�SURWHVWD�DOV�FDUUHUV�
i places -amb dues vagues generals i tres 
PDVVLXV�2Q]HV�GH�6HWHPEUH��KDQ�FRQÀJX-
rat un cicle de mobilitzacions socials que 
reacciona contra la dictadura de l’austeri-
tat i les retallades, contra la corrupció i en 
demanda del dret a decidir i la democràcia 
real. És en aquest context que la victòria 
de Barcelona en Comú situa la ciutat 
al capdavant del que Colau anomena 

“revolució democràtica”, que inclou l’exer-
cici de l’autodeterminació de Catalunya 
però no renuncia a establir complicitats 
DPE� 0DGULG� L� OD� *UqFLD� GH� 6\UL]D� SHU�
estendre l’onada revolucionària pel sud 
d’Europa. Tot i els contextos diferents, hi 
ha elements de continuïtat sorprenents 
HQWUH������������L������

Èxit de forces emergents

Si la nova política de Barcelona en Comú 
ha guanyat gairebé un any després que 
DTXHVWD�FRQÁXqQFLD�G·HVTXHUUHV�HV�JHVWpV�
D�SDUWLU�GHO�PDQLIHVW�*XDQ\HP�%DUFHOR-
na, convé recordar que ERC amb prou 
feines tenia un mes de vida quan el 1931 
va guanyar les eleccions. El resultat mu-
QLFLSDO� GHO� �� G·DEULO� GH� ����� SRWVHU� YD�
ser més esperat, però va repetir la sor-
SUHVD�GH�OHV�HOHFFLRQV�JHQHUDOV�GHO�������
van guanyar els nous socialistes (com a 
36&�362(�QR�HV�YDQ�XQLÀFDU�ÀQV�DO�MXOL-
RO�GH��������VHJXLWV�GHOV�YHOOV�FRPXQLVWHV�

del PSUC, mentre que els nacionalistes 
(també organitzativament força nous) de 
-RUGL�3XMRO�YDQ�TXHGDU�WHUFHUV�

L’espectre del 14 d’abril

Una de les diferències entre aquell mo-
ment de canvi i l’actual, i a la vegada amb 
el de 1931, és precisament la ubicació de 
les eleccions municipals en la seqüència 
KLVWzULFD�� 1R� pV� FDVXDO� TXH� HO� MXQ\� GH�
������HQ�OD�VHYD�SULPHUD�YLVLWD�D�O·HVWUDQ-
ger com a cap d’Estat, el rei Joan Carles 
digués al president dels Estats Units, 
segons la transcripció de la conversa des-
FODVVLÀFDGD�D�:DVKLQJWRQ��´7LQGUHP�OHV�
eleccions nacionals abans de les muni-
cipals. Això va ser un error que el meu 
avi va cometre el 1931”. Efectivament, 
la Transició es va fer postposant unes 
eleccions municipals que l’Estat temia 
per la força que l’esquerra política i els 
moviments socials, obrer i veïnal, tenien 
en ciutats com Barcelona. Dues elecci-
RQV�JHQHUDOV������������L�����������L�GRV�
UHIHUqQGXPV� �5HIRUPD� 3ROtWLFD� GH� �����
L� &RQVWLWXFLy� GH� ������ YDQ� SUHFHGLU� HOV�
comicis municipals. Les autoritats van 
poder així prendre el pols a la societat i 
desactivar el potencial de ruptura provi-
nent del món urbà.

Agenda socialitzant

Excepcionalment i de forma temporal, la 
ruptura va triomfar a la Barcelona que 
va forçar la dimissió dels alcaldes fran-
TXLVWHV� -RVHS� 0DULD� 3RUFLROHV� ������� L�
-RDTXLP�9LROD� ������� L� YD� LPSRVDU� XQD�
agenda política, social i participativa 
D� O·DOFDOGH� GH� OD�7UDQVLFLy�� -RVHS�0DULD�
6RFtDV� +XPEHUW� ������������� +L� YD� LQ-
cloure des del pas franc de les entitats als 
GHVSDW[RV� PXQLFLSDOV�� ÀQV� D� OD� FUHDFLy�
de la targeta de transport públic gratuït 
SHU�DOV� MXELODWV�R� OD� FHVVLy�JUDWXwWD�D� OD�
Federació d’Associació de Veïns de Bar-
celona (Favb) del Palau d’Esports per fer 

WRWD�PHQD�G·DFWHV��,�HO�WHPRU�GHOV�HPSUH-
saris i propietaris immobiliaris a una 
democràcia socialitzant va permetre una 
acumulació popular de capital xifrada en 
���� KHFWjUHHV� GH� VzO�PXQLFLSDOLW]DW� SHO�
delegat d’Urbanisme de Socías, Joan An-
toni Solans, només per 3.000 milions de 
pessetes. “Vam pagar molt barat. La gent 
OOHQoDYD�OHV�ÀQTXHV��DOJXQV�V·HQGXLHQ�HOV�
diners a Suïssa o Andorra; altres tanca-
ven per la crisi”, explica Solans.

Protagonisme veïnal

El moviment ciutadà que va assolir 
DTXHOOD�ÀWD�QR�GLVWD� WDQW�� SHU�PRWLXV� L�
activisme social, del que ha contribuït al 
canvi actual. L’antic dirigent veïnal Pep 
0DUWtQH]�%DUFHOy�GLX�TXH� ´V·KD�SURGXwW�
D�%DUFHORQD�HO�TXH�ID�PpV�GH����DQ\V�YD�
VXFFHLU�DO�GLVWULFWH�,;µ��&RPSDUD�HO�WUL-
omf de Colau amb l’acta de regidor pel 
WHUo�IDPLOLDU�TXH�HO������YD�DFRQVHJXLU�
Fernando Rodríguez Ocaña, candidat 
obrer i veïnal de Nou Barris i Sant An-
dreu en una campanya ciutadana or-
TXHVWUDGD�SHU�%DQGHUD�5RMD�L�ÀQDOPHQW�
DQXOÃODGD� SHO� IUDQTXLVPH�� -RUGL� %RUMD��
ÀJXUD�FODX�GH�%DQGHUD�5RMD��HO�368&�L�
el moviment ciutadà d’aleshores, també 
ho ha estat ara com a mentor polític de 
Colau des de l’Observatori DESC. La 
reiterada acusació de “fer política” que 
;DYLHU�7ULDV�KD�GLULJLW�D�OD�)DYE��GH�OD�
VHYD�MXQWD�SURYHQHQ�&RODX�L�OD�WDPEp�UH-
JLGRUD�GH�%DUFHORQD�HQ�&RP~�0HUFHGHV�
Vidal- no dista tampoc gaire del que la 
mateixa entitat es va sentir dir als anys 
VHWDQWD��$PE�OD�GLIHUqQFLD�TXH��HO�������
HOV�~QLFV�H[PHPEUHV�GH�OD� MXQWD�YHwQDO�
escollits regidors ho van ser per CiU 
(Albert Pons Valón i Francesc Borrell) i 
PSC (Jordi Vallverdú i Lluís Reverter). 
El PSUC va oferir el seu tercer lloc al 
president de la Favb, Carles Prieto, però 
DTXHVW� HO� YD� UHEXWMDU� SHU� TXHGDU�VH� DO�
moviment veïnal.

Lluites per l’habitatge

Si res no s’explica avui sense la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
�3$+���RQ�&RODX�KD� IRUMDW�HO� VHX� OLGH-
ratge, no es pot oblidar que als anys 
setanta va ser cabdal l’empenta col-
lectiva de la lluita per l’habitatge dels 
barris de l’Obra Sindical del Hogar 
o dels barraquistes de zones com el 
&DUPHO�� 5HV� GH� QRX�� SHUTXq� MD� D� SUL-
mers dels anys trenta, en un context 
de crisi econòmica i atur elevat, un 
dels focus mobilitzadors a Barcelona 

va ser precisament una llarga vaga de 
llogaters (alguns impagaments es van 
perllongar fins el 1939) sostinguda 
per la CNT i que va implicar més de 
100.000 persones. El 1930 els lloguers 
oscil·laven entre el 19% i el 38% del 
VDODUL�G·XQ�REUHU��,�HO������YD�FDODU�HQ�
l’agenda reivindicativa la proposta que 
Joaquim Sempere (sota el pseudònim 
G·(UQHVW�0DUWt��YD� IHU�HQ�XQ�DUWLFOH�D�
Nous Horitzons perquè no més del 10% 
del salari familiar fos destinat a pagar 
l’habitatge. No és estrany, doncs, que 
de l’esclat de la bombolla immobiliària, 
i quan avui hi ha famílies que ni amb 
el 100% dels seus ingressos poden fer 
front als deutes per habitatge, hagi 
sorgit un moviment com la PAH. Les 
actuals marees ciutadanes en defen-

L’

OLa sorpresa del triomf d’Ada 
&RODX�D�O·$MXQWDPHQW�pV�XQ�
fenomen que la ciutat de 
%DUFHORQD�MD�YD�YLXUH�DOV�
anys trenta i setanta

OEls bons resultats de 
O·HVTXHUUD�DOWHUQDWLYD�HO����
de maig, a Barcelona i en 
altres ciutats, s’inscriuen en 
un escenari de canvi de règim

jm SAgARRA (Af-AhCb)
Proclamació de la República el 14 d’abril de 1931

Article publicat al 
diari El País el 17 
de juny de 2015

pIlAR AymERICh
Corredisses a la manifestació proamnistia, any 1976
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sa de l’educació i la sanitat públiques 
també tenen equivalents en les lluites 
veïnals dels anys setanta.

Mapa sociopolític superposat

7DPSRF� QR� pV� QRYD� OD� JHRJUDÀD�
sociopolítica barcelonina, segons 
l’anàlisi comparativa que el politòleg 
-RUGL�0XxR]�ID�GH�OHV�DFWHV�GH�OHV�HOHF-
FLRQV�PXQLFLSDOV� GH� ������ TXH� YD� JXD-
nyar ERC. Els barris de Sarrià-Sant 
*HUYDVL�L�OHV�&RUWV�HUHQ�L�VyQ�HOV�GH�PpV�
SDUWLFLSDFLy� HOHFWRUDO�� ,�� D� JUDQV� WUHWV��
són també allí, i en punts de l’Eixam-
ple, on va obtenir millors resultats la 
/OLJD�HO������ L�RQ�REWHQHQ�HQFDUD�ERQV�
resultats CiU i el PP. En canvi l’esquer-
ra, abans i ara, té el graner de vots als 
barris populars tradicionals (Poblenou, 
6DQWV��6DQW�$QGUHX��*UjFLD������DOV�OORFV�
que l’urbanista José Luis Oyón anome-
na “guetos proletaris” i socialment molt 
EDUUHMDWV�GH�&LXWDW�9HOOD��;LQR�R�5DYDO�
i Barceloneta), i a les segones perifèries 
de cases barates, noves abans de la 
guerra i hegemòniques des del boom mi-
gratori dels anys seixanta: Nou Barris, 
Zona Franca, Bon Pastor, Besòs, Sant 
0DUWt����6RVWp�2\yQ�D�La quiebra de la 
ciudad popular�TXH�D�OD�*XHUUD�&LYLO�HV�
va arribar amb una ciutat fracturada i 
on “la distància física entre món burgès 
i món proletari s’havia incrementat 
gairebé en un 50%” en 30 anys. Salvant 

distàncies, avui això no és molt diferent, 
perquè s’han incrementat les desigual-
tats entre barris: segons les últimes da-
GHV�GHO�������OD�UHQGD�IDPLOLDU�GLVSRQL-
EOH�D�&LXWDW�0HULGLDQD�pV�GH�������VREUH�
�����PHQWUH�TXH�D�3HGUDOEHV�pV�GH������

&RP� MD� YDQ� WLWXODU� HOV� SHULRGLVWHV�
-DXPH� )DEUH� L� -RVHS� 0DULD� +XHUWDV�
el seu repàs a la Barcelona del segle 
XX� �)ORU� GHO� 9HQW�� ������� OD� FLXWDW� pV�

burgesa i revolucionària. La nove-
WDW� pV� TXH�� DO� VHJOH� ;;,�� XQD� YLFWzULD�
electoral de l’esquerra a l’esquerra 
GH� OD� VRFLDOGHPRFUjFLD�� PDL� YLVWD� ÀQV�
DUD�� UHIHUPD� HO� VHJRQ� DGMHFWLX��&DOGUj�
veure com es concreta en el model 
GH� FLXWDW�� SHUz� DKLU� PDWHL[� MD� YD� VHU�
revolucionàriament simbòlic que la 
Barcelona famosa pels Jocs Olímpics de 
�����UHQXQFLpV��HQ�OD�SULPHUD�FRPLVVLy�
de govern de Barcelona en Comú, a la 
candidatura olímpica dels Jocs d’Hi-
YHUQ�GHO�������

mARC AnDREu

Sense haver de recórrer ni al tòpic de la Rosa de Foc 
QL�D�OD�PLWLÀFDGD�%DUFHORQD�UHVLVWHQW�GH������R�OD�
UHYROXFLRQjULD�GH�������VyQ�P~OWLSOHV�HOV�H[HPSOHV�
que evoquen el paper revolucionari de la capital de 
&DWDOXQ\D��$L[t��HQ�XQD�PHPzULD�VREUH�OHV�UHYROWHV�VRFLDOV�
D�O·(VSDQ\D�GH�������)ULHGULFK�(QJHOV�MD�YD�HVFULXUH�
TXH�D�%DUFHORQD�HV�FRPSWDELOLW]DYHQ�´PpV�FRPEDWV�GH�
EDUULFDGD�TXH�HQ�FDS�DOWUD�FLXWDW�GHO�PyQµ��8Q�VHJOH�
L�TXDUW�GHVSUpV��HO����GH�PDUo�GH�������O·H[SUHVLGHQW�
GHOV�(VWDWV�8QLWV�*HRUJH�%XVK�SDUH�YD�GLU��HQ�UHIHUqQFLD�
D�OD�JUDQ�PDQLIHVWDFLy�GHO�1R�D�OD�JXHUUD�FHOHEUDGD�WUHV�
GLHV�DEDQV��´1LQJ~�SRW�SHUPHWUH�TXH�OD�VHYD�SROtWLFD�
VLJXL�GHWHUPLQDGD�SHO�QRPEUH�GH�JHQW�TXH�HV�PDQLIHVWD�
D�%DUFHORQDµ��3HU�JXVW�R�D�GHVJUDW�GH�TXL�VLJXL��DL[z�KD�
HVWDW�DL[t�HQ�GLIHUHQWV�PRPHQWV�FODX�GH�OD�KLVWzULD��,�DL[z�
pV�HO�TXH�ID�SRU�R�QHJXLWHMD�DOJXQV�SRGHUV�IjFWLFV�

/D�´UHYROXFLy�GHPRFUjWLFDµ�SURFODPDGD�SHU�&RODX�

OD�PDWHL[D�QLW�HOHFWRUDO�LQWHQWD�MD�VHU�PHWDEROLW]DGD��
DVVXPLQW�ÀQV�L�WRW�HO�VHX�Oq[LF��SHO�SUHVLGHQW�GHO�&HUFOH�
G·(FRQRPLD��$QWyQ�&RVWDV��D�OD�VHYD���D�UHXQLy�DQXDO��
HO�SDVVDW����GH�PDLJ�D�6LWJHV��YD�SDUODU�´G·LOĊOXVLyµ�
SHU�O·DFWXDO�´SULPDYHUD�SROtWLFDµ�L�OD�´UHYROXFLy�
GHPRFUjWLFDµ��'LHV�GHVSUpV�&RVWDV�QHJDYD��HQ�XQ�
GHEDW�D�OD�6(5��TXH�O·HPSUHVDULDW�WLQJXpV�´SRUµ��SHUz�
UHFRQHL[LD�´LQTXLHWXGµ��7DPEp�HO�SUHVLGHQW�GH�OD�
&DPEUD�GH�&RPHUo��0LTXHO�9DOOV��V·KD�RIHUW�DTXHVWD�
VHWPDQD�D�´FROĊODERUDUµ�DPE�OD�QRYD�DOFDOGHVVD��3HUz�
PHPEUHV�GH�FHUFOHV�HFRQzPLFV�DGPHWHQ��HQ�S~EOLF�L�
HQFDUD�PpV�HQ�SULYDW��HO�VHX�QHJXLW�SHO�FDQYL�SURGXwW�D�
%DUFHORQD��0DGULG�L�9DOqQFLD��/HV�GHFODUDFLRQV��DTXHVWD�
PDWHL[D�VHWPDQD��GHO�SUHVLGHQW�GHO�%%9$��)UDQFLVFR�
*RQ]iOH]��VREUH�´HO�ULVF�GHO�SRSXOLVPHµ�L�OHV�´SURPHVHV�
LQYLDEOHVµ��R�OHV�GHO�SUHVLGHQW�GH�OD�&(2(��-RDQ�5RVVHOO��
DOHUWDQW�FRQWUD�HOV�TXL�´YROHQ�IHU�KR�VDOWDU�WRW�SHOV�
DLUHV��VHQVH�DOWHUQDWLYHV�L�VHQVH�XQ�business planµ��HQ�
VyQ�H[HPSOHV��8Q�DOWUH�pV�DTXHVWD�FRQIHVVLy�SULYDGD�
G·XQ�DOW�GLUHFWLX�G·XQ�LPSRUWDQW�HQV�HFRQzPLF�FDWDOj��
ERQD�SDUW�GHOV�VHXV�VRFLV��HPSUHVDULV�L�EDQTXHUV��QL�
WDQ�VROV�YROHQ�GRQDU�HOV�FHQW�GLHV�GH�JUjFLD�DO�QRX�
$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�

0HQWUH�HO�OtGHU�HFRVRFLDOLVWD�-RDQ�+HUUHUD��,&9�(8L$�
pV�XQ�GHOV�SXQWDOV�GH�&RODX��DOHUWD�TXH�´HO�OLQ[DPHQW�
PHGLjWLF�TXH�YD�SDWLU�HO�WULSDUWLW�VHUj�XQ�MRF�GH�QHQV�
FRPSDUDW�DPE�HO�TXH�SDWLUj�%DUFHORQD�HQ�&RP~µ��D�
OD�SUHPVD�MD�KL�KD�TXL�FRPHQoD�D�SRVDU�VRUGLQD�D�OD�
UHYROXFLy�EDUFHORQLQD��6·HYRFD�HO�-RDQ�0DUDJDOO�TXH�HO�
������DUUDQ�GH�OD�6HWPDQD�7UjJLFD��YD�HVFULXUH�La ciutat 
del perdó��L�VH�FLWHQ�WH[WRV�G·$JXVWt�&DOYHW��*D]LHO��GHOV�
DQ\V�WUHQWD��'H�IHW��MD�GXUDQW�OD�FDPSDQ\D�HO�UHSXEOLFj�
$OIUHG�%RVFK�YD�LQWHQWDU�IHU�IRUDW�HQ�OD�SXJQD�7ULDV�
&RODX�DSHOĊODQW�D�´QR�WRUQDU�DOV�HQIURQWDPHQWV�HQWUH�OD�
/OLJD�L�OD�)$,µ�

(Q�DOJXQV�LPDJLQDULV�VHPEOD�TXH�UHYLVTXLQ�´OD�
GLVWzSLD�EXUJHVD�L�HOV�SjQLFV�PRUDOVµ�GHVFULWV�SHU�
O·KLVWRULDGRU�EULWjQLF�&KULV�(DOKDP�D�La lucha por 
%DUFHORQD��&ODVH�FXOWXUD�\�FRQÁLFWR�������������$OLDQ]D��
�������R�HO�PyQ�GHVHQFDL[DW�TXH�O·XUEDQLVWD�-RVp�/XLV�
2\yQ�H[SOLFD�D�La quiebra de la ciudad popular. Espacio 
urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de 
HQWUHJXHUUDV�������������(GLFLRQHV�GHO�6HUEDO���������
(DOKDP�H[SOLFD�TXH�´HOV�EDUULV�HUHQ�XQ�HQWRUQ�VRFLDO�
FRPSOHW��HVSDLV�GH�FRQWHVWDFLy�L�HVSHUDQoD�L�SXQW�
GH�SDUWLGD�GH�OD�UHVLVWqQFLD�FRQWUD�OD�FLXWDW�EXUJHVD��
XQD�OOXLWD�VXEYHUVLYD�TXH�YD�GRQDU�D�%DUFHORQD�IDPD�
internacional de ciutat roja i capital revolucionària 
G·(VSDQ\Dµ��,�2\yQ�LQVLVWHL[�D�GHÀQLU�%DUFHORQD�FRP�
´OD�FDSLWDO�SULQFLSDO�GH�OD�UHYROXFLyµ�L�WURED�WDPEp�HQ�
HOV�EDUULV�HO�´VXEMHFWH�VRFLDO�TXH�YD�HVWDU�DO�GDUUHUH�GH�
OD�%DUFHORQD�UHYROXFLRQjULDµ�ÀQV�TXH�)UDQFR��L�FHUWD�
EXUJHVLD�FDWDODQD��YD�JXDQ\DU�OD�*XHUUD�&LYLO�

/D�VLWXDFLy�DFWXDO�QR�pV�OD�GHOV�DQ\V�WUHQWD��3HUz�
OD�FULVL�KD�DFFHQWXDW�XQHV�GLIHUqQFLHV�VRFLDOV�L�HQWUH�
EDUULV�TXH�LQLFLDOPHQW��FRP�DQDOLW]D�OD�VRFLzORJD�
0DULQD�6XELUDWV�D�%DUFHORQD��GH�OD�QHFHVVLWDW�D�OD�

llibertat��L’Avenç���������OD�FLXWDW�GHPRFUjWLFD�QDVFXGD�
G·HVTXHUUHV�HO������KDYLD�DQDW�UHGXLQW��8Q�UHHTXLOLEUL�
IUXLW��SUHFLVDPHQW��GH�OHV�OOXLWHV�XUEDQHV�GHOV�DQ\V�
setanta historiades a Barris, veïns i democràcia 
�L’Avenç���������(O�������PLJ�DQ\�DEDQV�GH�PRULU�)UDQFR��
XQ�LQIRUPH�FRQÀGHQFLDO�GHO�*RYHUQ�&LYLO�FDOLEUDYD�OD�
IRUoD�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO�D�%DUFHORQD�L�FRPSDUDYD�OD�
VLWXDFLy�DPE�O·HVFHQDUL�GH�OD�&DWDOXQ\D�UHYROXFLRQjULD�
GHOV�DQ\V�WUHQWD��SHU�DFDEDU�UHFRPDQDQW�DO�JRYHUQDGRU�
5RGROIR�0DUWtQ�9LOOD��´+D\�TXH�FHGHU�DQWH�HO�SXHEOR«�GH�
OR�FRQWUDULR�QR�KD\�TXLHQ�OR�IUHQHµ�

7UHV�GqFDGHV�GHVSUpV��DPE�HO�PRGHO�GH�FLXWDW�MD�
PROW�T�HVWLRQDW�L�HO�QHROLEHUDOLVPH�WULRPIDQW��TXL�HO�
�����SUHVLGLD�HO�&HUFOH�G·(FRQRPLD��-RVHS�3LTXp��YD�
DSRVWDU�SHU�´UHFXSHUDU�O·HVSHULW�EXUJqV�GH�%DUFHORQDµ��
(Q�FRQFUHW��YD�GHPDQDU�´GHVHQJDQ[DUµ�DO�Pj[LP�OD�
FLXWDW�GHO�SRGHU�SROtWLF�L�SRVDU�À�D�TXDOVHYRO�YHVWLJL�´GH�
VXERUGLQDFLy�GH�OD�VRFLHWDW�FLYLO�DOV�SRGHUV�S~EOLFVµ��
8QD�VLWXDFLy�TXH�´HV�SRGLD�HQWHQGUH�HQ�HOV�SULPHUV�
DQ\V�GH�OD�7UDQVLFLyµ��SHUz�TXH��L�MXVW�D�O·LQLFL�G·XQD�

FULVL�TXH�1DRPL�.OHLQ�DQDOLW]D�HQ�FODX�GH�GRFWULQD�GHO�
[RF��HO�&HUFOH�G·(FRQRPLD�FRQVLGHUDYD�XQ�OODVW�SHU�D�
´O·DQRPHQDGD�VRFLHWDW�FLYLO�TXH�YD�SURWDJRQLW]DU�OHV�
([SRVLFLRQV�8QLYHUVDOV��OHV�JUDQV�LQLFLDWLYHV�FXOWXUDOV�
�GHV�GHO�/LFHX�ÀQV�DO�3DODX�GH�OD�0~VLFD��R�HOV�JUDQV�
UHSWHV�XUEDQtVWLFV�GH�%DUFHORQDµ�

(Q�DTXHVW�SURFpV�YLYLD�OD�FLXWDW�ÀQV�TXH�KD�JXDQ\DW�
%DUFHORQD�HQ�&RP~��(O�VHX�WULRPI�HQ�XQD�EDWDOOD�TXH��
VREUHWRW��pV�G·KHJHPRQLD�FXOWXUDO��MD�SUHRFXSDYD�OD�
WDUGRU�GHO�������MXVW�GHVSUpV�TXH�&L8�L�;DYLHU�7ULDV�
DFRQVHJXLVVLQ�XQD�DOFDOGLD�TXH�GHV�GH������KDYLD�HVWDW�
HQ�PDQV�VRFLDOLVWHV��$L[t�KR�YD�H[SUHVVDU�HO�SHULRGLVWD�
)UDQFHVF�0DUF�ÉOYDUR�HQ�XQ�WH[W�D�OD�UHYLVWD�PXQLFLSDO�
Barcelona Metròpoli��Barcelona, un debat d’idees 
impossible��+L�FRQVWDWDYD�OD�´YHULWDEOH�DQRPDOLDµ�TXH�
HOV�YDORUV�GH�OD�GUHWD�HVWLJXHVVLQ�LQIUDUHSUHVHQWDWV�D�
%DUFHORQD�L�GHQXQFLDYD�HO�´PRQzOHJ�LGHROzJLF�HQ�HO�
qual les idees centrals d’una socialdemocràcia lenta 
GH�UHÁH[RV�VyQ�VXEVWLWXwGHV�L�GHVSODoDGHV�SHU�XQ�
PDJPD�GH�GLVFXUVRV�DOWHUJOREDOLW]DGRUV��QHROOLEHUWDULV��
QHRFRPXQLVWHV��DQWLDPHULFDQV��DQWLVHPLWHV�L�
DQWLRFFLGHQWDOVµ��-XVW�GHVSUpV�GHO����0�GHO������MD�
V·HVWDYD�FXLQDQW��VHJRQV�ÉOYDUR��´XQ�FRQI~V�EURX�
DQWLSROtWLF�L�SRSXOLVWDµ��3HUz��FRP�H[SOLFD�O·KLVWRULDGRU�
;DYLHU�'RPqQHFK�D�Hegemonías. Crisis, movimientos 
de resistencia y procesos políticos��$NDO���������DL[z�Wp�
PROWD�KLVWzULD�DO�GDUUHUH�L�WDPEp�HV�SRW�OOHJLU�HQ�SRVLWLX��
Sense por.

Por de barricada i distòpia burgesa

pIlAR AymERICh
Corredisses a la manifestació proamnistia, any 1976

OLa ciutat burgesa reacciona davant el 
canvi d’hegemonia cultural esperonat 
per un desequilibri social entre barris 
fruit de la gestió de la crisi

OLes actuals mobilitzacions 
per l’habitatge o en defensa 
de la sanitat i l’educació 
públiques tenen equivalent 
HQ�OHV�OOXLWHV�YHwQDOV�GHOV���

ARxIu nOuS hORItzOntS
Proclamació del nou Ajuntament democràtic el 19 d’abril de 1979
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¿Cómo son los concejales de Barcelona?

Carrer ha repetido la encuesta que realizó por primera vez en 2011 
entre los concejales que tuvieron como alcalde a Xavier Trias. 
6H�WUDWD�GH�VDEHU��FXDWUR�DxRV�GHVSXpV��FyPR�KD�FDPELDGR�HO�SHUÀO�
económico y social de los representantes de la ciudad

m. EugEnIA IbáñEz
periodista

O�SDVDGR����GH�PD\R�ORV�EDUFHOR-
neses dieron un brochazo de pin-
tura a sus representantes mu-

nicipales y cambiaron sustancialmente 
HO�SHUÀO�GH�ORV�PLHPEURV�GHO�FRQVLVWRULR��
DXPHQWy� OD�SUHVHQFLD�GH�PXMHUHV� \�GLV-
minuyó la de propietarios de las vivien-
das de residencia; se alcanzó la mayoría 
entre los que dicen ser usuarios de la sa-
nidad pública y creció el número de quie-
QHV�OOHYDQ�D�VXV�KLMRV�D�HVFXHODV�S~EOLFDV��
metro y autobús pasaron a ser el medio 
habitual  de locomoción de casi todos los 
ediles y la bicicleta se convirtió en algo 
más que un medio de transporte testimo-
nial. Ese es, a grandes rasgos, el cambio 
TXH�VH�KD�SURGXFLGR�HQWUH�ORV�FRQFHMDOHV�
HOHJLGRV�HO����GH�PD\R�GHO������\�TXH�IXH-
URQ�SUHVLGLGRV�SRU�HO�FRQYHUJHQWH�;DYLHU�
Trias y los que, cuatro años después, tie-
nen a Ada Colau, de Barcelona en Comú 
(BC), como primera alcaldesa en la histo-
ria de Barcelona.
Carrer ha repetido la experiencia rea-

OL]DGD�HQ�RFWXEUH�GHO������\�SRFR�GHVSXpV�
de la constitución del nuevo consistorio 
UHSDUWLy� HQWUH� ORV� ��� FRQFHMDOHV� ���� GH�
BC, 10 de CiU, 5 de Ciutadans (C’s), 5 de 
(5&����GHO�36&����GHO�33�\���GH�OD�&83��
un breve cuestionario en el que se solici-
taban datos sobre aspectos relacionados 
con profesión, vivienda, sanidad, ense-
ñanza, movilidad y asociacionismo. Los 
resultados de esa sencilla encuesta pue-
den orientar al barcelonés sobre la con-
dición social y económica de los hombres 
\�PXMHUHV�TXH�KDQ�DVXPLGR�OD�UHVSRQVD-
ELOLGDG�GH�PHMRUDU�VX�FDOLGDG�GH�YLGD��GH�
atenuar los efectos de una interminable 
crisis y de resolver enquistados proble-
mas. Las opciones personales de los con-
FHMDOHV�GDQ�SLVWDV� VREUH� OR�TXH�YD�D� VHU�
su gestión, sin olvidar que las matemá-
ticas, la suma de votos y las ecuaciones 
políticas posibles en un consistorio tan 
fragmentado resultarán determinantes 
en los acuerdos que se tomen en el salón 
de plenos.

El primer aspecto que se desprende de 
las respuestas de los formularios es que 
los barceloneses pueden tener la seguri-
dad de que cualquier tema que se discu-
ta encontrará con especialistas entre los 
ediles, que como colectivo, muestran una 
variada formación multidisciplinar. No 
es arriesgado asegurar que esa amplia 
pluralidad de profesiones es inédita en el 
municipalismo de Barcelona, pero si eso 
es bueno o malo aún no lo sabemos. El 
paso de los meses, como mucho de cuatro 
años, nos aclarará esa duda. Hay un poco 
de todo entre las profesiones con las que 
KDVWD�DKRUD� ORV���� UHSUHVHQWDQWHV�GH� OD�
ciudad se han ganado la vida, o seguirán 
ganándosela, si bien, como no podía ser 
de otra manera, son mayoría las titula-
ciones en Derecho, nueve en total, incluso 
con algún que otro doctorado. Hay econo-

mistas, arquitectos, enseñantes, ingenie-
ros industriales, médicos, psicólogos, poli-
tólogos, escritores, editores, funcionarios, 
comerciantes, un consultor, una investi-
JDGRUD� HQ� GHUHFKRV� KXPDQRV�� XQD� MXEL-
lada, una administrativa, un actor y un 
conductor de autobús. Y a falta de otros 
informes laborales, la edad media del 
FRQVLVWRULR�����DxRV��SHUPLWH�VXSRQHU�TXH�
han llegado al ayuntamiento con expe-
ULHQFLD�VXÀFLHQWH�HQ�OD�YLGD�\�OD�SURIHVLyQ��
Aunque tampoco sabemos si eso es bueno 
R�PDOR��(O�JUXSR�PiV�MRYHQ�HV�HO�TXH�FR-
PDQGD�$GD�&RODX�����DxRV�GH�PHGLD��\�HO�
más veterano, el de ERC, 55  años. Otro 
dato inédito: la presencia de hombres y 
PXMHUHV� HV� SUiFWLFDPHQWH� SDULWDULD�� ���
PXMHUHV���WUHV�PiV�TXH�HQ�HO�PDQGDWR�DQ-
WHULRU��\����YDURQHV��<�HVSHUDPRV�TXH�HVD�
igualdad de género sí sea buena.

Residencia: Eixample

El lugar de residencial tiene sutiles dife-
rencias entre el mandato que surgió en 
HO������\�HO�DFWXDO��6DUULj�6DQW�*HUYDVL�
ya no es el distrito mayoritario, si bien 
HQ� HO� YLYHQ� VLHWH� FRQFHMDOHV�� SRU� FDWRUFH�
TXH�SUHÀHUHQ�HO�(L[DPSOH��(VRV�GRV�GLV-
tritos acogen al 51% de los ediles. Si se 
DxDGHQ� ORV� FXDWUR� TXH� YLYHQ� HQ� *UjFLD�
y los tres que residen en Les Corts, Es-
plugues y Sant Cugat, resulta que el 68% 
de los miembros del consistorio tiene su 
vivienda en zonas que, en cierta manera, 
pueden considerarse privilegiadas. Con 
el mismo sistema de cálculo, en el man-
GDWR�DQWHULRU�HVH�SRUFHQWDMH�IXH�HO������
6DQW�0DUWt� QR� WLHQH� FRQFHMDO� UHVLGHQWH��
mientras que en el mandato anterior esa 
DXVHQFLD�VH�GLR�HQ�6DQWV�0RQWMXwF�

Por opción de vida, o por situación 
HFRQyPLFD��HO�Q~PHUR�GH�FRQFHMDOHV�SUR-
pietarios de sus pisos ha descendido de 
ORV����GHO�PDQGDWR�DQWHULRU��HO������D�ORV�

���DFWXDOHV��HO�������OR�TXH�LPSOLFD�TXH�
la mayoría, el 51% de los miembros del 
consistorio, viven en pisos de alquiler. 
(VRV����SLVRV�GH�SURSLHGDG�FRUUHVSRQGHQ�
a tres ediles de Barcelona en Comú, seis 
de CiU, tres de C‘s, dos de ERC, tres del 
PSC, dos del PP y uno de la CUP. Da la 
sensación de que, a la hora de responder 
la encuesta, algunos de esos propietarios 
KDQ�RSWDGR�SRU�MXVWLÀFDU�HVD�WLWXODULGDG��
como si se vieran en la necesidad de ex-
plicar que, sí, efectivamente, son dueños 
de un piso, pero no tanto. Unos añaden 
que la titular de la vivienda es la esposa, 
otros que la propiedad es compartida con 
la madre y algunos que el inmueble pro-
cede de una cesión familiar. Pero donde 
HVD� HVSHFLH� GH� SXGRU�� WHPRU� R� SUHMXLFLR�
queda al descubierto con mayor claridad 
es en el apartado relativo a la segunda 
UHVLGHQFLD��0LHQWUDV�HQ�HO�PDQGDWR�DQWH-
ULRU�WRGRV�ORV�FRQFHMDOHV�FRQWHVWDURQ�HVD�
pregunta, en el actual once han optado 
SRU� GHMDU� OD� UHVSXHVWD� HQ� EODQFR� �WUHV�
de CiU, cuatro de C’s dos de ERC y uno 

del PP). De los 35 que respondieron solo 
seis reconocen disponer de segunda resi-
dencia. En el mandato anterior, 18 con-
FHMDOHV�� HO�����GHO� WRWDO��GLVIUXWDEDQ�GH�
segunda residencia, pero los espacios en 
blanco de los cuestionarios actuales impi-
den comparar resultados.

Entre la mutua y el CatSalut

7DPELpQ�VH�KD�GDGR�FLHUWR� FDPXÁDMH�GH�
datos en el apartado de la opción entre sa-
nidad pública y privada. Si nos atenemos 
estrictamente a la respuesta dada sobre 
si son usuarios del CatSalut se puede lle-
gar a la conclusión de que el nuevo consis-
torio mantiene la coherencia exigible a un 
SROtWLFR�D�OD�KRUD�GH�FRQÀDU�HQ�OD�JHVWLyQ�
S~EOLFD��SRUTXH����GH�VXV�PLHPEURV� ����
en el mandato anterior) dan el nombre 
de un CAP como referencia, pero lo cierto 
es que 13 de ellos incluyen, además, una 
mutua en el apartado de sanidad privada. 
(VR� VLJQLÀFD�TXH� VROR���� FRQFHMDOHV�KDQ�
prescindido de la sanidad privada y han 
optado en exclusiva, para lo bueno y para 
lo malo, por el servicio público de salud. 
Los más sinceros han sido los siete con-
FHMDOHV�TXH��VLQ�FDPXÁDMHV��VH�UHFRQRFHQ�
como usuarios de mutuas privadas. En 
GHÀQLWLYD�� FDVL� HO� ���� GH� ORV� UHSUHVHQ-
tantes de la ciudad han considerado que 
debían protegerse a ellos y a sus familias 
contra los recortes sanitarios en el sector 
público, la reducción de camas hospitala-
rias y la pérdida de plantilla de médicos y 
enfermeras. Figurar en la lista de espera 
de durante meses para una operación de 
FDWDUDWDV��SRU�SRQHU�XQ�HMHPSOR��GHEH�VHU�
muy desagradable.

Pierde la escuela pública

(VD� GHVFRQÀDQ]D� VREUH� OD� FDOLGDG� GH� OR�
S~EOLFR�HQWUH�ORV�QXHYRV�FRQFHMDOHV�UHVXO-
ta también evidente en el apartado de la 

E

DAnI CODInA
Constitución del Ayuntamiento de Barcelona el pasado 13 de junio

OPor primera vez en 
Barcelona la presencia por 
JpQHUR�HQWUH�ORV�FRQFHMDOHV 
es prácticamente paritaria: 
���PXMHUHV�\����KRPEUHV

Los ediles 
por partidos

BC 11
CIU 10
C’s 5
ERC 5
PSC 4
PP 3
CUP 3

El total de 
FRQFHMDOHV�GHO�
Ayuntamiento de 
%DUFHORQD�HV�GH�
����3DUD�REWHQHU�OD�
PD\RUtD�DEVROXWD�
VH�QHFHVLWDQ����
YRWRV��/D�JUDQ�
IUDJPHQWDFLyQ�
UHTXHULUi�FRQVHQVRV�
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$�H[FHSFLyQ�GH�&·V��ORV�FRQFHMDOHV�GH�WRGRV�ORV�
JUXSRV�PXQLFLSDOHV�FLWDQ�OD�ELFLFOHWD�HQWUH�ORV�
YHKtFXORV�GH�VX�SURSLHGDG��/D�HQFXHVWD�GH�´&DUUHUµ�
QR�VROLFLWDED�TXH�VH�GHWHUPLQDUD�VX�XVR��SHUR�\D�HV�
LQWHUHVDQWH�TXH����HGLOHV�UHFRQR]FDQ�TXH�GLVSRQHQ�
GH�XQD�ELFL�HQ�VX�GRPLFLOLR��LQFOXVR�VL�OD�XWLOL]DQ�
en escasas ocasiones y solo para dar veracidad a 
VX�UHVSXHVWD��$Kt�OD�WLHQHQ��SDUD�DOJR�VHUYLUi��(V�
GHVWDFDEOH�TXH�HQ�HO�FRQVLVWRULR�HOHJLGR�HO�SDVDGR�
���GH�PD\R�VH�GD�XQ�FLHUWR�GHVDSHJR��LQpGLWR�KDVWD�
DKRUD��KDFLD�OD�SRVHVLyQ�GH�FXDOTXLHU�YHKtFXOR�
SULYDGR�FRPR�PHGLR�WUDQVSRUWH�XUEDQR��SRUTXH��
VL�WRGRV�KDQ�VLGR�VLQFHURV�HQ�VXV�UHVSXHVWDV��\�QR�
WHQHPRV�PRWLYRV�SDUD�GXGDU�GH�HOOR��HQ�VHLV�GH�
ORV�VLHWH�JUXSRV�PXQLFLSDOHV�KD\�DOJ~Q�FRQFHMDO�
TXH�GHFODUD�QR�SRVHHU�QL�FRFKH��QL�PRWR��QL�ELFL��
/D�SDOPD�VH�OD�OOHYD�%DUFHORQD�HQ�&RP~�FRQ�FLQFR�
HGLOHV�GHVPRWRUL]DGRV��$GD�&RODX��*HUDUGR�3LVDUHOOR��
5DLPXQGR�9LHMR��*DOD�3LQ�\�-RVHS�0DULD�0RQWDQHU��

(Q�&L8�VRQ�GRV��)UDQFLQD�9LOD�\�*HUDUG�$UGDQX\��\�
XQR�HQ�ORV�UHVWDQWHV�JUXSRV��$OIRQVR�6DQWLDJR��&·V���
0RQWVH�%HQHGt��(5&���&DUPHQ�$QGUpV��36&��\�0DULD�
5RYLUD��&83���6ROR�WUHV�FRQFHMDOHV��0HUFq�+RPV�
�&L8���)UDQFLVFR�6LHUUD��&·V��\�$OEHUWR�)HUQiQGH]�
�33���VXHOHQ�PRYHUVH�HQ�PRWR��/RV�UHVWDQWHV�
FRQFHMDOHV�VRQ�SURSLHWDULRV�GH�FRFKHV��R�FRFKHV��
SHUR�GLFHQ�XWLOL]DUOR�PX\�SRFR�HQ�OD�FLXGDG�

(O�XVR�GHO�YHKtFXOR�RÀFLDO�FRPR�PHGLR�GH�
transporte parece que ha pasado de moda entre unos 
FRQFHMDOHV�TXH�YHQ�FRPR�FDGD�GtD�OD�DOFDOGHVD��$GD�
&RODX��OOHJD�D�VX�GHVSDFKR�HQ�PHWUR�\�VROR�UHFXUUH�DO�
SDUTXH�PyYLO�PXQLFLSDO�SRU�H[LJHQFLDV�GH�VX�DJHQGD�
RÀFLDO��;DYLHU�7ULDV�\�-RDTXLP�)RUQ��DPERV�GH�&L8��
VRQ�ORV�TXH�FRQ�PiV�IUHFXHQFLD�UHFXUUHQ�DO�YHKtFXOR�
RÀFLDO��XQ�����\�XQ�����UHVSHFWLYDPHQWH��VHJ~Q�
VXV�SURSLDV�UHVSXHVWDV��(O�UHVWR�GH�FRQFHMDOHV��VLQ�
JUDQGHV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�JUXSRV��UHFKD]D�HO�YHKtFXOR�
PXQLFLSDO��TXH�GLFHQ�XVDUOR�HQ�FRQWDGDV�RFDVLRQHV�\�

VROR�FXDQGR�OR�H[LJH�HO�JXLyQ��\�SUHÀHUHQ�GHVSOD]DUVH�
D�SLH��WUDQVSRUWH�S~EOLFR��ELFL�R�WD[L�

$Vt�TXH��VL�KDFHPRV�FXHQWDV��HQWUH�ORV�TXH�GLFHQ�
WHQHU�\�XVDU�ELFLFOHWDV��ORV�TXH�SUHÀHUHQ�ODV�PRWRV��
ORV�TXH�SRVHHQ�FRFKH�SHUR�DVHJXUDQ�TXH�OR�XVDQ�
SRFR��ORV�TXH�UHFKD]DQ�HO�FRFKH�RÀFLDO�\�ORV�TXH�
no disponen de otro medio de locomoción que sus 
GRV�SLHUQDV��WHQHPRV�XQ�FRQVLVWRULR�TXH�HQ�VXV�
GHVSOD]DPLHQWRV�XUEDQRV�FRQWDPLQD�PX\�SRFR��(V�
EXHQR�VDEHU�TXH�QXHVWURV�FRQFHMDOHV�QR�FRODERUDQ�
HQ�HVH�WULVWH�UpFRUG�TXH�KD�FRQYHUWLGR�D�%DUFHORQD�
HQ�OD�FLXGDG�HXURSHD�GRQGH�PiV�KDQ�DXPHQWDGR�ORV�
DWDVFRV�GH�WUiÀFR�HQ�HO�������XQ�����HQ�XQ�VROR�DxR��
VHJ~Q�HO�LQIRUPH�GH�OD�FRQVXOWRUD�,QUL[�KHFKR�S~EOLFR�
D�ÀQDOHV�GH�DJRVWR��&DVL�HVWDPRV�SRU�SHUGRQDU�D�
HVRV�FRQFHMDOHV�TXH�QR�FRQItHQ�HQ�OD�VDQLGDG�S~EOLFD�
\�TXH�OOHYHQ�D�VXV�KLMRV�D�FHQWURV�SULYDGRV��SRU�OR�
PHQRV�QR�FRODERUDQ�HQ�PDWDUQRV�SRFR�D�SRFR�D�JROSH�
GH�ERFDQDGDV�GH�&2��

Movilidad: aparecen las bicis

enseñanza, a pesar de que ha disminuido 
FRQVLGHUDEOHPHQWH� HO� SRUFHQWDMH� GH� ORV�
que han optado por escuelas concerta-
GDV�SDUD�VXV�KLMRV������SRU�XQ�����HQ�HO�
mandato anterior. En cualquier caso, se 
mantiene una abrumadora mayoría que, 
por los motivos que sea, no ha elegido 
centros escolares de total titularidad pú-
EOLFD��2QFH�GH�ORV����FRQFHMDOHV�DFWXDOHV�
QR�WLHQHQ�KLMRV�����HQ�HO�PDQGDWR�DQWHUL-
or), cuatro de estos militan en BC, dos en 
C’s, PSC y CUP y uno en el PP, así que 
solo 30 miembros del consistorio han con-
testado a la pregunta sobre sus preferen-
cias sobre enseñanza pública o privada. 
6HLV�FRQFHMDOHV�GH�%&�OOHYDQ�D�VXV�KLMRV�D�
escuelas públicas y el séptimo puntualiza 
que ha debido escoger una guardería de 
SDJR�SDUD�VX�KLMR�GH�GRV�DxRV�SRU�DXVHQ-
FLD� GH� XQ� FHQWUR� S~EOLFR�� &RQÀHPRV� HQ�
TXH�HVWH�FRQFHMDO�VH�HVPHUDUi�HQ�PHMRUDU�
la situación de ese ámbito de la enseñan-
]D�SUHHVFRODU��/RV�GLH]�FRQFHMDOHV�GH�&L8�
(nueve en realidad, porque la décima ha 
GHMDGR�HQ�EODQFR�OD�UHVSXHVWD��KDQ�RSWD-
do por centros concertados, pero los dos 
HGLOHV�FRQ�KLMRV�HQ�HGDG�XQLYHUVLWDULD�KDQ�
HOHJLGR�OD�S~EOLFD��;DYLHU�7ULDV��FRQ�FXD-
WUR�KLMRV��WLHQH�XQD�DPSOLD�H[SHULHQFLD�HQ�
el sector porque reconoce en la encuesta 
que lo ha probado todo, centros privados, 
S~EOLFRV�\�FRQFHUWDGRV��&XDWUR�FRQFHMDOHV�
de ERC y uno de la CUP han elegido cole-
gios públicos, y dos del PSC, dos del PP y 
uno de ERC, centros concertados.

¿Dónde viven?

El juego de las asociaciones

BC

CIU

ERC

C,S

PSC

PP

CUP

CIUtat 
vElla

EIxamPlE

SantS-montjUïC

gRàCIa

noU BaRRIS

hoRta-
gUInaRdó

SaRRIà-Sant 
gERvaSI

lES CoRtS

Sant maRtí

Sant andREU

ESPlUgUES dE lloBREgat

Sant CUgat

DAnI CODInA
El Saló de Cent el día de la toma de posesión de los cargos municipales

3URSRQJR�XQ�MXHJR�GH�PHVD�HQWUHWHQLGR�
\�KDVWD�FLHUWR�SXQWR�GLGiFWLFR��PRQWDU�
GRV�JUXSRV�GH�ÀFKDV��XQR�FRQ�HO�QRPEUH�
de los partidos del consistorio y otro con 
las asociaciones a las que pertenecen 
VXV�FRQFHMDOHV��*DQDUi�TXLHQ�HPSDUHMH�
FRUUHFWDPHQWH�HVRV�JUXSRV��8Q�MXHJR�
IiFLO��SRUTXH�OD�LGHRORJtD�TXHGD�
SODVPDGD��FRQ�H[FHSFLRQHV��HQ�ODV�FXRWDV�
GH�VROLGDULGDG�R�DSR\R�TXH�VH�SDJDQ�D�
ÀQ�GH�PHV��3RU�FRQYLFFLyQ�SHUVRQDO�R�
GLVFLSOLQD�GH�SDUWLGR��ODV�SUHIHUHQFLDV�GH�
ORV�HGLOHV�GH�&L8�VRQ�XQLIRUPHV��VHLV�VRQ�
PLHPEURV�GH�ÓPQLXP�&XOWXUDO�\�RWURV�
WUHV�GH�OD�3ODWDIRUPD�SHU�OD�/OHQJXD�
\�$VVHPEOHD�1DFLRQDO�GH�&DWDOXQ\D�
�$1&���$QWRQL�9LYHV�UHVXPH�HQ�XQD�FRUWD�
IUDVH�OD�LGHRORJtD�DVRFLDFLRQLVWD�GH�
VXV�FRPSDxHURV��´3HUWDQ\R�D�HQWLWDWV�
TXH�SURPRXHQ�OD�QDFLy��OD�FXOWXUD�L�OD�
OOHQJXD�FDWDODQHVµ��3RU�VL�TXHGDED�XQ�
KXHFR�SDUD�HVD�JHQHUDOL]DFLyQ��6zQLD�
5HFDVHQV�VH�DSXQWD�D�´HQWLGDGHV�VRFLDOHV�
\�HPSUHVDULDOHVµ��VLQ�GHWHUPLQDU��/D�
Pi[LPD�LQGHÀQLFLyQ�FRUUHVSRQGH�D�
*HUDUG�$UGDQX\�\�)UDQFLQD�9LOD��TXH�
GHMDQ�HO�HVSDFLR�HQ�EODQFR��(Q�(5&�
UHSLWHQ�$1&�\�ÓPQLXP��7UHV�FRQFHMDOHV�
GH�%DUFHORQD�HQ�&RP~��$GD�&RODX��-DXPH�
$VHQV�\�/DXUD�3pUH]��QR�GDQ�SLVWDV��OD�
DOFDOGHVD�GHMD�HO�HVSDFLR�HQ�EODQFR�\�
los otros dos optan por la neutralidad 

DVRFLDWLYD�FRQ�XQ�´DFWXDOPHQWH�QRµ�
/RV�FRQFHMDOHV�GH�&·V�QR�JXVWDQ�

GH�GHVFXEULU�VX�DÀFLRQHV��GRV�GH�ORV�
cinco no dicen nada y los restantes se 
GHFDQWDQ�SRU�FROHJLRV�SURIHVLRQDOHV�\�
OD�6RFLHWDW�&LYLO�&DWDODQD��/RV�GHO�36&��
D�H[FHSFLyQ�GHO�FDEH]D�GH�OLVWD��-DXPH�
&ROOERQL��VLQGLFDWRV��DVRFLDFLRQHV�GH�
YHFLQRV��FRRSHUDFLyQ���VH�PDQWLHQHQ�HQ�
OD�VREULHGDG��R�HVSDFLR�HQ�EODQFR�R�XQD�
VROD�HQWLGDG��$PQLVWtD�,QWHUQDFLRQDO��
La misma tónica mantienen los tres 
HGLOHV�GHO�33��DÀOLDFLRQHV�DO�SDUWLGR�\�
otras entidades sociales y deportivas. 
/RV�FRQWHQLGRV�LGHROyJLFRV�GH�OD�&83�
quedan claros en las asociaciones 
D�ODV�TXH�SHUWHQHFHQ��FHQWURV�
LQGHSHQGHQWLVWDV�GHO�(L[DPSOH�\�$WHQHX�
3RSXODU���9ROWHV�5HEHO�

/DV�DÀFLRQHV�VLQGLFDOHV�YDQ�D�OD�EDMD��
WUHV�DÀOLDFLRQHV�D�&&22�HQ�%DUFHORQD�
HQ�&RP~��XQD�D�8*7�\�GRV�D�VLQGLFDWRV�
PLQRULWDULRV��,$&�\�&26��HQ�OD�&83��¢<�
ODV�DVRFLDFLRQHV�GH�YHFLQRV"�3RTXLWD�
FRVD��1XHYH�FRQFHMDOHV�HQWUH�ORV����TXH�
IRUPDQ�HO�FRQVLVWRULR�SHUWHQHFHQ�D�HVDV�
HQWLGDGHV��WUHV�GH�%&��OD�6DJUHUD��O·ÓVWLD�
\�&DVF�$QWLF���GRV�GH�(5&��OD�6DJUHUD�\�
(VTXHUUD�GH�O·(L[DPSOH��\�XQR�GH�&L8�
�3XW[HW���36&��'UHWD�GH�/·(L[DPSOH���&·V�
�5DYDO��\�&83��6DJUDGD�)DPtOLD���(O�33�QR�
SDUWLFLSD�HQ�HVH�MXHJR�
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AnDRéS nAyA

QFHWHP�XQ�QRX�$MXQWDPHQW�DPE�
���UHJLGRUV�HOHFWHV��(O�����G·HOOV�
estrena la responsabilitat de go-

YHUQDU�XQD�FLXWDW�GH�����������KDELWDQWV�
�GDGHV�GH��������HQ�XQ�FRQWH[W�GH�IRUWD�FUL-
si, desequilibris i desigualtats socials. Una 
Barcelona que ha de funcionar cada dia. A 
la vegada, molta població està reclamant 
unes polítiques que responguin als inte-
UHVVRV�PDMRULWDULV��TXH�HQV�DSURSLQ�D�XQD�
FLXWDW�PpV�MXVWD�L�PHQ\V�GHVLJXDO�

El govern municipal ha de marcar lí-
nies i prioritats, a la vegada que ha de 
facilitar la participació perquè els veïns 
i veïnes i les seves organitzacions no 
HQV� VHQWLP� HVWUDQ\V� HQ� HQWUDU� D� O·$MXQ-
tament. Un consistori que gestionarà 
aquest any, amb la suma de totes les 
empreses i organismes que en depenen, 
3.359 milions d’euros i del qual depèn 
XQD� SODQWLOOD� GH� ������� IXQFLRQDULV� L�
treballadors. En aquesta pàgina fem 
una aproximació a l’estructura política 
d’aquesta institució.

(O� FRQVHOO� PXQLFLSDO�� IRUPDW� SHOV� ���
regidors, és l’òrgan de màxima represen-
WDFLy�SROtWLFD�GH�O·$MXQWDPHQW��(V�UHXQHL[�
en plenari una vegada al mes, tot i que 
poden convocar-se sessions extraordinà-
ries a petició d’un mínim d’11 regidors, 
normalment, davant situacions urgents 
o excepcionals. En aquesta curta legisla-
WXUD�MD�V·KDQ�FHOHEUDW�FLQF�SOHQV�H[WUDRU-
dinaris. Dóna la impressió que l’oposició 
utilitzarà aquest dret per obligar a deba-
tre certs temes i marcar de prop l’equip de 
govern, que està en clara minoria.

Les comissions del plenari preparen 
l’ordre del dia i les propostes i continguts 
dels punts a debatre i votar. En aquest 
nou mandat s’han constituït quatre co-
missions, presidides per regidors que 
no formen part de l’equip de govern. La 
seva composició respon als resultats elec-
torals. Davant la fragmentació política 
existent, poden ser determinants a l’hora 
d’aprovar o frenar determinats acords.

El consell plenari elegeix l’alcaldes-
VD� SHU� PDMRULD�� $GD� &RODX� YD� FRPSWDU�
amb els 11 vots del seu grup, Barcelona 
en comú (BC), els cinc d’ERC, quatre del 
PSC i un de la CUP, que va donar un su-
SRUW�FUtWLF�MD�TXH�GRV�GHOV�VHXV�UHJLGRUV�QR�
OD�YDQ�YRWDU��(Q�WRWDO�����UHJLGRUV�GHOV����
van votar Colau com a alcaldessa. El dia 
de la investidura la plaça Sant Jaume va 
ser una gran festa popular, només com-
SDUDEOH�D�O·HOHFFLy�GHO�SULPHU�DMXQWDPHQW�
GHPRFUjWLF�GHO������

L’alcaldia nomena els tinents d’alcal-
de i els components de les quatre àrees 
de govern, formades pels regidors electes 
més set comissionats nomenats directa-
ment per l’alcaldia. Hem d’afegir com a 
novetat un comissionat més, el de Segu-
retat, que no forma part d’aquestes àrees 
i depèn directament de l’alcaldessa. Tam-
bé existeix la comissió de govern, presidi-
da per l’alcaldessa i formada pels tinents 
d’alcalde i els regidors que formen part 
de les àrees de govern. També sol ser-hi 
present el gerent municipal.

El govern de la ciutat està descentra-
OLW]DW�HQ����GLVWULFWHV��([LVWHL[�OD�ÀJXUD�
del regidor de districte, que és el respon-
sable de la gestió política i exerceix les 
funcions delegades per l’alcalde dintre 
de les seves competències. Els presidents 
dels consells de districte només tenen 
competències en allò relatiu al funciona-
ment del districte, presideixen el plenari 
i són elegits per l’alcalde a proposta del 
consell de districte. Els consellers i con-
selleres de districte són nomenats per 
l’alcalde a proposta dels partits i en fun-
ció dels resultats electorals a cada terri-
WRUL� �YHJHX� SjJLQD� ����� $� FDGD� GLVWULFWH�
existeix un comissionat tècnic designat 
SHO� UHJLGRU�� XQ� FjUUHF� GH� FRQÀDQoD�� $�
Barcelona també existeix un comitè ter-
ritorial format pels regidors dels distric-
tes i presidit per un tinent d’alcalde.

El nou govern de la ciutat...

E

Treball, Economia 
L�3ODQLÀFDFLy 
Estratègica
*HUDUGR�3LVDUHOOR 
�U�WLQHQW�G·DOFDOGH

CONSELL MUNICIPAL
���UHJLGRUV�L�UHJLGRUHV 
�%&�����&,8�����&·6���� 
(5&�����36&�����33����&83���

ÀREES DE GOVERN

COMISSIONS CONSELL PLENARI

Drets Socials
/DLD�2UWL] 
�D�WLQHQWD�G·DOFDOGH

Drets de Ciutadania, 
3DUWLFLSDFLy 
i Transparència
-DXPH�$VHQV 
�U�WLQHQW�G·DOFDOGH

Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat
-DQHW�6DQ] 
�D�WLQHQWD�G·DOFDOGH

Comissionat 
de Seguretat
Amadeu Recasens

Regidoria 
G·2FXSDFLy� 
Empresa i Turisme
$JXVWt�&RORP

Comissionat 
d’Economia Social 
i Cooperativa
-RUGL�9LD

Comissionat 
de Consum, 
Comerç i Mercats
0LTXHO�2UWHJD

Comissionat 
d’Estudis Estratègics 
i Programes 
de Memòria
;DYLHU�'RPqQHFK

Regidoria de Cicle de 
la Vida, Feminismes 
i LGBTI
/DXUD�3pUH]

Regidoria 
d’Habitatge
-RVHS�0DULD�0RQWDQHU

5HJLGRULD�G·(GXFDFLy�
i Universitats
5DLPXQGR�9LHMR

Comissionat de Salut
*HPPD�7DUDID

Regidoria 
GH�3DUWLFLSDFLy 
i Territori
*DOD�3LQ

Comissionat 
de Cultura
%HUWD�6XUHGD

Comissionat 
d’Esports
0DUWD�&DUUDQ]D

Regidoria 
de Mobilitat
0HUFHGHV�9LGDO

Comissionat 
d’Ecologia
(YD�+HUUHUR

ALCALDIA
Ada Colau

COMISSIÓ DE GOVERN

COMITÈ DE GOVERN

REGIDORS DE DISTRICTEGrups municipals
%&��&,8��&·6��(5&��36&��
33��&83

Junta de portaveus

Ciutat Vella
*DOD�3LQ 
3UHVLGHQWD��0HUFq�+RPV��&,8��

Eixample
$JXVWt�&RORP 
3UHVLGHQWD��7ULQL�&DSGHYLOD��(5&�

Les Corts
/DXUD�3pUH] 
3UHVLGHQW��)UDQFLVFR�6LHUUD��&�V�

Sarrià-Sant Gervasi
*HUDUGR�3LVDUHOOR 
3UHVLGHQW��-RUGL�0DUWt��&,8��

Gràcia
5DLPXQGR�9LHMR 
3UHVLGHQW��*HUDUG�$UGDQX\��&,8�

+RUWD�*LQDUGy
0HUFHGHV�9LGDO 
3UHVLGHQW��-DXPH�&ROOERQL��36&�

Nou Barris
-DQHW�6DQ] 
3UHVLGHQW��6DQWLDJR�$ORQVR��&·V�

Sant Martí
-RVHS�0DULD�0RQWDQHU 
3UHVLGHQW��-DYLHU�0XOOHUDV��33�

Sant Andreu
/DLD�2UWL] 
3UHVLGHQWD��0RQWVH�%HQHGt��(5&�

Economia i Hisenda
3UHVLGHQWD� 
&DULQD�0HMtDV��&·6� 
9LFHSUHVLGHQW� 
$JXVWt�&RORP��%&�

Drets Socials, 
Cultura i Esports
3UHVLGHQWD� 
0RQWVHUUDW�%HQHGt��(5&�� 
9LFHSUHVLGHQWD� 
/DLD�2UWL]��%&�

Presidència, 
Drets de Ciutadania, 
3DUWLFLSDFLy� 
6HJXUHWDW�L�3UHYHQFLy
3UHVLGHQWD� 
)UDQFLQD�9LOD��&,8� 
9LFHSUHVLGHQW� 
*HUDUGR�3LVDUHOOR��%&�

Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat
3UHVLGHQW� 
'DQLHO�0zGRO��36&� 
9LFHSUHVLGHQWD� 
-DQHW�6DQ]��%&�

PLENARI 
DE DISTRICTE

Consellers

Regidors 
adscrits

Sants-Montjuïc
-DXPH�$VHQV 
3UHVLGHQWD��0RQWVHUUDW�%DOODULQ��36&�
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...i el poder a l’ombra
A.n.

O�SRGHU�H[HFXWLX�GH�O·$MXQWDPHQW�
de Barcelona s’exerceix des d’una 
gran estructura formada per les 

nou gerències sectorials, deu districtes, 
quatre entitats públiques empresarials, 
nou instituts municipals, set empreses 
municipals i tretze consorcis i funda-
cions. Aquesta feina està dirigida per 
més d’un centenar d’alts càrrecs contra-
FWDWV�GH�PDQHUD�À[D�R�HYHQWXDO��L�TXH�HQ�
aquest mandat han vist reduït el seu sou 
per decisió política.

La feina dels gerents consisteix a con-
FUHWDU� L� PDWHULDOLW]DU� OD� SROtWLFD� GHÀQL-
da i aprovada per l’equip de govern i el 
&RQVHOO�0XQLFLSDO��/D�VHYD�DFWXDFLy��SHU�
tant, ve determinada per unes línies i 
prioritats marcades, però a ningú no se li 
escapa que a l’hora de portar-les a terme, 
els gerents tenen un marge de maniobra 
que pot marcar-ne de manera important 
la implementació.

Els càrrecs executius intervenen en 
tots els àmbits de la institució municipal 
sota les ordres d’un “supergerent” muni-
cipal. L’alcaldessa Ada Colau ha triat per 
assumir aquesta responsabilitat Jordi 
0DUWt��TXH�YD�VHU�SRUWDYHX�GHO�JUXS�VRFLD-
lista durant l’anterior mandat, va dimitir 
del càrrec, es va presentar a les primàri-
es i, en perdre-les, va donar-se de baixa 
GHO�36&��0DUWt�PLOLWDYD�DO�SDUWLW�VRELUD-
QLVWD�0(6� �0RYLPHQW� G·(VTXHUUHV��� HV-
cindit del PSC. ERC li va proposar anar 
de número dos a la llista que encapçalava 
$OEHUW�%RVFK��SHUz�KR�YD�UHEXWMDU��(O�VHX�
nomenament va aixecar controvèrsia en 
OHV�ÀOHV�GH�%DUFHORQD�HQ�&RP~��%&���SHUz�
&RODX�HO�YD�UDWLÀFDU�HQ�FRQVLGHUDU�TXH�WH-
QLD�XQ�SHUÀO�DGLHQW�L�jPSOLD�H[SHULqQFLD�
com a gerent. El poder d’aquest càrrec és 

LPPHQV�� pV�XQD�ÀJXUD� FODX�HQ�HO� IXQFL-
RQDPHQW� GH� O·$MXQWDPHQW��eV� HO�Pj[LP�
responsable de l’execució i supervisió del 
pressupost i dels organismes i les empre-
ses municipals.

La megaestructura gerencial té dos 
vessants: els 19 organismes integrats 
FRPSOHWDPHQW� D� O·$MXQWDPHQW� L� HOV� ���
organismes municipals autònoms, la 
importància dels quals no ve només 
determinada per l’activitat econòmi-
ca (311 milions d’euros facturats l’any 
�������VLQy�SHU�OHV�IXQFLRQV�L�HOV�VHUYHLV�
TXH�GRQHQ��8Q�DPSOL�FRQMXQW�G·DFWXDFL-
ons que incideixen en cultura, educació, 
habitatge, serveis socials, mobilitat, ur-
banisme o construcció d’equipaments. 
Juntament amb els directius hi treba-
OOHQ�������SHUVRQHV�

/·HTXLS� GH� JRYHUQ� GH� %&� Wp� PDMRULD�
als òrgans directius de totes les empreses 
H[FHSWH�HQ�%DUFHORQD�6HUYHLV�0XQLFLSDOV�
6$� �%60��� RQ� V·KD� LPSRVDW� XQD� FRPSR-
sició que té la mateixa proporció que el 
&RQVHOO�0XQLFLSDO� L� HQ� OD�TXDO�SHU� WDQW�
està en minoria. És el grup empresari-
al més important i gestiona els aparca-
ments, les estacions d’autobusos, el Zoo, 
les instal·lacions olímpiques, els parcs de 
0RQWMXwF� L�HO�)zUXP��HOV�VHUYHLV� IXQHUD-
ris, mercats centrals, tractament de re-
sidus o el parc d’atraccions del Tibidabo.

El poder gerencial es visualitza poc. 
Se’n fa pública la composició, però treba-
lla a l’ombra des dels seus despatxos. Una 
estructura que va créixer als anys 90 i 
va implicar la contractació de nombrosos 
SURIHVVLRQDOV��(V�EXVFDYD�DXJPHQWDU�O·HÀ-
FjFLD�GH�O·$MXQWDPHQW��TXH�IRV�PpV�jJLO�D�
l’hora de fer realitat les polítiques apro-

E ALCALDIA
Ada Colau

Gerent municipal
-RUGL�0DUWt

Organismes municipals 
integrats a l’Ajuntament

Gerències sectorials

&RRUGLQDFLy 
i Recursos
-RDQ�$QWRQL�/LQDUHV

Presidència 
i economia
-RUGL�$\DOD

2FXSDFLy��HPSUHVD 
i turisme
-RVp�$OEHUWR�GH�*UHJRULR

Drets de ciutadania, 
3DUWLFLSDFLy 
i Transparència
)HUQDQGR�3LQGDGR

Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat
-RUGL�&DPSLOOR

Recursos humans 
L�2UJDQLW]DFLy
)HUQDQGR�'DURFD

Gerències de districte

Ciutat Vella
0HUFq�0DVVD

Eixample
0j[LP�/ySH]

Sants-Montjuïc
)UDQFHVF�-LPpQH]

Les Corts
-RDQ�&DPEURQHUR

Sarrià-Sant Gervasi
$PjOLD�*DQJD

Gràcia
3HUH�&DPSV

+RUWD�*XLQDUGy
(GXDUGR�9LFHQWH

Nou Barris
*HPPD�$UDX

Sant Andreu
&DUPH�7XUpJDQR

Sant Martí
-RVp�*��3XJD

Empreses 
municipals

Organismes municipals 
autònoms

,QIRUPDFLy 
L�&RPXQLFDFLy 
de Barcelona

Barcelona Activa

%DUFHORQD�*HVWLy�
Urbanística

Barcelona 
d’Infraestructures 
Municipals

Foment de Ciutat

Barcelona Cicle de 
l’Aigua

Grup Barcelona 
Serveis Municipals

%60��3DUF�GHO�7LELGDER��
&HPHQWLULV�GH�%DUFHORQD��
7UDFWDPHQW�L�6HOHFFLy�GH�
5HVLGXV��0HUFDEDUQD

Patronat Municipal 
de l’Habitatge
;DYLHU�*RQ]iOH]

Institut Municipal 
Parcs i Jardins
-RUGL�5LEDV

Institut de Cultura de 
Barcelona
[[[[[[[[

)XQGDFLy�0LHV�YDQ�
der Rohe
[[[[[[[[[

Entitats públiques 
empresarials

Consorcis 
i fundacions

Agència d’Ecologia 
Urbana

Agència Local de 
l’Energia

Consorci del Besòs

Consorci de 
Biblioteques

Consorci Campus 
Diagonal-Besòs

Consorci El Far

Consorci Mercat de 
les Flors

Consorci Institut 
G·,QIjQFLD�L�0yQ�8UEj

Consorci Local 
Localret

Consorci de Ciències 
Naturals

)XQGDFLy�%DUFHORQD�
Cultura

)XQGDFLy�3ULYDGD�
SHU�OD�1DYHJDFLy�
Oceànica

$VVRFLDFLy�
Internacional de 
Ciutats Educadores

Organismes 
autònoms

Institut Municipal 
de Mercats
-RUGL�7RUUDGHV

Institut Municipal 
G·(GXFDFLy
-RVHS�0��&DVWLHOOD

Institut Municipal 
del Paisatge Urbà
-DYLHU�2OLYHOOD

Institut Municipal 
d’Hisenda
$QWRQL�5RGUtJXH]�6LYHUD

Institut Municipal 
de Serveis Socials
-RUGL�6iQFKH]�0DVLS

Institut Municipal 
d’Urbanisme
-RVH�0DULD�GH�7RUUHV

Institut Municipal 
de Persones amb 
Discapacitat
Ramon Lamiel

Institut Municipal 
d’Informàtica
)UDQFLVFR�5RGUtJXH]

Institut Barcelona 
Esports
0DULD�&ODUtV

vades per l’equip de govern. Cada quatre 
anys ha de passar un examen: l’examen 
de les eleccions. Un termini que obliga a 
actuar amb rapidesa. Per bé i per mal.

El control polític queda distant. El Ple 
del Consell ha de fer la funció dels respec-
tius consells d’administració. Són moltes 
HPSUHVHV��PROWHV� GHFLVLRQV�� ��� UHJLGRUV�
molt dividits políticament i amb poc de 
temps per actuar. El seguiment de les 
seves decisions es complica i els mecanis-
mes de participació brillen per la seva ab-
sència. El govern entrant va intentar que 
els òrgans directius de les empreses fos-
sin coberts per tècnics i no polítics, però 
la proposta no va ser acceptada. Un dels 
problemes existents és que un regidor té 
desenes de responsabilitats en múltiples 
àrees i organismes. Tenim molt poques 
garanties que puguin atendre-les amb el 
mínim rigor necessari.

S’acaba de tancar l’elecció dels respon-
sables de tota aquesta estructura muni-
cipal. Queda pendent un debat a fons 
sobre els organismes que funcionen de 
manera autònoma al govern de la ciutat. 
Quin n’és el funcionament, i si les rela-
cions laborals respecten els drets dels 
treballadors. Un sector que demana una 
revisió profunda.

OLa superestructura executiva 
municipal queda distant 
del control polític i els 
mecanismes de participació 
brillen per la seva absència

Seguretat 
L�3UHYHQFLy
-RUGL�6DPVy

Drets Socials
5LFDUGR�)HUQiQGH]

Habitatge
)UDQFLVFR�-DYLHU�%XUyQ
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&HQW�GLHV�SHU�SRVDU�ÀO�D�O·DJXOOD
DAvID GARCíA

Des de la nit del 24-M, en què els veïns i 
veïnes de Barcelona van atorgar la vara 
d’alcaldessa a Ada Colau, els projectes 
teòrics del programa de Barcelona en 
Comú (BC) havien de començar a pren-
dre forma. Tots els engranatges del nou 
projecte polític havien d’encaixar en el 
funcionament institucional i de l’admi-
nistració pública. La base de la nova le-
JLVODWXUD�� HQ� OD� VHYD� DXWRGHÀQLFLy�� HUD�
no continuar amb les formes habituals 
de poder. La gestió del poder, allò que tot 
subjecte polític anhela, ara no s’hauria de 
mecanitzar en condició vertical. La teoria 
de BC projectava aquesta gestió de forma 
transversal, oberta a la ciutadania; oferia 
OD�SUzSLD�SODWDIRUPD�GH�FRQÁXqQFLD�FRP�D�
pont entre demandes socials i de control 
sobre l’administració pública, amb l’objec-
WLX�SRVDW�HQ�HO�EHQHÀFL�FROÃOHFWLX�

'HPDQGD�G·DFWXDFLRQV�UjSLGHV

La condició d’urgència que pateix la ciu-
tat de Barcelona ha promogut un efecte 
rebot sobre la mateixa candidatura. Si bé 
s’acostumen a deixar 100 dies de marge 
perquè el nou equip de Govern s’esta-
bleixi a la institució, el clam popular ha 
demanat actuacions ràpides. I no només 
la ciutadania. L’oposició ja s’ha fet notar 
IRUPXODQW�PpV� GH� ���� LQWHUSHOÃODFLRQV� L�
ha demostrat contundència per criticar 
qualsevol moviment fora de l’statu quo 
HVWDEOHUW�ÀQV�DUD��$UD�Ep��QR�QRPpV�O·RSR-
sició ha mostrat discrepàncies amb algu-
nes decisions preses a hores d’ara.

(QWUH�OHV�SUzSLHV�ÀOHV�GH�%&�KL�WUREHP�
casos similars, com va ser la disconformi-
tat amb la incorporació de Jordi Martí a 
la gerència de l’Ajuntament. El sentiment 
GH�FRQWUDULHWDW�HQ�XQD�SDUW�GHO�FROÃOHFWLX�
ciutadà, que va apostar electoralment 
per la “nova política”, va fer entreveu-
re que en realitat no es tracta de “nova 
SROtWLFDµ��6L�Ep� OD� OtQLD�RÀFLDO�GHIHQVDYD�
la suma de Martí com un subjecte amb 
experiència i coneixement de la Casa 
Gran (argument similar al que s’utilitza 
per defensar el paper d’ICV-EUiA en el 
JRYHUQ� GH� FRQÁXqQFLD��� HO� WUDQVIRQV� GHO�

missatge era l’adaptació del nou Govern 
a la institució ja creada. Ara bé, amb vo-
luntat transformadora. Per tant, el joc de 
paraules “nova política” esdevé eslògan.

Res del que es vol dur a terme és 
“nou”. Tota la teoria ja va ser idealitzada 
dècades enrere. Només cal recordar els 
anys setanta, quan el fervor social va es-
devenir subjecte polític, amb pretensions 
organitzatives i d’autonomia pròpies. Un 
espai que va quedar delimitat pel cade-
nat del 78. Ara l’Ajuntament disposa de 
molt poc espai de maniobra per legislar a 
favor dels drets fonamentals i poder apli-
car després aquestes lleis. Per tant, seria 
més correcte dir que es pretén una trans-
formació de les estructures administrati-
ves en favor “del públic” (que no “per al 
públic”). Empoderament ciutadà. Una 
eina a l’abast de les classes populars que, 
FRP�YD�SDVVDU�DO�ÀQDO�GH� OHV� LQWHQFLRQV�
dels setanta, pot produir alhora el desen-
llaç contrari: l’embadaliment social.

Davant d’aquest tempteig regeneraci-
onal, però, l’organització social i media-
titzada no ha trigat a reaccionar. Abans, 
els poders fàctics podien provar d’aturar 
qualsevol moviment que desestabilitzes 
el seu “correcte” funcionament. Ara, els 
mateixos mecanismes que poden popula-
ritzar determinades polítiques alternati-

ves, els poden eliminar o menystenir de 
l’opinió pública. Les campanyes mediàti-
ques han esdevingut un motor polític (o 
contra-polític), amb una forta capacitat 
de posar determinats temes sobre la tau-
la, amb l’objectiu focalitzat en l’erosió del 
subjecte polític. Tal com s’ha observat en 
certa part de la premsa catalana, existeix 
OD�FDSDFLWDW�G·XWLOLW]DU�FRQÁLFWHV�SHUPD-
nents com a fets noticiables. El cas del 
top manta resulta dels més evidents. Un 
problema social, d’arrel internacional, 
que cau en un context deshumanitzat 
per la informació diària i no de profun-
ditat. Si bé la resposta inicial del nou 
equip de govern, format per persones que 
ja havien treballat el tema anteriorment, 
havia sigut l’establiment del diàleg amb 
HO�FROÃOHFWLX�PDQWHU��OD�VLWXDFLy�SRVWHULRU�
als incidents de plaça Catalunya va pro-
vocar certa desestabilització política. Un 
perjudici encomanat a la utilització del 
desplegament i la pressió policial, més 
propis de governs anteriors. O el que és 

el mateix, la policia com a recurs davant 
OD�PDQFD�G·HVWUDWqJLHV�FODUHV�L�GHÀQLGHV�

8QD�VRFLHWDW�SRODULW]DGD�L�SOXUDO

Les expectatives mai no són fàcils de 
complir. I encara menys en una societat 
tan polaritzada i plural. La situació naci-
onal també ha permeabilitzat la política 
local estival i ha creat nous horitzons on 
posar a prova el Govern. CIU, ERC i la 
CUP van forçar un ple extraordinari per 
votar l’adhesió de Barcelona a l’Associ-
ació de Municipis per la Independència 
(AMI), que es va perdre en no aconse-
guir la majoria absoluta. Però sí que ha 
resultat evident la manca de celeritat 
per plantejar la qüestió com proposava 
la candidatura en campanya electoral: 
prendre la decisió d’adhesió mitjançant 
una consulta ciutadana. El Govern ha 
fet tard i l’oposició sobiranista se li ha 
avançat a l’hora de demanar un ple per 
sotmetre la decisió a votació.

Tot i això, hi ha altres qüestions en les 

TXDOV�HO�*RYHUQ�MD�KD�SRVDW�ÀO�D�O·DJXOOD��
O millor dit, les ha suspès cautelarment 
per analitzar-les més endavant, com po-
den ser la concessió de llicències turís-
tiques, la paralització del concurs que 
pretenia privatitzar dues escoles bressol 
o la supressió de la candidatura als Jocs 
Olímpics d’Hivern del 2026 (i l’eliminació 
de facto de la pista de gel a la plaça Ca-
talunya per Nadal). També cal recordar 
la retirada en l’acusació contra els va-
guistes del 29-M (i la intenció de no per-
sonar-se novament contra activistes en 
els tribunals), la renúncia a la llotja del 
Liceu, l’ampliació econòmica en 2,8 mi-
lions d’euros per a la partida de beques 
menjador, o la prova pilot a Ciutat Vella 
per condonar les multes als apartaments 
turístics si aquests es destinen al lloguer 
social, entre altres mesures.

/HV�HQWLWDWV�HVSHUHQ�SDUWLFLSDFLy

Però més enllà d’aquesta circumstància, 
l’equip de govern ha de desenvolupar to-
tes aquelles idees plantejades en la cam-
panya electoral i en els seus primers dies 
de Govern, basats principalment en pro-
clames i gestos dels quals s’espera que 
esdevinguin polítiques. Les declaracions 
d’intencions, com la predisposició a unir 

el tramvia, revisar els impostos munici-
pals en relació amb les rendes dels ciu-
tadans o substituir les nomenclatures 
borbòniques dels carrers, així com refor-
mular l’ordenança de civisme, són qües-
tions que el nou curs polític ha d’encar-
rilar per no interferir en les esperances 
ciutadanes. Un fet que comporta certa 
dicotomia a l’hora de calcular els tempos: 
FHOHULWDW��SHUz�FRQVHQV�L�WUHEDOO�FROÃOHFWLX��
Les obres de l’estació de la Sagrera seran 
un dels escenaris ideals on analitzar la 
capacitat de veïns i administració per 
arribar a acords. Per ara, la zona comer-
FLDO�TXH�KD�GH�ÀQDQoDU�O·REUD�FRQWLQXD�D�
l’ordre del dia. Colau no va replantejar 
aquesta qüestió a la ministra de Foment, 
Ana Pastor. Una trobada, que per cert, 
no va comptar amb una taula de treball 
anterior sobre la matèria entre alcaldia i 
organitzacions vinculades al projecte. La 
ciutadania i les entitats esperen una par-
ticipació transversal i no paternalista per 
part del Govern.

OL’oposició ha formulat 
����LQWHUSHOÃODFLRQV�L�V·KD�
mostrat contundent per 
criticar qualsevol moviment 
fora de l’statu quo

��/·$MXQWDPHQW�GyQD�OOXP�
YHUGD�D�OD�UHQRYDFLy�GHO�
FRQYHQL�DPE�HO�0RELOH�
:RUOG�&RQJUHVV��ÀUPDW�
SHU�O·DOFDOGH�HQ�IXQFLRQV�
;DYLHU�7ULDV�HQ�XQ�DFWH�
DO�TXDO�DVVLVWHL[�OD�IXWXUD�
DOFDOGHVVD�$GD�&RODX��
%DUFHORQD�HQ�FRP~�KDYLD�
T�HVWLRQDW�OD�FRQWLQXwWDW�

��&RQFHVVLy�GH��������EHTXHV�
SHU�D�DFWLYLWDWV�LQIDQWLOV�D�
O·HVWLX��TXH�LQFORXHQ�EHTXHV�
SHU�D�PHQMDGRU��GHVWLQDQW�
XQ�WRWDO�GH�����PLOLRQV�
G·HXURV��8Q�����PpV�TXH�HO�
SUHVVXSRVW�GH�O·DQ\�DQWHULRU�

��5HQ~QFLD�D�O·RUJDQLW]DFLy�
GHO�-RFV�2OtPSLFV�G·+LYHUQ�
GH�������(OV�DMXQWDPHQWV�
DIHFWDWV�PRVWUHQ�HO�VHX�
PDOHVWDU�HQ�KDYHU�VH�
DVVDEHQWDW�GH�OD�GHFLVLy�SHU�
OD�SUHPVD�

��0RUDWzULD�G·XQ�DQ\�HQ�OD�
FRQFHVVLy�GH�OOLFqQFLHV�GH�
WRW�WLSXV�G·DOORWMDPHQWV�
WXUtVWLFV��KRWHOV��
DSDUWDPHQWV�L�DOEHUJV�

��(PSODoDPHQW�D�OD�
*HQHUDOLWDW�SHUTXq�HV�
FRPSURPHWL�D�SDFWDU�XQ�
FDOHQGDUL�SHU�OLTXLGDU�HO�
GHXWH�DPE�O·$MXQWDPHQW�GH�
%DUFHORQD�L�OD�FUHDFLy�G·XQD�
FRPLVVLy�GDYDQW�OD�IDOWD�
G·DFRUG�VREUH�OHV�[LIUHV�

��/·$MXQWDPHQW�GHFOLQD�
DGKHULU�VH�D�O·$VVRFLDFLy�
GH�0XQLFLSLV�SHU�OD�
,QGHSHQGqQFLD��$0,���GRQDW�
TXH�DO�SOH�QR�V·DFRQVHJXHL[�
OD�PDMRULD�QHFHVVjULD��
6·DQXQFLD�XQD�SRVVLEOH�
FRQVXOWD�VREUH�HO�WHPD�

��%DUFHORQD�HV�GHFODUD�FLXWDW�
UHIXJL��XQD�LQLFLDWLYD�TXH�

UHS�HO�VXSRUW�GH�GLYHUVRV�
FRQVLVWRULV�

��5HWLUDGD�GHO�EXVW�GHO�UHL�
-XDQ�&DUORV�,�GHO�6DOy�GH�
3OHQV�

��6·DSURYD�GHGLFDU�����
PLOLRQV�G·HXURV�D�OD�FRPSUD�
G·KDELWDWJHV�QRXV�SHU�
DXJPHQWDU�HO�SDUF�GH�SLVRV�
HQ�UqJLP�GH�OORJXHU�

��6·LQFUHPHQWD�HQ���PLOLy�
G·HXURV�HO�IRQV�SHU�D�DMXGHV�
DO�SDJDPHQW�GH�OORJXHUV�
GH�IDPtOLHV�HQ�ULVF�GH�
GHVQRQDPHQW�

��(V�UHFXSHUD�OD�SUHVqQFLD�
L�HO�VXSRUW�LQVWLWXFLRQDO�
D�O·KRPHQDWJH�D�6DOYDGRU�
$OOHQGH�

��6·DPSOLHQ�HQ�����PLOLRQV�
G·HXURV�HO�SUHVVXSRVW�SHU�D�
EHTXHV�PHQMDGRU�HVFRODUV��

������LQIDQWV�UHEUDQ�XQ�DMXW�
GH���HXURV�DO�GLD�HQ�FRPSWHV�
GHOV���DQWHULRUV�

��/·$MXQWDPHQW�DQXQFLD�TXH�
QR�DVVLVWLUj�D�OD�PLVVD�GH�OD�
0HUFq�

��(V�SDUDOLW]D�HO�FRQFXUV�SHU�
SULYDWLW]DU�OD�JHVWLy�GH�GXHV�
HVFROHV�EUHVVRO�

��6·LPSRVHQ����PXOWHV�D�
GLYHUVHV�HQWLWDWV�EDQFjULHV�
SHU�WHQLU�SLVRV�EXLWV�
GXUDQW�PpV�GH�GRV�DQ\V��
(OV�H[SHGLHQWV�HVWDYHQ�
REHUWV�SHO�JRYHUQ�DQWHULRU�
VHQVH�WUDPLWDU��/D�3$+�
FULWLFD�TXH�O·DOFDOGHVVD��HQ�
DQXQFLDU�OD�PHVXUD��QR�IDFL�
UHIHUqQFLD�D�OD�,/3�TXH�SHU�
LQLFLDWLYD�GH�OHV�HQWLWDWV�
VRFLDOV�YD�IHU�SRVVLEOH�
O·DSURYDFLy�GH�OD�QRYD�OOHL�
G·KDELWDWJH�

Actuacions del nou Govern municipal

OLa reforma de la Diagonal, 
la revisió dels impostos 
o l’ordenança de civisme 
són alguns dels temes que 
s’hauran d’encarrilar aviatDAnI CODInA

(O�YHwQDW�HVSHUD�XQD�SDUWLFLSDFLy�WUDQVYHUVDO�L�QR�SDWHUQDOLVWD
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Els consells de districte, encara lluny 
de la democratització

AnDRéS nAyA

ls consells de districte són els 
òrgans municipals de descentra-
lització política i de participació 

FLXWDGDQD��(O�SDVVDW�PHV�GH�MXOLRO�HV�YDQ�
constituir i van començar un nou mandat.

Estan conformats per un regidor o re-
gidora electe (que anava a les llistes lecto-
rals) i pels consellers i conselleres, triats a 
proposta dels partits depenent del resul-
tat electoral al districte. El nombre total 
de consellers per a tota la ciutat és de 188 
i es reparteixen entre els 10 districtes en 
funció de la seva població. El districte que 
compta amb més consellers és l’Eixample 
�����L�HO�TXH�PHQ\V�OHV�&RUWV������

Els resultats de les passades elecci-
RQV� PXQLFLSDOV� KDQ� PRGLÀFDW� VLJQLÀFD-
tivament la distribució dels consellers 
entre les diferents formacions polítiques. 
6·DSUHFLD� TXH� HO� 36&�EDL[D� GH� ��� D� ����
&,8�GH����D����L�HO�33�GH����D�����,UURPS�
amb força Barcelona en Comú, amb 55, 
VHJXLGD�GH�&LXWDGDQV�DPE���� L� OD�&83�
DPE�����(5&�SXMD�GH���D����

%DUFHORQD� HQ� FRP~� �%&�� Wp� PDMRULD�

en sis districtes (Ciutat Vella, Sants-
0RQWMXwF��+RUWD�*XLQDUGy��1RX�%DUULV��
6DQW�$QGUHX�L�6DQW�0DUWt��L�&,8�HQ�WUHV�
�(L[DPSOH��OHV�&RUWV�L�6DUULj�6DQW�*HU-
YDVL���$�*UjFLD�HPSDWHQ�DTXHVWHV�GXHV�
formacions polítiques amb cinc conse-
llers cadascuna.

(O�MRF�GH�PDMRULHV�L�PLQRULHV�QR�FDQ-
via respecte del mandat anterior, però 
la gran fragmentació política d’aques-
WD� OHJLVODWXUD�SRW�DMXGDU�D� FRQILJXUDU�
diferents fórmules i pactes, que poden 
variar depenent dels districtes i dels 
temes a votar.

La presidència del consell de districte 
UHFDX�HQ�XQD�ÀJXUD�TXH�QR�SDUWLFLSD�HQ�
la gestió política. Després d’un debat en-
tre els diferents grups hi ha hagut acord 
SROtWLF�SHUTXq�&,8�Q·DVVXPHL[L�WUHV��GXHV�
el PSC i dues ERC (la CUP va renunci-
ar a la presidència del consell de Sants-
0RQWMXwF�� TXH� ÀQDOPHQW� YD� DVVXPLU�
0RQWVHUUDW�%DOODUtQ��GHO�36&��

Elecció directa dels consellers

Donat que el partit que va guanyar les 
eleccions (BC) només compta amb 11 re-
gidors electes a Barcelona, la dedicació 

dels regidors de districte estarà molt li-
mitada per nombroses responsabilitats 
GH�FLXWDW��FRP�MD�YD�SDVVDU�HQ�O·DQWHULRU�
PDQGDW� GH� 7ULDV� �L� HQ� WHQLHQ� ����� 8QD�
situació que va provocar nombroses quei-
xes veïnals. Ara, si una de les prioritats 
polítiques de la legislatura és reforçar el 
treball al districtes, no hi ha haurà una 
DOWUD� RSFLy� TXH� GRWDU� G·LQIRUPDFLy� VXÀ-
cient i capacitat de decisió els consellers 
tècnics (que no són càrrecs electes). Hau-
ran de ser operatius en la gestió política i 
HÀFDoRV�HQ�OD�UHVROXFLy�GHOV�FRQÁLFWHV�TXH�
es presentin. Un dels perills d’aquesta 

VLWXDFLy� pV� TXH� OD� ÀJXUD� GHO� JHUHQW� �XQ�
càrrec tècnic) adquireixi a la pràctica una 
forta dimensió política que pensem que 
no li correspon.

)D�PpV� GH� ��� DQ\V�� XQ�$MXQWDPHQW�
sortit de la democràcia va crear un con-
sells de districte que no eren democrà-
tics. Els seus components, els consellers 
i conselleres, no poden ser elegits pel 
veïnat: són nomenats per l’alcalde o 
alcaldessa a proposta dels partits. Les 
conseqüències d’aquesta situació les 
han patit els barris durant dècades. Els 
GLVWULFWHV�� HOV�DMXQWDPHQWV� WHUULWRULDOV��
són actualment “la voz de su amo”. Res-
ponen davant els partits i no davant el 
veïnat. No són representatius de l’inte-
rès del territori i dels seus barris, que 
no sempre coincideixen amb els interes-
VRV�GH�OD�FLXWDW�HQ�HO�VHX�FRQMXQW�

Amb l’elecció directa dels conse-
llers i conselleres no se solucionaran 
tots els problemes de descentralització 
real, però és un pas imprescindible per 
DYDQoDU� HQ� DTXHVW� REMHFWLX�� (O� PRYL-
ment veïnal ho reclama des de l’inici 
de la democràcia.

E

ARxIu AjuntAmEnt
Plens de constitució dels districtes de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi

OEls barris han patit durant 
dècades les conseqüències 
d’uns consells que responen 
davant els partits polítics 
i no dels veïns i veïnes

OLa dedicació dels regidors 
de districte estarà molt 
limitada per nombroses 
responsabilitats de ciutat, 
FRP�MD�YD�SDVVDU�DPE�7ULDV

Els consellers i conselleres per partits i districtes

dIStRICtES total BC CIU C’S ERC PSC PP CUP
BARCELONA 188 55 50 20 19 16 17 11
&LXWDW�9HOOD� ��� �� �� �� �� �� �� �
(L[DPSOH� ��� �� �� �� �� �� �� �
6DQWV�0RQWMXwF� ��� �� �� �� �� �� �� �
/HV�&RUWV� ��� �� �� �� �� �� �� �
6DUULj�6DQW�*HUYDVL� ��� �� ��� �� �� �� �� �
*UjFLD� ��� �� �� �� �� �� �� �
+RUWD�*XLQDUGy� ��� �� �� �� �� �� �� �
1RX�%DUULV� ��� �� �� �� �� �� �� �
6DQW�$QGUHX� ��� �� �� �� �� �� �� �
6DQW�0DUWt� ��� �� �� �� �� �� �� �

El debat dels sous i la falta de consens
S’estan succeint els primers 
SOHQV�D�O·$MXQWDPHQW�L�HV�
FRQVWDWD�OD�GLÀFXOWDW�SHU�
DUULEDU�D�DFRUGV�HQWUH�HOV�
JUXSV��/D�IDOWD�GH�FRQVHQV�
QR�KD�SHUPqV�DYDQoDU�HQ�
DOJXQV�WHPHV�LPSRUWDQWV�L�KD�
SURYRFDW�EDUDOOHV�SROtWLTXHV�
LQWHQVHV��8Q�GHOV�GHVDFRUGV�
O·KD�FHQWUDW�HO�GHEDW�VREUH�
HO�VRX�GHOV�UHJLGRUV��8Q�
GHEDW�TXH�VHPEOD�UDRQDEOH�
HQ�XQ�FRQWH[W�HQ�TXq�KHP�
FRQHJXW�QRWtFLHV�VREUH�
DOJXQV�UHSUHVHQWDQWV�TXH�KDQ�
LQFUHPHQWDW�HOV�VHXV�LQJUHVVRV�
DPE�IDOVHV�GHGLFDFLRQV�D�OD�
'LSXWDFLy�R�KDQ�FREUDW�GLHWHV�
per assistir a reunions que 
HQ�UHDOLWDW�YDQ�OOLJDGHV�D�
UHVSRQVDELOLWDWV�SHU�OHV�TXDOV�
MD�HVWDQ�FREUDQW�XQ�VRX��3HU�
SDUW�GH�%DUFHORQD�HQ�&RP~�
�%&��HV�YD�SURSRVDU�HO�FULWHUL�
TXH�O·~QLF�LQJUpV�IRV�HO�VRX��L�
DPE�XQD�UHEDL[D�VXEVWDQFLDO��
&,8��36&��&LXWDGDQV�L�33�V·KL�
YDQ�QHJDU��DUJXPHQWDQW�TXH�
HOV�UHSUHVHQWDQWV�MD�V·KDYLHQ�
UHWDOODW�HO�VRX�HOV�DQ\V������

L�������(5&�L�OD�&83�HV�YDQ�
DEVWHQLU��OD�SULPHUD�IRUPDFLy�
SHUTXq�YD�FRQGLFLRQDU�OD�
SURSRVWD�DO�GHEDW�G·XQ�
FRGL�qWLF�JHQHUDO�SHU�D�WRW�
O·$MXQWDPHQW�L�OD�VHJRQD��SHU�
WUREDU�OD�LQVXÀFLHQW�

)LQDOPHQW��HOV�VRXV�VyQ�
els que queden marcats per 

OD�/OHL�GH�5DFLRQDOLW]DFLy�
L�6RVWHQLELOLWDW�GH�
O·$GPLQLVWUDFLy�/RFDO��TXH�
en el cas de l’alcaldessa 
$GD�&RODX�pV�GH���������
HXURV�EUXWV�D�FREUDU�HQ����
SDJDPHQWV��/·DQWHULRU�DOFDOGH�
FREUDYD�JDLUHEp���������
euros. Els tinents d’alcalde 
V·DSURSHQ�D�O·DOFDOGHVVD�DPE�

XQ�VRX�GH��������HXURV��(OV�
UHJLGRUV�DPE�jUHHV�GH�JRYHUQ��
��������/D�UHVWD�YDQ�GHV�GHOV�
�������HXURV�TXH�FREUHQ�HOV�
FDSV�GHOV�JUXSV�PXQLFLSDOV�
DOV���������HO�VRX�PpV�EDL[��
8QD�HVFDOD�TXH�HV�UHJHL[�SHU�
OD�GHGLFDFLy�L�OHV�GLIHUHQWV�
UHVSRQVDELOLWDWV�

Respecte al sou dels 
JHUHQWV�V·KDQ�SRUWDW�D�
WHUPH�UHEDL[HV�LPSRUWDQWV�
en comparació al mandat 
DQWHULRU��TXH�HQ�DOJXQV�FDVRV�
KDQ�FDLJXW�ÀQV�D�XQ������(Q�
HO�FDV�GHO�JHUHQW�PXQLFLSDO��
DUD�FREUD��������HXURV�TXDQ�
HQ�HO�PDQGDW�DQWHULRU�FREUDYD�
���������(OV�JHUHQWV�GH�OHV�
jUHHV�GHOV�,QVWLWXWV�0XQLFLSDOV�L�
DOWUHV�VHFWRUV�SDVVHQ�GH�FREUDU�
G·HQWUH���������L���������
HXURV�HQ�OD�SDVVDGD�OHJLVODWXUD�
D�HQWUH��������L��������HXURV�
HQ�O·DFWXDO��(OV�JHUHQWV�GH�
GLVWULFWH�PDQWHQHQ�HO�VRX��
HQ�XQD�HVFDOD�HQWUH��������L�
�������HXURV�

7DQW�%&�FRP�OD�&83�WHQHQ�
HOV�FRGLV�qWLFV�MD�DSURYDWV�

en les seves respectives 
DVVHPEOHHV��TXH�HQ�HO�FDV�
GH�%&�YD�DFRUGDU�XQ�VRVWUH�
GH�������HXURV�PHQVXDOV��
0XOWLSOLFDW�SHU����SDJDPHQWV�
L�XQ�����GH�UHWHQFLy�IDQ�
�������HXURV�DQXDOV��/D�&83�
ha limitat els sous mensuals 
D�������HXURV��TXDQWLWDW�
D�OD�TXDO�QR�SRGUDQ�DIHJLU�
dietes per assistir a reunions 
UHODFLRQDGHV�DPE�HO�FjUUHF��
eV�D�GLU��DTXHOOV�UHSUHVHQWDQWV�
GH�%&�L�OD�&83�TXH�FREUHQ�
de facto�VRXV�PpV�DOWV�
TXH�HOV�TXH�KDQ�DFRUGDW��
WUDQVIHUHL[HQ�PHQVXDOPHQW�
OD�GLIHUqQFLD�D�OHV�VHYHV�
UHVSHFWLYHV�RUJDQLW]DFLRQV�

4XHGHQ�DOJXQV�LQWHUURJDQWV�
SHU�UHVROGUH��$�TXq�HV�
GHGLFDUDQ�DTXHVWV�IRQV"�$O�
IXQFLRQDPHQW�GHOV�SDUWLWV"�
$�REMHFWLXV�VRFLDOV"�8Q�DOWUH�
WHPD�PpV�SUjJPjWLF��FRWLW]DU�
per uns sous que realment no 
HV�FREUHQ�Wp�FRQVHT�qQFLHV�
en les declaracions de renda 
personals. Les respectives 
DVVHPEOHHV�GHFLGLUDQ�

OA falta d’un acord 
polític sobre els 
salaris s’ha acabat 
aplicant la llei de 
l’Administració Local
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Plens, de gom a gom
ElIA hERRAnz (*)

RFDQW�MD�HO�ÀQDO�GHO�PHV�GH�MXOLRO��
el nou govern municipal va con-
vocar els plens dels districtes per 

FRQVWLWXLU�HOV�SHWLWV�DMXQWDPHQWV�GHO�TXH�
són, com a mínim per volum de població, 
les 10 “ciutats” que conviuen dintre de la 
gran Barcelona.

Unes primeres sessions obligatòria-
ment protocol·làries i per tant, en gene-
ral sense tensió política (no s’havia de de-
cidir res a part de nomenar els consellers 
dels diferents grups i els presidents dels 
consells de districte).

0DOJUDW�OD�IDOWD�GH�GHEDW�SROtWLF��Vt�TXH�
tenien un alt contingut simbòlic, cosa que 
va interessar veïns i entitats, que van as-
sistir de forma massiva als plens de tots 
els districtes sense excepció, “com mai no 
s’havia vist”, en paraules d’un veterà ac-
tivista de Sarrià.

Les sales es van desbordar a l’Eixam-
SOH��OHV�&RUWV��+RUWD�*XLQDUGy��6DQW�$Q-
GUHX�R�6DQW�0DUWt��RQ�KL�YD�KDYHU�YHwQV�
que es van quedar fora o van haver de 
seure a terra. A Nou Barris el ple es va 
celebrar al carrer, al pati del districte, 
deixant una imatge inèdita amb la qual 
es van voler marcar diferències, com a 
mínim en les formes, respecte de l’ante-
rior mandat, on hi va haver continus pro-
blemes d’aforament.

Un fet que dóna un termòmetre del 
que pot ser una nova etapa política als 
districtes, amb molta i fragmentada re-
presentació política, moltes cares noves i 
promeses que el diàleg, el debat i la par-
ticipació ciutadana seran eixos principals 
d’aquests espais de descentralització, 
molts criticats per tenir poc poder de de-
cisió efectiva i que en alguns casos, com 
D� +RUWD�*XLQDUGy�� 1RX� %DUULV� R� 6DQW�

Andreu van ser escenaris de molta ten-
sió durant la passada legislatura, inclo-
HQW�KL�OD�SUHVqQFLD�GH�OD�*XjUGLD�8UEDQD�
per barrar el pas al veïnat.

Tensió que es va notar especialment 
al ple de Ciutat Vella, amb una forta es-
broncada del públic a l’anterior regidora 
L�DUD�SUHVLGHQWD�0HUFq�+RPV��+DQ�VLJXW�
quatre anys molts durs al districte amb 
la pressió del turisme i el debat sobre la 
seva gestió. 

3URPHWHQW�� MXUDQW�� R� SHU� ´LPSHUDWLX�
legal” segons les ideologies, els diferents 
consellers i conselleres es van lluir en ser 
nomenats, conscients de les expectatives 
creades i apurant els dos minuts que te-
nien per encomanar-se, en to reivindica-
tiu i també segons ideologies, des de “a la 
república catalana i la independència, al 
veïnat, al socialisme, al feminisme, l’equi-
WDW�R�OD�MXVWtFLD�VRFLDOµ��DOJXQ�FRQVHOOHU�YD�
MXUDU�HO�FjUUHF�́ SHO�5HL�L�SHU�(VSDQ\Dµ���/D�

CUP es va destacar per fer vots nuls com 
D�SURWHVWD�SHOV�´WULSLMRFVµ�SHU�SDFWDU�HQWUH�
la resta de partits les presidències dels dis-
trictes i va renunciar a la que se li oferia 

�6DQWV�0RQWMXwF��� FREHUWD� ÀQDOPHQW� SHU�
0RQWVHUUDW�%DOODUtQ�GHO�36&��9D�TXHGDU�
pendent de resoldre el nomenament com 
a consellers “polítics” d’alguns consellers 
tècnics, una qüestió de reglament que evi-
GHQFLD�OD�IDOWD�GH�TXDGUHV�HQ�OHV�ÀOHV�GH�OD�
nova formació Barcelona en Comú (BC), 
guanyadora de les eleccions i amb molts 

consellers per cobrir als districtes.
Aquest, el paper dels consellers en el 

dia a dia polític dels districtes, serà una 
qüestió cabdal en aquesta legislatura. 
El veïnat és molt conscient que, amb la 
càrrega de responsabilitats que tenen els 
regidors de Barcelona en Comú, en un 
govern en clara minoria, no podran tenir 
dedicació exclusiva al territori, una de les 
reivindicacions històriques del moviment 
veïnal, com també l’elecció directa dels 
consellers. Dos punts clau que estan a 
la taula dels grups polítics però especial-
ment del que governa, així com la millora 
dels mecanismes de participació (plens, 
audiències públiques, consells de barri i 
consells sectorials).

Intervencions del públic

Un altre indicador de com havia estat 
l’ambient dels diferents plens durant la 
passada legislatura és que només es va 
donar la paraula al públic als plens cons-

tituents de Ciutat Vella i Nou Barris, dos 
territoris amb temes pendents estructu-
rals de gran abast (com la pressió turís-
tica i les desigualtats socials) que, si bé 
afecten tota la ciutat, es van traslladar 
amb molta tensió als plens i al carrer 
durant aquests quatre anys. També es 
va obrir torn de paraules del públic a 
6DUULj�6DQW�*HUYDVL��XQ�GLVWULFWH�RQ�&,8�
KD�DFRQVHJXLW�OD�PDMRULD�L�GHV�GHO�TXDO�HV�
reclama que no s’abandoni per part del 
nou govern municipal.

Els districtes tenen molts reptes al 
davant. Han de trobar el difícil consens 
polític per tirar endavant els Plans d’Ac-
tuació amb els seus corresponents pressu-
postos. Establir quines són les prioritats i 
el calendari. Poder encaixar les necessi-
tats territorials amb les de ciutat, que no 
sempre són les mateixes. Satisfer les de-
mandes veïnals de més i millor participa-
ció, tot trobant un equilibri que permeti 
evitar la inoperància que moltes vegades 
tenen unes sessions maratonianes només 
aptes per a militants purs (o directament 
professionals de la política) on la ciutada-
nia que no està organitzada és difícil que 
pugui sentir-se cridada a participar.

Les associacions veïnals tenen el rep-
te de no abaixar la guàrdia i creure’s, i 
traslladar-ho als veïns i veïnes, que el 
futur dels barris passa per les decisions 
TXH�HV�SUHQJXLQ�HQ�HOV�SHWLWV�JUDQV�DMXQ-
taments que són uns districtes que agru-
SHQ�HQWUH��������KDELWDQWV�D�OHV�&RUWV�L�
��������D�6DQW�0DUWt�

(*) Agraïm la col·laboració que ens 
han prestat per realitzar aquesta infor-
mació Maria Mas de l’AV de Casc Antic 
(Ciutat Vella), Cristina Palomar de l’AV 
de Sagrada Família (Eixample), Jordi 
Clausell de l’AV d’Hostafrancs (Sants-
Montjuïc), Adela Agelet de l’AV de les 
Corts, Gerard Gual de l’AV de Vallvidre-
ra (Sarrià-Sant Gervasi), Albert Balan-
zà, veí de Gràcia, Héctor González de l’AV 
del Carmel (Horta-Ginardó), Pep Ortiz de 
l’AV de Can Peguera (Nou Barris), Santi 
Serra de l’AV de Sant Andreu de Palomar 
(Sant Andreu) i Manel Andreu de l’AV 
del Poblenou (Sant Martí).

pEDRO CERvERA
Constitució del Consell de Districte de Nou Barris, celebrat a l’aire lliure el 29 de juliol

OLes sales de tots els districtes 
es van desbordar en uns 
plens que no havien de 
decidir res, però que tenien 
un alt contingut simbòlic

ARxIu AjuntAmEnt
Ple constituent del districte de Gràcia, el 29 de juliol

OEls districtes de Barcelona 
són petites ciutats que 
agrupen poblacions d’entre 
�������KDELWDQWV�D�OHV�&RUWV 
L���������D�6DQW�$QGUHX

T
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La Marea Pensionista 
no es rendeix
CRiStinA pAlomAR

Entre llançar la tovallola o plantar 
cara, la Marea Pensionista ha tri-
at l’opció més arriscada. A pesar 
dels nombrosos entrebancs amb 
què s’ha trobat la plataforma 
ciutadana que defensa el sistema 
públic de pensions des que es va 
constituir a Barcelona l’any 2013, 
una nodrida representació de vuit 
comunitats autònomes es va reunir 
el passat 13 de juliol a Madrid amb 
l’objectiu de preparar l’agenda de 
protestes que portaran a terme de 
forma coordinada a partir del mes 
d’octubre.

Posar-se d’acord a nivell de tot 
l’Estat és, de fet, una de les priori-
tats que la Marea Pensionista s’ha 
À[DW� DSURÀWDQW� TXH� HVWHP� HQ� XQ�
any d’eleccions. Tant els casos de 
FRUUXSFLy�D� OHV�ÀOHV�SRSXODUV� FRP�
el sorgiment de noves formacions 
polítiques podrien posar contra les 
FRUGHV� O·H[HFXWLX� GH� 0DULDQR� 5D-
joy, l’objectiu de les ires dels jubi-
ODWV�SHU�KDYHU�GHFLGLW�GHL[DU�G·DF-
tualitzar les pensions amb l’IPC 
i aplicar un ridícul augment del 
0,25%. “Demanarem als jubilats 
que votin formacions que defensin 

el sistema públic de pensions”. Ho 
H[SOLFD� 'RPLFLDQR� 6DQGRYDO�� SRU-
taveu de la Marea Pensionista i un 
dels primers que va demandar el 
govern popular.

Una lluita de tota la població
La llista d’objectius és llarga. Un 
d’ells és convèncer la societat 
que la defensa de les pensions no 
és un tema que només afecti els 
PpV�JUDQV��(O�GLVFXUV�RÀFLDO�TXH�HO�
sistema és insostenible i que cada 
vegada serà més difícil tenir una 
pensió digna ha calat tan profunda-
ment que costa molt fer entendre 
TXH�WRW�IRUPD�SDUW�G·XQD�FRQ[RU[D�
perquè els bancs es posin les bo-
tes amb uns plans de pensió privats 
que no tenen cap garantia com ho 
demostren els casos dels Estats 
Units o de Xile, on han fet fallida. 
“No és veritat que la retallada de 
les pensions sigui un problema que 
només afecta els pensionistes, nos-
altres ja tenim reconeguda la nos-

WUD�SDJDµ��FRUUHJHL[�6DQGRYDO�
6RUSUHQHQWPHQW�� HOV� PpV� SUH-

ocupats haurien de ser els que 
s’incorporen ara al sistema públic 
de pensions i, sobretot, els que 
ho faran a partir del 2019. A par-
tir d’aquell any entrarà en vigor 
la clàusula d’estabilitat aprovada 
HQ� O·~OWLPD�UHIRUPD�GH�5DMR\��TXH�
LQWURGXHL[�O·HVSHUDQoD�GH�YLGD�FRP�
a factor per calcular la base regu-
ladora de la pensió juntament amb 

els anys cotitzats. La mesura és, se-
gons la Marea Pensionista, incons-
titucional perquè discrimina les 
dones. “Ara l’esperança de vida a 
Espanya està al voltant dels 85 anys 
per a les dones i dels 83 per als ho-
PHV��$L[z�YROGUj�GLU�TXH�FRP�TXH�
les dones viuen més, sortiran més 
malparades perquè tindran pensi-
RQV�PpV�SHWLWHVµ��H[SOLFD�6DQGRYDO�

$� FDS� JRYHUQ�� WDQW� GHO� 362(�
com del PP, no li ha tremolat la mà 

a l’hora de reformar les pensions. 
Porten fent-ho més de trenta anys 
DPE�O·H[FXVD�TXH�pV�XQ�VLVWHPD�LQ-
sostenible i apliquen sense discutir 
OHV� H[LJqQFLHV� TXH� DUULEHQ� G·XQD�
Unió Europea sotmesa al pensament 
neoliberal. La jubilació progressiva 
ÀQV�DOV����DQ\V�DSURYDGD�SHU�=DSD-
WHUR� Q·pV� XQ� H[HPSOH�� 7DQPDWHL[��
si el fons de reserva no fa més que 
minvar des del 2011, és per la re-
forma laboral del PP que ha preca-

La lluita de la Marea Pensionista és un combat de David contra 
Goliat. Els jubilats ho tenen tot en contra començant pel temps, però 
tot i així s’han atrevit a portar el govern Rajoy als tribunals per haver 
congelat les pensions. Lluny de rendir-se, preparen 
noves mobilitzacions per a la tardor

Des que la Marea Pensionista es va 
constituir a Catalunya, ha hagut de 
fer front a molts contratemps. Un 
GHOV�SULQFLSDOV�KD�HVWDW�OHV�GLÀFXOWDWV�
que l’administració ha posat perquè 
la plataforma anés als casals d’avis a 
explicar la situació de les pensions. “Tot 
són facilitats per fer cursos de macramé, 
però si vols anar a presentar les 
reivindicacions de la plataforma i animar 
els avis a demandar el govern central, 
aleshores comencen els problemes”, 
explica el portaveu Domiciano Sandoval.

Els tràmits per aconseguir el 
permís s’eternitzen i moltes vegades 
la resposta és negativa perquè des de 
l’administració es veu la reivindicació 
de la Marea Pensionista amb molta 
GHVFRQÀDQoD��´6L�HQV�DXWRULW]HQ�

en algun lloc per fer una xerrada 
informativa és perquè les pensions 
depenen del govern central. Si 
depenguessin del govern català, no 
tindríem cap opció”, remarca Sandoval, 
tot i que afegeix, optimista, que el canvi 
de color polític que s’ha produït en 
alguns consistoris, com el de Barcelona, 
podria ajudar a acabar amb els 
prejudicis.

Fora de ciutats importants, on les 
entitats tenen una presència notable i 
la mobilització ciutadana és constant, 
la realitat és que a comarques la Marea 
Pensionista és una gran desconeguda 
entre el col·lectiu de jubilats. El Josep 
n’és testimoni. “A Calafell (Baix Penedès) 
pocs saben que ens estem organitzant 
per presentar demandes contra la 

reforma del PP. A més, es dóna el cas 
que ningú no sap on anar a reclamar i els 
primers a desmobilitzar els interessats 
són els sindicats, que expliquen que 
la nostra lluita està perduda de bon 
FRPHQoDPHQWµ��HV�ODPHQWD�

La falta de recursos, econòmics i 
humans, també juga en contra de la 
plataforma. Els jubilats és un col·lectiu 
GLItFLO�GH�PRELOLW]DU��/·HGDW�DYDQoDGD�L�HOV�
problemes de salut són el principal escull. 
“No pots demanar a un jubilat que es 
tanqui dos dies a la seu de la Seguretat 
Social per protestar”, recorda Sandoval. 
També juga en contra la poca cultura 
d’alguns afectats, que veuen amb terror 
la possibilitat que els treguin la paga si 
protesten.

Els casals d’avis veten les sessions informatives

mAREA pEnSioniStA
Els pensionistes recorden que els més preocupats haurien de ser els que encara no ho són

Missatge als 
ajuntaments

O“Demanem als jubilats 
i jubilades que votin 
formacions que 
defensin el sistema 
públic de pensions”

ritzat les condicions laborals i ha 
reduït les cotitzacions, situació que 
REOLJD�HO�JRYHUQ�D�ÀFDU�OD�Pj�DO�IRQV�
de reserva cada dos per tres.

7RW�L�TXH�QR�KL�GDGHV�RÀFLDOV�GHO�
nombre de demandes presentades, 
la plataforma calcula que només a 
Catalunya se n’han presentat unes 
8.000. Les demandes s’han de fer 
de forma individual perquè són re-
clamacions de quantitats. De fet, 
les primeres demandes col·lectives 
es van tombar precisament per 
aquesta qüestió. Josep P. és un 
dels jubilats que s’ha atrevit a fer-
ho tot i que té clar que és molt 
difícil guanyar la partida a l’Estat. 
“Ens diuen que si volem recórrer 
una sentència que no ens dóna la 
raó, farem emprenyar el jutge i 
ens obligarà a pagar les despeses 
judicials”, denuncia.

A l’Estat espanyol es calcula 
que un milió de famílies sobrevi-
uen només de la pensió dels avis i 
cobren una mitjana de 900 euros. 
Tornar a establir l’edat de jubilació 
DOV����DQ\V�L�JDUDQWLU�XQD�SDJD�Pt-
nima d’un miler d’euros són també 
objectius prioritaris de la Marea 
Pensionista.

La mobilització en defensa 
de les pensions públiques 
s’està consolidant en forma 
d’assemblees i grups de 
treball en els diferents barris 
de Barcelona, com a Sants 
o Nou Barris. La Marea 
Pensionista ha dirigit un 
document als nous ajuntaments 
i diputacions per avisar-los que 
els i les pensionistes també 
esperen d’ells que assumeixin 
responsabilitats. Entre d’altres 
propostes, amb la creació de 
consells municipals efectius de 
persones grans i pensionistes, 
garantint-los unes condicions 
de vida dignes i autònomes, 
augmentant les ajudes, 
especialment per a les dones, 
creant habitatges adaptats i 
tutelats o promovent programes 
d’oci, relacions socials i 
formació per assegurar una 
vellesa “amb totes les garanties 
per ser viscuda amb dignitat”.
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Barcelona recorda 
el còmic dels barris

Un llibre recupera la memòria de la revista 
d’humor que, amb voluntat didàctica 
i grans dosis d’inconformisme, va 
denunciar les problemàtiques veïnals 
durant els anys convulsos del post 
franquisme. El tribut es completa amb una 
exposició que es podrà veure a la plaça 
Catalunya entre el 18 i el 24 de setembre

AnAïS BARnolAS

El nom de la publicació Butifarra! 
feia referència al gest amb el braç 
per indicar menyspreu. La revista 
humorística feia la botifarra (tal 
com es pot veure en el seu logo-
tip) a la classe política post fran-
quista, al capitalisme o a l’especu-
lació immobiliària. I ho va fer des 
GHO� ����� ÀQV� DO� ������$PE�PRWLX�
GHOV� ��� DQ\V� GHO� VHX� QDL[HPHQW��
l’associació cultural TantaTinta, 
formada per antics membres de 
la publicació humorística, amb la 
col·laboració de la Favb i el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona han 
publicat un llibre que recull la his-
tòria i les vinyetes més destacades. 
(O�WULEXW�HV�FRPSOHWD�DPE�XQD�H[-
posició itinerant que es podrà veu-
re entre el 18 i el 24 de setembre 
a la plaça Catalunya en el marc de 
les festes de la Mercè.

Els dibuixants fan de periodistes
Butifarra!� YD� QpL[HU� SHU� GHQXQ-
ciar les necessitats dels veïns i 
veïnes i transformar la societat a 
través del còmic. A la publicació 
s’hi van incorporar ninotaires que 
després van crear sèries popu-
ODUV�� FRP� 5DIDHO� 9DTXHU� �Johnny 
Roqueta) i Carlos Azagra (Pedro 
Pico & Pico Vena), i alguns altres 
FROĊODERUDGRUV��FRP�0D[��)UDQFHVF�
Capdevila- (Peter Pank de la revis-
ta El Víbora���$L[t�FRP�DOWUHV�GLEXL-
[DQWV�GHVWDFDWV�FRP�O·$YL��*DOODU-
GR�	�0HGLDYLOOD��/XLV�*DUFtD��-DQ��

&DUORV�*LPpQH]��HO�&XEUL��9HQWXUD�
& Nieto, Adolfo Usero…

6HJRQV� XQ� GHOV� VHXV� IXQGDGRUV�
i ninotaire de Público, Alfonso 
/ySH]��D�OD�UHYLVWD�´HOV�GLEXL[DQWV�
fèiem de periodistes, en el sentit 
que anàvem al lloc dels fets i els 
PDWHL[RV�YHwQV�HQV�H[SOLFDYHQ� OHV�
seves problemàtiques. I no només 
ens quedàvem amb la denúncia, 
sinó que també proposàvem al-
ternatives polítiques i socials”. 
'·DOWUD� EDQGD�� HO� GLEXL[DQW� L� FRO�
laborador de la revista Carlos Aza-
gra recorda aquell període com 
que “ens fotíem molt enmig dels 
FRQÁLFWHV�� (UD�PROW� GLGjFWLF� L� DO-

KRUD�GLItFLO��$�YHJDGHV�KDYLHV�G·H[-
plicar fets molts durs i havies de 
SRVDU�KL�KXPRUµ��DÀUPD�

El llibre, en forma d’antologia, 
està compost d’articles com el del 
SHULRGLVWD� HVSHFLDOLW]DW� HQ� GLEXL[�
humorístic a Catalunya, Josep Ma-
ria Cadena, el crític i guionista de 
FzPLF�3HSH�*iOYH]�R�O·DFWLYLVWD�YH-
ïnal Andrés Naya. En l’últim apar-
tat, es recorden portades com la 
GHO�Q~PHUR����GHO�IHEUHU�GH�������

HQ� OD� TXDO� HV� OOHJHL[�� ´(VSHFXOD-
dores del mundo entero, veníos, 
que esto se acaba”. I en la qual 

KL�KD�GLEXL[DGD�XQD�SURVWLWXWD�GH�
grans dimensions que representa 
Barcelona i un veí diminut que li 
SUHJXQWD�� ´%DUFHORQD�� ¢SHUR� HQ�
que plan vas!?”, en relació amb 
el pla comarcal que l’ajuntament 
post franquista tenia la intenció 
d’aprovar sense tenir en compte 
les necessitats dels veïns.

La primera etapa de Butifarra! 
������������YD�VHU�¶XQGHUJURXQG�·�
en el sentit que era editada i dis-
WULEXwGD�SHU� OHV�PDWHL[HV�DVVRFLD-
cions veïnals de manera casolana. 
´9D� WHQLU� WDQ� q[LW� TXH� HQWLWDWV� L�
associacions ens feien encàrrecs 
G·DGKHVLXV� L� FDUWHOOVµ�� DÀUPD�
/ySH]��,�HQ�OD�VHJRQD��������������
en la qual es va canviar l’editorial 
SHU� ,QLFLDWLYDV�(GLWRULDOHV� 6$� �TXH�

OA la publicació s’hi van 
incorporar ninotaires 
que després van crear 
populars sèries, com 
0D[��$]DJUD��O·$YL�R�-DQ�

Butifarra! va ser una publicació reivindicativa 
que va servir per explicar les realitats crues 
que s’estaven vivint als barris. ¿Però avui 
en dia tindria sentit una publicació d’aquest 
tipus? El col·laborador i dibuixant Carlos 
Azagra aposta pel seu format de còmic didàctic: 
“Podria ser una molt bona manera d’explicar 
notícies d’actualitat o aspectes quotidians. Des 
GH�OD�VLWXDFLy�HFRQzPLFD�L�VRFLDO�D�*UqFLD�ÀQV�

a la factura de l’aigua i de la llum”. D’altra 
banda, un dels fundadors de la publicació, 
Alfonso López, troba a faltar que els periodistes 
es desplacin als llocs dels fets i destaca 
publicacions actuals semblants a Butifarra!, 
com el còmic del periodista estatunidenc Joe 
6DFFR��´3RWVHU�QRVDOWUHV�QR�HQV�GHVSODojYHP�D�
OORFV�DPE�FRQÁLFWHV�GH�JXHUUD��SHUz�Vt�D�EDUULV�
com Sant Cosme del Prat del Llobregat”.

Un ‘Butifarra!’ del segle XXI?

publicava El Viejo Topo o Vibra-
ciones) va passar a distribuir-se a 
nivell estatal i a vendre’s als qui-
oscos, tot i que el resultat no van 
ser l’esperat. A tall de curiositat, 
Azagra recorda que “ens boicote-
MDYHQ�HOV�PDWHL[RV�TXLRVTXHUV�SHU-
què amb la venda de la publicació 
no feien negoci”.

Durant la segona etapa, cada 
número anava dedicat a temà-
tiques com la crisi, l’ecologia 
o l’Església. Pel que fa a aquest 
últim número, “el Ministerio va 
demanar la inhabilitació del direc-
WRU��(Q�DTXHOOD�qSRFD�QR�ÀUPjYHP�
les vinyetes i vam al·legar que 
l’havíem fet entre tots. Com que 
era molt difícil atribuir l’autoria, 
HQV� YDQ� DEVROGUHµ�� DÀUPD� /ySH]��
D’altra banda, Azagra recorda el 
moment del segrest de la publica-
FLy��´HUD�DO�6DOy�,QWHUQDFLRQDO�GHO�
Còmic de Barcelona, a una parada 
HQ� TXq� H[SRVjYHP� HOV� H[HPSODUV�
sobre els quals hi havia l’ordre de 
VHU� FRQÀVFDWV�� (V� YDQ� DSUR[LPDU�
dues monges i es van asseure a lle-
JLU�HO�FzPLF��5HLHQ�L�H[FODPDYHQ��
“¡Ay! ¡Qué divertido!”. No s’assa-
EHQWDYHQ�GH�UHV«µ��DÀUPD�

En aquell període, Butifarra! 
va dedicar algunes tires còmiques 
a episodis històrics de lluita po-
SXODU�� FRP� OD� 6HWPDQD�7UjJLFD�GH�
1909 o a la vaga de tramvies de 
1951. “No érem conscients d’estar 
recuperant la memòria històrica i 
menys de la classe treballadora”, 
confessa López.

(O� PDWHL[� ����� YD� DSDUqL[HU�
“Urbanismo feroz”, el primer 
número d’una sèrie d’àlbums 
trimestrals i de tema únic que 
permetien obtenir ingressos per 
publicar altres projectes posteri-
ors de Butifarra!�� FRP� ÀQDOPHQW�
van ser Cul-de-sac i Más madera!, 
un element complementari de la 
revista en català. Cul-de-sac van 
ser les historietes que parodiaven 
el personatge de la campanya de 
normalització del català amb La 
Subnormal. Malgrat la incorrecció 
política, l’equip de Butifarra! va 
acabar guanyant el concurs per 
elaborar les vinyetes de la publi-
cació Digui, digui per aprendre la 

llengua. Cul-de-sac va tenir poc 
temps de vida. López recorda les 
paraules del periodista Manuel 
9i]TXH]� 0RQWDOEiQ�� ´3RWVHU� YDX�
sortir massa aviat”, i després de 
IHU� XQD� SDXVD� KL� YD� DIHJLU�� ´7RW�
i que en aquest país potser serà 
sempre massa aviat””.

Butifarra al masclisme
La publicació també denunciava 
les desigualtats de gènere amb 
PRQRJUjÀFV�FRP�HO�GH�������DPE�
el títol “La mujer en casa con la 
pata quebrada” i en el qual el di-
EXL[DQW�O·$YL�YD�GLVVHQ\DU�OD�YHUVLy�
femenina del logotip de la revis-
ta. Butifarra! va comptar amb la 
col·laboració a l’equip de María 
GHO�&DUPHQ�9LOD��0DULND��R�6XVDQD�
Campillo. També amb Montse Cla-
vé, amb “Las hijas bien educadas. 
*XtD� SUiFWLFD� SDUD� HO� XVR� GH� ODV�
hijas en familia”, historieta que 
ridiculitzava les normes d’urbani-
tat reaccionàries que pervivien des 
GHO�������´6HPSUH� LQWHQWjYHP�LQ-
cloure el contingut feminista a les 
vinyetes i no només dedicar mono-
JUjÀFVµ��DÀUPD�$]DJUD�

Ó(OV�GLEXL[DQWV�IqLHP�
de periodistes, anàvem 
al lloc dels fets i els 
YHwQV�HQV�H[SOLFDYHQ�OHV�
seves problemàtiques”
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El teatre Arnau, punta de 
llança del Paral·lel popular

JoRdi molinA

El teatre Arnau, ubicat a la remo-
delada avinguda del Paral·lel, res-
VRUJLUj�DTXHVWD�OHJLVODWXUD��6HUj�HO�
ÀQDO� IHOLo� G·XQD� OODUJD� KLVWzULD� GH�
desídies i promeses fetes cendra, 
que només s’entén per la mobilit-
zació permanent del carrer -amb 
gent i entitats molt diverses- i, 
també, per la nova i bona voluntat 
del nou equip municipal. L’Ajunta-
ment de Barcelona, en una reunió a 
ÀQDOV�GHO�PHV�GH�MXOLRO�DPE�OD�SOD-
WDIRUPD�YHwQDO�5HFXSHUHP�O·$UQDX��
es va comprometre a rehabilitar 
O·HGLÀFL�HQ�HOV�SURSHUV�TXDWUH�DQ\V�

Ara, la sintonia entre el carrer 
i la institució hauria de traduir-se 
en la “recuperació progressiva” 
d’una de les poques joies arquitec-
tòniques que sobreviu al Paral·lel. 
$L[t�KR�H[SOLFD�0DUF�6HUUD��XQ�GHOV�
impulsors de la iniciativa, que as-
segura que la reunió “denota una 
clara voluntat de recuperar l’edi-
ÀFL�L��VREUHWRW��GH�IHU�KR�HVFROWDQW�
el veïnat”. Una actitud que con-

trasta amb la de l’anterior equip 
municipal, que mai no es va reunir 
amb els veïns mobilitzats des de fa 
anys en favor de la recuperació del 
vell cabaret, l’últim vestigi que 
queda del Paral·lel de segle XIX.

L’anterior govern, amb el con-
vergent Xavier Trias al capdavant, 
YD�[LIUDU�HQ�GHX�PLOLRQV�G·HXURV�OD�
rehabilitació del teatre. Una ele-
YDGD�[LIUD�TXH� OL� YD� VHUYLU�G·HVFXW�
per evitar la reforma, que sempre 
es va condicionar a l’aparició d’un 
privat. Per contra, l’equip de Bar-
celona en Comú (BC) estudia altres 
quantitats i contempla cedir el pa-

per protagonista al projecte veïnal. 
$L[z�Vt��VHPSUH�L�TXDQ�HV�PDQWLQJXL�
una “actitud de coresponsabilitat”. 
$L[t�KR�H[SOLFD�OD�UHJLGRUD�GH�&LXWDW�
9HOOD��*DOD�3LQ��TXH�SRVD�O·H[HPSOH�
de Can Batlló, recinte fabril de la 
barriada veïna de la Bordeta, on 
l’autogestió veïnal porta el pes 
principal de l’equipament. Per a 
Pin, l’Arnau connecta amb “l’opor-
tunitat de recuperar la part de la 
memòria del Paral·lel popular” que 
assegura, “està oblidada”.

A més de l’empenta de la ini-
FLDWLYD�5HFXSHUHP�O·$UQDX��RQ�V·KL�
DSOHJXHQ�OD�SODWDIRUPD�6RP�3DUDO�
lel i diverses entitats culturals i 
socials- l’aportació de dos histo-
ULDGRUV�KD�HVWDW� FODX��7RQL�2OOHU� L�
Enric H. March, impulsors de la ve-
WHUDQD�SODWDIRUPD�6DOYHP�O·$UQDX��
posen l’accent no només en l’ofer-
ta artística, sinó en la seva funció 
de rescatar la memòria històrica 
GH� O·DYLQJXGD�� ´$TXHVW� pV� XQ� HL[�
amb passat obrer, era una avingu-
da d’acollida de la gent humil, el 
contrapunt a la Barcelona burgesa, 
escenari de les disciplines artísti-
ques populars”.

Un passat popular que per a 
2OOHU�L�0DUFK�KDXULD�GH�VHU�XQ�GHOV�
HL[RV�GH� O·$UQDX�GHO� IXWXU��´/D�FR-
bla, la pantomima, el circ o la revis-
WD�VHULHQ�DOJXQV�H[HPSOHV�SHU�FRQ-
ÀJXUDU�OD�IXWXUD�RIHUWD�GH�O·$UQDXµ��
DSXQWD� 2OOHU�� PHQWUH� TXH� 0DUFK�
DIHJHL[��´/·$UQDX�VHULD�O·HVSDL�LGHDO�
per donar forma al museu de la his-
tòria i la interpretació del Paral·lel, 
amb material aportat per entitats i 
els veïns”.

L’Arnau i la ‘nova política’

La campanya electoral de Barcelo-
na en Comú va ser especialment crí-
tica amb la reforma de l’avinguda 
del Paral·lel. I, de fet, es van tei-
[LU�PROWV�SRQWV�GH�GLjOHJ�HQWUH�HOV�
membres de la candidatura d’Ada 
&RODX�L�HOV�PDWHL[RV�YHwQV�L�DFWLYLV-
tes que perseguien un Paral·lel més 
ciutadà. Fins al punt que l’aleshores 
govern de CiU titllava les mobilitza-
cions veïnals de ser “militants enco-

berts” de BC, tal i com denunciava 
$QWRQL�9LYHV��XQ�GHOV�KRPHV�IRUW�GH�
Trias, avui a l’oposició.

Per a l’equip de l’avui alcaldes-
sa, la remodelació de CiU responia 
únicament a interessos turístics i 

GHQXQFLDYD� TXH� O·DYLQJXGD� V¶KD-
via convertit en una passarel·la 
SHU� RQ� GHVÀODYHQ� HOV� FUHXHULVWHV�
que arribaven al Port de Barcelo-
na. Una estratègia del govern de 
Trias que, segons BC, necessitava 
rutes alternatives a la saturada 
5DPEOD� L� FRQQHFWDU� HO� 3RUW� DPE�
altres punts estratègics de la ciu-
tat, com el centre de negocis de la 
Fira de Barcelona o el pulmó verd 
GH�0RQWMXwF��(O�3DUDOĊOHO�HUD� O·HL[�
vertebrador que calia transformar.

L’Arnau, que abans era objecte 
de mobilització per a BC, avui és 
pràcticament una responsabilitat 
del govern de Colau i del distric-
te de Pin. Ningú no entendria que 
després de les promeses electorals 
l’Arnau acabés en paper mullat. 
´6HQVH�GXEWH��O·$MXQWDPHQW�Wp�DUD�
l’oportunitat de demostrar-nos que 
no actua igual que els governs con-
VHUYDGRUVµ��HW]LED�6HUUD��(O�WHPSV�
GLUj�VL��ÀQDOPHQW��%&�FDQYLD�HO�VLJ-
ne de la història d’aquest petit tea-
tre o n’allarga l’agonia.

Entitats i veïns del Poble-sec, el Raval i Sant 
Antoni veuen com la seva croada per recuperar 
el teatre Arnau, ara per ara en estat ruïnós, 
podria arribar a bon port aquesta legislatura. 
El nou govern d’Ada Colau s’hi ha compromès 
després de dècades d’incompliments 

OLa remodelació 
estava paralitzada per 
l’anterior Ajuntament 
a l’espera d’un  
inversor privat

La història de l’Arnau és la del patrimoni 
oblidat. Governs socialistes van contemplar el 
seu deteriorament durant anys. Està tancat des 
GH�������WRW�L�TXH�D�ÀQDOV�GH�������O·DOFDOGH�-RUGL�
Hereu va pagar dos milions d’euros a Església 
Evangèlica Xinesa per recuperar la propietat 
GH�O·HGLÀFL��1R�REVWDQW�DL[z��PDL�QR�KL�YD�KDYHU�
un projecte darrere d’aquesta recuperació i el 
teatre va seguir caient. Sota el mandat de CiU, 
període que ha servit per segellar la reforma del 
Paral·lel, l’Arnau ha seguit sent l’assignatura 
pendent. El tinent d’alcalde de Cultura, Jaume 
Ciurana, va descartar-ne la rehabilitació si no 
era amb la inversió d’alguna iniciativa privada.

Passat d’incompliments

JoRdi molinA
L’Arnau, oblidat rere una espessa arbreda 
a la plaça de Raquel Meller del Paral·lel

Vista de l’interior de l’Arnau, en una imatge promocional de l’Ajuntament de l’any 2011

El Teatre Arnau (1894), 
a l’avinguda del Paral·lel 
Q~PHUR�����YD�VHU�XQ�
dels primers teatres de 
Barcelona. L’únic de la 
ciutat que conserva a 
dia d’avui l’estructura de 
barraca de fusta, pròpia 
GH�ÀQDO�GHO�VHJOH�;,;�L�
FRPHQoDPHQW�GHO�;;��,FRQD�
de la cultura popular, on s’hi 
podia veure cobla, sarsuela,  
pantomima, màgia, revista o 
mim, porta més d’onze anys 
tancat en molt malt estat. 
Un fragment de la teulada 
ja es va despendre 
UHFHQWPHQW�L�O·HGLÀFL�VHQFHU�
està apuntalat. Sobreviu 
gairebé en ruïnes sota la 
mirada de l’estàtua de la 
cupletista Raquel Meller 
�������������la violetera, 
que en un altre temps el va 
omplir de gom a gom.

plAtAfoRmA SAlvEm l’ARnAu
El teatre a principis del segle XX

Una veritable joia arquitectònica
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Metal Lube

JESúS mARtínEz

“El portal Barcelona contra el ra-
cismo (www.barcelonacontrael-
racisme.cat) es un directorio de 
recursos especializados en la lucha 
contra la discriminación, el racis-
PR�\� OD� [HQRIRELD�� SDUD� SURIHVLR-
nales y organizaciones del campo 
educativo, social y académico.”

El Ayuntamiento de Barcelona 
trabaja los derechos sociales des-
de los primeros años de la llegada 
de la democracia, en los setenta.

3HUR� H[LVWHQ� FLXGDGDQRV� GH�
%DUFHORQD�TXH�VH�VLHQWHQ�H[FOXLGRV�
por el aparato municipal. Uno de 
ellos es Mosa, alias Mas, nacido en 
'DNDU��6HQHJDO���HQ�XQ�DxR�LPSUH-
ciso que no quiere revelar.

Negro y altivo, se come de 
rabia los rastrojos, con los ojos 
hundidos y los pómulos salientes, 
con la paulatina sensación de que 
le han arrebatado el pasaporte 
sin pisar ni siquiera el suelo del 
aeropuerto. Mosa, sucio de gra-
sa, se dedica a comprar chatarra. 
Después de siete años de recoger 
hierros por la Barcelona de los 
contenedores rebosantes de ob-
jetos de los que el Primer Mundo 
prescinde, Mosa, a quien llaman El 
Jefe, se ha hecho autónomo y ha 
alquilado una nave industrial en el 
barrio fabril de Bogatell, en Joan 
G·XVWULD�����

Por este local paga unos dos 
PLO� HXURV�PHQVXDOHV�� ([FHSWR� ORV�
domingos, cada día pasan por aquí 
XQD�PHGLD�GH�FLHQ�H[SDWULDGRV��LQ-
migrantes de las fronteras, seres 
a los que la pobreza obliga, pero 
que les hace fuertes como los to-
ros alados de Nínive.

Torres de ordenadores Intel 
(“diversión a la velocidad del 
rayo”), tambores de lavadora 
=DQXVVL� �´GLVHxDGDV� SDUD� OD� YLGD�
real”), un parque de carritos de 
la compra de Mercadona (“super-
PHUFDGRV�GH�FRQÀDQ]Dµ�«�&DUULWRV�
aparcados como los tanques Leo-
SDUG�GHO�HMpUFLWR�DOHPiQ��FDUULWRV�
que son moles inmensas por la 
cantidad de trastos viejos que car-
gan, forraje de hierro, intrincados 
y retorcidos y alambicados cables.

En el interior de la nave indus-
trial de Joan d’Àustria, de unos 
cuatrocientos metros cuadrados, 
montañas de chapas, de carcasas, 
de clavos. Y bidones, impresoras, 
bañeras, herramientas, generado-
res de onda… Como si fueran las 
plateadas joyas del imperio asirio.

La persiana, a medio echar. El 
ViEDGR�� D� ODV� GLH]� GH� OD�PDxDQD��
una veintena de africanos trabaja 
en su interior. Al fondo, montícu-
los de acero de refuerzo, pretec-
nológicos, inservibles aparatos 
electrodomésticos desechados. En 
el medio, un contenedor de resi-
duos, montaña como los polipastos 
de la industria energética. Allí, el 
capataz I lanza el hierro que un 
FDPLyQ� GH� REUDV� VH� DFDEDUi� OOH-
vando, cuando se llene. El capataz 
I, con la camiseta amarilla pringa-

da de Metal Lube (“tratamientos 
antifricción”), pesa en una plata-
IRUPD��HQ�XQD�UREXVWD�EiVFXOD�GH�
suelo, el hierro de los carritos del 
supermercado. Los seres invisibles 
de la pobreza barcelonesa hacen 
cola. Como Mohamed, de Marrue-
cos, que llegó a Barcelona hace 
una década y que apenas tiene 
tiempo de cruzar cinco palabras 
con este reportero; tal es su pre-
mura por ganar cuatro euros.

´(O� NLOR� GH� KLHUUR� KD� EDMDGR��
Antes te pagaban 0,20 céntimos 
SRU� NLOR�� DKRUD�� ����� FpQWLPRV��
(VWi� PDO� OD� FRVDµ�� UHIXQIXxD��
mientras aparta el varillaje de la 
dirección de los restos de un mo-
tor. “No queda otra.”

A unos metros de la cola de ca-
rritos para pesar la mercancía de 
hierros recogidos en las basuras de 
la ciudad, una señora, sentada en 
una silla de las terrazas de las zo-
nas de ocio nocturno, quita el ais-

lante de unos cables para quedar-
se con el preciado cobre. El cobre 
VH�SDJD�PiV������HXURV�SRU�NLOR�

De manera educada, Mas echa 
a cualquier periodista, entrome-
tido y buscavidas que entre en su 
almacén. Tiene estudiada la frase, 
y parece ser que le complace de-
FLUOD��FRQ�XQD�SRVH�GH�JXDUGLiQ�GH�
OD�WXPED�GH�$PyQ��´(VWiV�HQ�XQD�
zona privada y yo no te he dado 
autorización. Por favor”. Y te se-
ñala la salida.

$IXHUD��VH�DYHQGUi�D�UHVSRQGHU�
algunas preguntas. Conservador, 
hay que sonsacarle la información, 
TXH�pO�GRVLÀFD�

5HSRUWHUR�³¢'HVGH� TXH� YLQLVWH�
a Barcelona te has dedicado a re-
coger la chatarra?

0DV�³6t�� PiV� R� PHQRV�� VREUH�
todo desde el 2010.

5�³¢$� TXp� WH� GHGLFDEDV� HQ� WX�
país?

0�³<R�VR\�SURIHVRU�GH�)UDQFpV��
licenciado en Letras.

5�³¢'HVGH� FXiQGR� HVWiV� HQ�
este local?

0�³'HVGH� QRYLHPEUH� GHO� DxR�
pasado.

5�³¢7H�YDV�JDQDQGR�OD�YLGD"
0�³6L�QR�IXHUD�SRU�HO�UDFLVPR��

sí. Ya ha venido en dos ocasiones 
OD� *XjUGLD� 8UEDQD�� &UHHQ� TXH� XQ�
negro que abre un negocio es un 
negro que ha de estar de manera 
ilegal. Creen que un negro en un 
lugar así tiene que ser un ocupa.

5�³3HUR�¢W~�WLHQHV�WRGR�HQ�UH-
gla?

0�³6t�� \R� VR\� DXWyQRPR�� <�
aquí, entre impuestos y todo, pago 
cada mes unos dos mil euros.

5�³(VR�VRQ�PXFKRV�HXURV«
0�³0LV� FXDWUR� KHUPDQRV� PH�

dejaron todo lo que tenían para 
que yo pudiera invertir en este 
negocio…

5�³<�¢WH�YD�ELHQ"
0�³0H� SRQHQ� PXFKDV� WUDEDV��

Por ser negro. Por ser inmigrante.
5�³¢(Q�TXp�WH�EDVDV"
0�³<R�TXHUtD�PRQWDU�XQD�FKD-

tarrería por la zona de la calle 
GH� 3HUH� ,9�� SHUR� DOOt� HVWiQ� ORV� GH�
&KDWDUUDV� 6iQFKH]� >ZZZ�FKDWD-
rra-chatarreria.es] y ellos son los 
amos… El Ayuntamiento no me dio 

el permiso. Te digo que ellos domi-
nan esa zona.

5�³<� WH� PRQWDVWH� HO� QHJRFLR�
aquí, en Joan d’Àustria.

0�³<R�DQWHV�HVWDED�HQ�OD�FDOOH�
Pallars con Marina, y ahora me he 
trasladado aquí.

5�³9HR� PXFKR� PRYLPLHQWR� GH�
gente.

0�³7UDEDMDPRV��(Q�HO�RWUR�VLWLR�
también me pusieron unos diez mil 
euros de multa porque me faltaba 
una licencia de manipulación de 
sustancias nocivas…

5�³¢4Xp� SUREOHPDV� FUHHV� TXH�
te ponen?

0�³1R� FUHR�� 6RQ� SUREOHPDV��
Por ejemplo, no me dan el permiso 
para poner vado, y como aparcan 
los coches delante del almacén no 
pueden entrar las furgonetas a por 
los metales. Y luego me piden una 

autorización de compraventa que 
respete el medio ambiente o no sé 
TXp«�<�\R�Vp�TXH�VRQ�PiV�HVWULFWRV�
conmigo que con los otros.

5�³¢3RU�TXp"
0�³3RUTXH� VR\� H[WUDQMHUR�� <�

soy autónomo. Y ellos no quieren 
H[WUDQMHURV�QHJURV�TXH�VH�HVSDEL-
len en Barcelona. Yo he sudado y 
he invertido mi dinero aquí, y pa-
rece que es feo para ellos. Algunos 
africanos y yo pensamos montar 
una cooperativa…

5�³(VR�HVWi�PX\�ELHQ�
0�³(OORV� PH� SLGHQ� FRVDV� \� \R�

solo hago que pagar. Y me piden 
papeles, y yo busco los papeles. Y 
cada dos por tres voy con mi her-
PDQR� D� +DFLHQGD� D� HQWUHJDU�PiV�
SDSHOHV��WUiPLWHV�\�WUiPLWHV��<�HV-
toy seguro de que lo que quieren 
HV�TXH�PH�YD\D��<�OR�FRQVHJXLUiQ��
porque así no se puede trabajar…

5�³¢7~�OR�OODPDV�racismo?
0�³(VR�HV�UDFLVPR�
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JESúS mARtínEz
La nave industrial de Joan d’Àustria cuesta unos 2.000 euros de alquiler mensuales

nou BARRiS
Desnonaments aturats
El passat dilluns 14 de setembre, 
les associacions de veïns i 
YHwQHV�L�O·HQWLWDW����[���YDQ�
convocar el veïnat per aturar 
cinc desnonaments als barris del 
Turó de la Peira i la Prosperitat. 
També va estar present la regidora 
-DQHW�6DQ]��TXH�MXQWDPHQW�DPE�
els veïns i veïnes presents, va 
negociar un aplaçament mentre la 
taula d’emergència del districte 
EXVFD�XQD�VROXFLy�GHÀQLWLYD�
per a les famílies. En temps 
de desnonaments, els bancs 
mantenen milers de pisos buits.

BARCElonEtA
Tornada al carrer
Des del passat mes d’agost el 
veïnat de la Barceloneta torna 
a manifestar-se en contra dels 
pisos  il·legals i la pressió turística 
al barri. Denuncien que el nou 
Ajuntament, tot i les bones 
paraules, no s’ha reunit amb les 
entitats de manera seriosa per 
abordar el problema. Encara 
TXH�DTXHVW�DQ\�V·KDQ�REHUW�����
H[SHGLHQWV��PpV�GHO�GREOH�TXH�
l’any passat, es reivindica més 
celeritat, el tancament dels 
negocis il·legals i una comunicació 
PpV�ÁXwGD�DPE�HOV�YHwQV�

lA SAgRERA
Estació per al 2019
La ministra de Foment Ana Pastor 
va anunciar a l’alcaldessa Ada 
&RODX�TXH�O·HVWDFLy�GH�O·$9(�
estaria enllestida per al 2019. 
6·KDXUj�GH�FRQWURODU�TXH�HOV�
ULWPHV�GH�O·REUD�VLJXLQ�VXÀFLHQWV�
per complir amb aquest termini, 
perquè ara estan pràcticament 
aturades. La ministra també es va 
comprometre a licitar el projecte 
GH�O·HVWDFLy�GH�6DQW�$QGUHX�&RWDO�
de manera immediata. Els veïns 
s’han assabentat per la premsa, 
cosa que no sembla correcta. 
Falta informació i canals de 
SDUWLFLSDFLy��6·KD�GH�UHFWLÀFDU�

pRoSpERitAt
Explota un transformador
(O�YHwQDW�GH�OD�ÀQFD�GH�5LR�GH�
Janeiro 93 ho havia denunciat 
UHLWHUDGDPHQW��HO�WUDQVIRUPDGRU�
d’Endesa situat a l’escala 
comunitària és un perill. Ha 
KDJXW�G·H[SORWDU�L��LQFHQGLDU�VH�
perquè l’empresa reaccioni i es 
comprometi a fer un estudi per 
al seu trasllat. Com aquest, hi ha 
molts casos a Barcelona.

Breus
de barri

OMora se dedica a 
comprar chatarra, se 
ha hecho autónomo y 
ha alquilado una nave 
industrial en Bogatell

Ó/D�*XDUGLD�8UEDQD�
cree que un negro que 
abre un negocio es un 
negro que ha de estar 
de manera ilegal” 
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mARC villoRo

´6yF�GHO�SDUHU�TXH�D�DL[z�GHOV����
anys d’entitats i associacions se li 
dóna molta importància. Pel meu 
tarannà, i em sembla que és bas-
tant compartit, no li donem tanta. 
1RVDOWUHV� DQHP� SHU� IHLQD�� 6t� TXH�
HQV� VHUYHL[� SHU� IHU� OD� UHÁH[Ly� GH�
com ha anat tot, i ens agrada la 
memòria històrica i veure què s’ha 
aconseguit”, diu Miquel Catasús, 
secretari i vocal d’urbanisme de 
O·$VVRFLDFLy� GH� 9HwQV� L� 9HwQHV� GHO�
Clot-Camp de l’Arpa.

L’entitat es troba avui en un 
moment estable, amb 425 socis, i 
manté l’esperit reivindicatiu que 
sempre l’ha caracteritzat. En els 
darrers mesos, a més, s’hi han 
afegit un grup de joves que porta 
tasques reivindicatives al barri i 
que, si bé no s’ha integrat enca-
ra del tot a l’associació de veïns, 
FRPSDUWHL[HQ� HVSDL� DO� ORFDO� GHO�
FDUUHU� 6LEHOLXV�� 6HJRQV� &DWDV~V��
“som potser més reivindicatius 

que no pas recreatius. En aquest 
sentit, no estem ni en millor ni 
SLWMRU�PRPHQW�� L� HO� FRQWH[W� GHOV�
últims anys, amb els indignats i 
els moviments socials, ens ha afa-
vorit una mica i som més gent, 
però molta menys de la que ens 
faria falta”. Antònia Bigordà, pre-
sidenta de l’associació, comenta 
que “les associacions de veïns 
som una eina reivindicativa po-
tent que es podria fer servir molt 
més, però costa que la gent ho 
YHJLµ�� 7DQPDWHL[�� HO� EDUUL� Wp� XQ�

ERQ�WHL[LW�DVVRFLDWLX�L�VyQ�HQWLWDWV�
diverses les que treballen pel seu 
bon funcionament. “Hi ha barris 
en què el moviment cívic, recre-
atiu i reivindicatiu està centrat 
en l’associació de veïns, aquí està 
repartit en diferents entitats”, 
apunta Catasús.

Barri rural i també industrial
El barri va pertànyer a l’antic 
PXQLFLSL�GH�6DQW�0DUWt�GH�3URYHQ-
çals -avui forma part del districte 
GH� 6DQW� 0DUWt�� L� DOHVKRUHV� DFROOLD�
camps que donaven a la zona el 
seu inconfusible caràcter rural. Ac-
tualment, només es conserven les 
masies de Can Miralletes i la Torre 
del Fang com a testimonis d’aquell 
passat. També la indústria hi va 
ser molt present amb fàbriques, 
bòbiles o foneries que, amb les 
VHYHV�[HPHQHLHV��HV�IHLHQ�EHQ�YLVL-
EOHV��$YXL�VyQ�H[SRQHQWV�G·DTXHOOD�
activitat industrial la Farinera o 
O·$OFKHPLND��HVSDLV�TXH�HV�YDQ�JXD-
nyar per al barri després de molts 
anys de lluita.

Malgrat que l’associació de 
YHwQV� QR� HV� YD� FRQVWLWXLU� ÀQV� DO�
������ XQ� SDUHOO� G·DQ\� DEDQV� HO�
moviment de cristians progres-
sistes i diferents partits polítics 
es van començar a mobilitzar per 
l’absència d’equipaments, zones 
verdes i per la mala situació que 
vivia llavors el moviment cívic. 
&RP� H[SOLFD� &DWDV~V�� ´O·DVVRFLD-
FLy�QR�HV�YD�OHJDOLW]DU�ÀQV�DO������
perquè abans no ho posaven molt 
fàcil tampoc. Aleshores faltaven 
escoles públiques, hi havia carrers 
sense asfaltar ni clavegueram, i 
es van començar a organitzar les 
IHVWHV� SRSXODUV� TXH� ÀQV� D� DTXHOO�
moment estaven dominades pel 
districte franquista”.

Millores a força d’empènyer
Amb el pas dels anys, el barri 
va anar guanyant espais que van 
FRVWDU�PROW�G·DFRQVHJXLU��$L[t��HO�

parc del Clot s’inaugurava el 1985 
amb equipaments esportius i la 
conservació d’algunes restes dels 
tallers ferroviaris (els terrenys 
KDYLHQ�SHUWDQJXW�D�5HQIH�ÀQV�TXH�
l’Ajuntament els va adquirir l’any 
�������HO� ���GH�PDUo�GH������YD�
tenir lloc la inauguració de la 
SODoD�GH�&DQ�5REDFROV�TXH�YD�VHU�

reformada posteriorment, a peti-
ció de l’associació de veïns, per 
adaptar-se millor per a infants, 
joves i gent gran; la Farinera del 
Clot es va obrir el 1999 com a cen-
tre cívic, cogestionat pel Districte 
i la Coordinadora d’Entitats, i al 
VHX�FRVWDW�WDPEp�O·,QVWLWXW�6DOYD-
dor Espriu i la llar d’infants mu-
nicipal La Farinera, després de 
més de 20 anys d’una reivindica-
ció que inicialment reclamava un 
DWHQHX� SRSXODU� HQ� DTXHVW� HGLÀFL�
industrial; i, més recentment, es 
YD�SRVDU�HQ�PDU[D� OD� UHIRUPD�GH�
OD�SODoD�GH�OHV�*OzULHV�TXH��VHJRQV�
Miquel Catasús, “ningú no es pen-
sava que tirés endavant, però a 
base d’anys i d’empènyer, encara 
que mai surt com un vol, si lluites 
tens resultats”. Una altra millora 
fonamental va ser la implanta-
ció de la zona per a vianants que 
XQLÀFDYD� HO� EDUUL��PROW� IUDFWXUDW�
per vies ràpides com l’avinguda 
Meridiana, els carrers Mallorca i 
9DOqQFLD��L�OD�*UDQ�9LD�

En tot aquest procés, i com 
DÀUPD� &DWDV~V�� ´O·DVVRFLDFLy� GH�
veïns ha sigut fonamental, que 
no vol dir que ho hagi fet tot. En 
moltes ocasions, l’associació ha si-

gut la guspira que ha provocat la 
mobilització o el punt de trobada 
de diversa gent que d’una altra 
forma, no s’hauria trobat”. Per a 
Antònia Bigordà, “no és una lluita 
molt vistosa, de resultats immedi-
ats, perquè tot és lent, totes les 
reivindicacions es fan lentes”.

La lluita pels equipaments
Malgrat aquests avenços, al bar-
ri hi ha encara prou feina a fer i 
temes que cal seguir de prop. “Hi 
ha millores que encara queden 
pendents, però no podem anar 
molt més enllà perquè aquest és 
un barri molt compacte. El nos-
tre plantejament és millorar allò 
TXH�MD�H[LVWHL[��FHQWUDU�QRV�HQ�OD�
TXDOLWDWµ�� H[SRVD� &DWDV~V�� 0HQ-
tre Bigordà destaca que “hi ha 
biblioteques que estan bé, però 
no es troben al cor del barri pre-
cisament. També hem d’estar a 
l’aguait en el tema del turisme, 
en aquests moments no estem 
afectats com altres barris però 
hem d’estar alerta amb el tema 
GH� OD� SODoD� GH� OHV� *OzULHV� L� TXq�
s’hi fa. Hi ha equipaments públics 
reivindicats allà i, de moment, es-
tan als llimbs”.

Al Clot-Camp de l’Arpa 
van per feina
El 40è aniversari que celebra enguany 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp 
de l’Arpa no li suposa quelcom especial per 
ell mateix. El que importa és el treball diari, 
la tasca persistent i constant; la força d’una 
entitat que ha contribuït -i contribueix- en bona 
mesura a la millora del barri

Tot i que el barri gaudeix ja 
fa uns anys dels equipaments 
ubicats a l’antiga fàbrica de 
plàstics Alchemika, on hi ha 
la biblioteca Camp de l’Arpa-
Caterina Albert i una escola 
bressol, hi ha un tema que s’ha 
dilatat molt en el temps i que 
encara resta pendent: l’obertura 
de la residència i centre de dia 
SHU�D�JHQW�JUDQ��´(O������MD�
havia d’estar en funcionament. 
6RP�D�OHV�SRUWHV�GH������L�
encara estem lluitant”, diu 
Antònia Bigordà.

Una residència pendent des de 2010

O“Ningú no es pensava 
que es posaria en 
PDU[D�OD�UHIRUPD�GH�OHV�
*OzULHV��SHUz�VL�OOXLWHV�
obtens resultats”

ARxiu Av Clot-CAmp dE l’ARpA
A la imatge de dalt, lluita contra el Pla Comarcal, als anys setanta. A sota, pancarta on el veïnat reclamava 
FODYHJXHUDP�L�OD�GLJQLÀFDFLy�GHO�EDUUL



CARRER137 setembre 2015 CARRERs 30

Districte i
Amics de la rambla

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

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

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

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

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

Gòtic
1RX�GH�6DQW�)UDQFHVF����
DYEDUULJRWLF#JPDLO�FRP
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
(O�*ODFLDU
Plaça Reial, 7
&HQWUH�&tYLF�3DWL�/OLPRQD
Regomir, 3

Nou de la rambla 
i rodalies

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

L’Òstia
3HVFDGRUV����

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

taula del raval
Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa de la 
Barcelona Vella

Sèquia, 5-7, baixos, 3a
YGEY#WHOHIRQLFD�QHW

Districte ii
Dreta de l’eixample

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

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

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
&&�$WHQHX�)RUW�3LHQF
3ODoD�)RUW�3LHQF��V�Q
$WHQHX�(QFLFORSqGLF�
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

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

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

sagrada Família
9DOqQFLD�������ORFDO��
93 459 31 64

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

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

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

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

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

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

&DVLQHW�G·+RVWDIUDQFV
5HFWRU�7ULDGy����

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

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

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

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

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

Districte iV
Barri de la Mercè

+HURLV�GHO�%UXF���
camp Nou

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

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

sant ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

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

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Districte V
can caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87 
 

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

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

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

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

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

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

sant Gervasi sud
Plaça Cardona, 1
DVVRFLDFLRVDQWJHUYDVLVXG#
JPDLO�FRP
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

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

Districte Vi
camp d’en Grassot

3DVVDWJH�$OLy�����EDL[RV
600 603 605

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

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

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

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
&HQWUH�&tYLF�/D�6HGHWD
6LFtOLD�����
&HQWUH�0RUDO�GH�*UjFLD
Ros de Olano, 7-9 
Hotel d’Entitats de 
*UjFLD
3URYLGqQFLD����

Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
7UDGLFLRQjULXV
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80 
 

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

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

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

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

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

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

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

Joan Maragall del 
Guinardó

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

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

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

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

Districte Viii
can Peguera

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

Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1

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

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

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

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

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

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

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

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44 

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

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30 
 

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

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

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

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

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

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

sant Andreu Nord-
tramuntana

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

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

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

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

Districte X
clot-camp de l’Arpa

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

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

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
IURQWPDULWLPEFQ#
WHOHIRQLFD�QHW

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

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

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

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

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

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

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

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

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
&��&tYLF�GH�6DQW�0DUWt
Selva de Mar, 215

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

Verneda Alta, la
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13 

Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

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

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

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

el pròxim número de CARRER sortirà al mes de desembre

És tira AlEjAndRo milà

ComuniCAt vEïnAl
7 de setembre de 2015

/HV� DVVRFLDFLRQV� GH� YHwQV� L� YHwQHV�
TXH� VLJQHP� DTXHVW� FRPXQLFDW� YR-
lem posar de relleu la problemàti-
FD�TXH�VXSRVD�O·DYLQJXGD�0HULGLDQD�
per als nostres barris. Els punts 
TXH�H[SRVHP�VXSRVHQ�HOV�SULQFLSDOV�
problemes i per tant esperem que 
HV�WURELQ�VROXFLRQV�SHU�D�WRWV�HOOV�

1. La Meridiana ha de deixar 
GH� VHU� XQD� DXWRSLVWD�� (O� FRQWURO�
del trànsit sempre és a favor dels 
YHKLFOHV�� DPSODGD� GHOV� FDUULOV��
IUHT�qQFLD� VHPDIzULFD�� PLWMDQD�
LQWUDQVLWDEOH�� LOĊOXPLQDFLy� HOHYD-
GD���� WRWHV� DTXHVWHV� FDUDFWHUtVWL-
TXHV�FRPSRUWHQ�XQD�FODUD�SULRULW-
]DFLy� GHO� YHKLFOH� SHU� GDYDQW� GHOV�

YLDQDQWV� DIDYRULQW� YHORFLWDWV�� VR-
UROO�L�FRQWDPLQDFLy�HOHYDGHV�

2. Falta prioritzar el transport 
S~EOLF�L�OD�ELFLFOHWD��&DO�IDFLOLWDU�HO�
pas dels autobusos, millorar les es-

WDFLRQV�L�IDFLOLWDU�OD�LQWHUPRGDOLWDW�
DPE�HO�PHWUR�L�HO�%LFLQJ��&DO�IDFL-
litar un espai segur i segregat per-
TXq�VLJXL�XQD�YHULWDEOH�YLD�FLFOLVWD��

VHQVH�DERFDU�HOV�FLFOLVWHV�L�YLDQDQWV�
a una disputa de les voreres. Carril 
ELFL� VHJUHJDW�� VHJXU� L� HQ� FDOoDGD��
Les voreres, per als vianants.

3. La Meridiana, espai deshu-
manitzat. L’avinguda té un traçat i 
disseny d’autopista, per diferents 
PRWLXV� QR� KD� HYROXFLRQDW� SHU� VHU�
SDUW�GH�OD�FLXWDW�FRP�KD�SDVVDW�HQ�
altres grans avingudes reformades 
UHFHQWPHQW�� 7DQW� O·DUEUDW� FRP�
OD� LOĊOXPLQDFLy�� OD� GLVWULEXFLy� GHO�
mobiliari urbà, les poques zones 
YHUGHV�� HQWUH� G·DOWUHV� DVSHFWHV���
QR�FRQWULEXHL[HQ�D�FUHDU�XQ�HVSDL�
DFROOLGRU�TXH�FRQYLGL�DO�SDVVHLJ�QL�
D�HVWDU�KL��DIHJLQW�PpV�GLÀFXOWDW�DO�
FRPHUo�TXH�V·LQVWDOĊOD�HQ�DTXHVWD�
YLD�L�GyQD�VHUYHL�DO�YHwQDW�

���(O�PXU�LQQHFHVVDUL��/D�0HUL-

diana no només és un mur metafò-
ULFDPHQW� SDUODQW�� pV� XQ�PXU� ItVLF�
L�SVLFROzJLF�TXH�GLYLGHL[�EDUULV�SHU�
la meitat i entre ells. Té l’expres-
VLy� PpV� OLWHUDO� DO� WUDP� FRPSUqV�
entre Fabra i Puig i el Pont de Sa-
rajevo. Ja és hora de trobar una 
VROXFLy�D�DTXHVWD�EDUUHUD�

L’avinguda Meridiana ha de 
VHU�XQ�HL[�FtYLF�GH�UHIHUqQFLD�D�OD�
QRVWUD�FLXWDW�L�HQ�DTXHVW�PRPHQWV�
pV� ~QLFDPHQW� XQD� DXWRSLVWD�� 3HU�
DTXHVW� PRWLX� VROĊOLFLWHP� XQ� SUR-
MHFWH�LQWHJUDO�SHU�D�WRWD�O·DYLQJX-
GD��$SURÀWHP�DTXHVWD�QRYD�HWDSD�
PXQLFLSDO� SHUTXq� OD� 0HULGLDQD� HV�
FRQYHUWHL[L�HQ�XQ� UHYXOVLX�SHU�DOV�
nostres barris i deixi de ser un pro-
blema per als veïns i veïnes. Volem 
GHL[DU�GH�VHU�OD�FLXWDW�REOLGDGD�

Els barris exigeixen solucions 
integrals per a la Meridiana

Associació de Veïns de La Sa-
grera – Associació de Veïns 
de Navas – Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Sant Andreu 
de Palomar – Associació de 
Veïns de Torre Llobeta – As-
sociació de Veïns del barri de 
Porta – Associació de Veïns 
Clot-Camp de l’Arpa – Asso-
ciació de Veïns Sant Andreu 
Nord-Tramuntana – Associa-
ció de Veïns Congrés-Indians 
– Associació de Veïns Prospe-
ritat – Associació de Veïns de 
Meridiano Cero

(QWLWDWV�ÀUPDQWV

OLa Meridiana no ha 
HYROXFLRQDW�FRP�
altres avingudes per 
esdevenir una part 
PpV�GH�OD�FLXWDW
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Josep Roman
President de l’Associació de Veïns 

i Veïnes de la Cadena d’Estrelles Altes

“Esperem una reunió 
amb el regidor 
Jaume Asens sobre 
el casal de barri: 
per a nosaltres és un 
tema prioritari”puyAl

Josep Roman, electricista de professió, va arribar al barri de La 

Cadena d’Estrelles Altes l’any 1982. Un barri que pertany a la Ma-

rina de la Zona Franca del districte de Sants-Montjuïc. El mes de 

març de 2014 un grup de veïns i veïnes, alguns dels quals antics 

activistes, van decidir fundar una nova associació de veïns. El barri 

portava 12 anys sense un moviment veïnal organitzat. Ara l’associ-

ació s’ha incorporat a la Favb en el transcurs de l’última assemblea 

general celebrada el passat mes de març.

Com és el barri d’Estrelles Altes?
Un territori de la Marina de la Zona Franca limitat per la 

Gran Via, el passeig de la Zona Franca i els carrers Mare de Déu 
del Port i Foneria. Hi convivim 15.000 persones i és un barri 
molt deteriorat. No hem tingut cap millora en els últims anys. 
El nostre objectiu principal és crear teixit social i dinamitzar un 
barri que té problemes d’incivisme i inseguretat. Volem millorar 
la vida social i activar la presència del veïnat en la resolució dels 
problemes.

Com ha sigut el procés de creació de l’associació de veïns?
Els espais existents entre els blocs d’habitatges eren zones 

brutes i insegures. Un conveni amb l’Ajuntament ens va perme-
tre disposar d’un petit local i una quinzena d’homes i dones vam 
començar a reunir-nos. Jo ara sóc el president d’un col·lectiu del 
qual formen part activistes històrics com Felipe Mayoral i Diego 
García. Ja comptem amb una cinquantena de socis i sòcies.

Aquests espais entre els blocs són públics o privats?
Hi ha habitatges públics d’Adigsa i locals privats. Els espais 

entre blocs no són tancats. Treballem perquè passin a ser de titu-
laritat pública i que el manteniment sigui municipal.

+L�KD�VXÀFLHQWV�HTXLSDPHQWV�L�VHUYHLV"
El barri està molt envellit i les condicions socials són difícils: hi 

KD�XQ�DWXU�PROW�HOHYDW��7HQLP�XQD�RÀFLQD�SHU�GRQDU�VXSRUW�D�OHV�
persones que no tenen feina, però hi ha moltes necessitats sense 
cobrir al barri. Una de les nostres prioritats és l’obertura d’un ca-
sal de barri que pugui acollir veïns i veïnes de totes les edats. La 
Generalitat (Incasòl) ha donat el vistiplau i l’alcalde Trias, abans 
de marxar, va expressar el suport al projecte. Volem un casal ges-
tionat per les entitats del barri i sense ànim de lucre.

Un projecte a tres bandes: veïns, Ajuntament i Generalitat.
Exactament. Ara ens sembla urgent una reunió amb el nou 

regidor de Sants-Montjuïc, Jaume Asens. Li hem enviat un escrit, 
però ens ha donat allargues i no ha concretat una data per veu-
re’ns. Per a nosaltres és un tema urgent i important.

Un altre tema que s’arrossega és el problema de la 
mobilitat i la línia 9 del Metro, diu en Josep introduint el 
tema abans que li preguntem.
Els nostres barris estan tancats i incomunicats. Les Fires ens 

col·lapsen. Una situació que ens imposa uns costos socials molt 
alts. Portem anys d’espera i mobilitzacions, i només s’han limitat 
a realitzar unes millores mínimes en les línies d’autobusos.

Quin és el motiu per no actuar? Que no hi ha diners? 
Però perquè el Metro arribi a l’aeroport sí que hi ha diners, 

fórmules i imaginació. Les estacions estan pràcticament cons-
truïdes, només s’ha de fer l’esforç d’obrir-les. A la Marina hi 
vivim, persones.

Com està la vida associativa de la Marina?
És important afavorir el treball coordinat entre les vuit associ-

acions veïnals existents.Estem disposats a ser proactius a la Unió 
d’Entitats de la Marina. No volem tancar-nos només en la nostra 
realitat. Els problemes del districte hem d’abordar-los conjun-
tament: és prioritari potenciar la cooperació entre les diferents 
entitats. D’altra banda, la Marina compta amb una associació de 
comerciants forta i activa: hem de col·laborar amb ells.

I els joves?
Hem de canviar les formes de treballar perquè s’incorporin al 

moviment associatiu, treballar plegats veïns i comerciants, joves 
i no tan joves, per millorar els barris. Hi ha molta feina per fer.

Seguim treballant per una 
ciutat més justa i solidària

Carrer
informa

La Favb
informa

lA juNtA dE lA fAvb

La Junta de la Favb, en sessió ce-

lebrada el dia 27 de juliol, i en ac-

ceptar la dimissió presentada pel 

president Lluís Rabell, ha acordat 

cobrir les vacants segons el que 

marquen els Estatuts de l’entitat.  

Així, la presidència queda assumi-

GD� SHU� OD� ÀQV� DUD� YLFHSUHVLGHQWD�
primera, Ana Menéndez, i passen a 

ocupar la vicepresidència primera 

Joan Maria Soler i la vicepresidèn-

cia segona Albert Recio.

Com és ja sabut, el motiu de 

la dimissió del nostre president ha 

estat el de concórrer com a candi-

dat a les eleccions a la Generalitat 

de Catalunya del proper 27 de se-

WHPEUH�� /OXtV� 5DEHOO� KD� HVWDW� ÀQV�
darrera hora un president dedicat 

intensament a la Favb, que amb el 

seu compromís personal i la seva 

capacitat de treball, ha col·locat 

l’entitat en primer pla de l’actu-

alitat de la nostra ciutat. Cap en 

fora, ha sabut generar importants 

consensos amb altres entitats i a 

nivell intern ha generat un molt 

bon clima de treball. Sentim la 

seva marxa però entenem les raons 

que li han fet prendre la decisió de 

passar de l’activisme veïnal al polí-

tic, i li desitgem molt bona sort en 

la seva aposta.

Ana Menéndez assumeix la pre-

sidència de la Favb. La junta en ple 

KD�UDWLÀFDW� OD�GHFLVLy� L� OL�KD�RIHUW�

tot el suport per mantenir la in-

tensa activitat de l’entitat en els 

PHVRV�SURSHUV��ÀQV�D�OD�FHOHEUDFLy�
d’una propera assemblea. Ana Me-

néndez és membre de l’AVV de la 

Satalia, amb una llarga trajectòria 

de treball veïnal. Des de 2011 for-

ma part de la junta de la Favb, tre-

ballant especialment en la vocalia 

de Medi Ambient. A la darrera as-

semblea, celebrada el passat mes 

de març, va ésser elegida vicepre-

sidenta primera.

Una vegada més, des de la Jun-

WD� GH� O·HQWLWDW� UHDÀUPHP� OD� WRWDO�
independència de la Federació 

d’Associacions de Veïnes i Veïns de 

Barcelona respecte les diferents 

forces polítiques i expressem la 

nostra voluntat de continuar treba-

llant amb els barris per aconseguir 

una ciutat més justa i solidària. 

Recordem que les associacions de 

la Favb treballen pel foment de la 

participació ciutadana en el pro-

jecte de ciutat, amb capacitat de 

proposta i no només de crítica.

Seguirem endavant amb les re-

ivindicacions en relació als serveis 

públics bàsics d’educació, salut, 

transport i habitatge i amb la vo-

luntat d’activar nous fronts que 

atreguin jovent per regenerar les 

associacions veïnals, com ara la 

millora de la qualitat de l’aire i 

l’aigua, la igualtat de gènere, les 

noves formes d’organització del 

treball i del temps, la conciliació 

laboral o l’economia solidària, es-

devenint futures reivindicacions 

recurrents per assolir una substan-

cial millora de la qualitat de vida 

urbana de la nostra ciutat.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

l’EquIp dE CARRER

0DUF� $QGUHX� $FHEDO�� ÀQV� DUD� FR-

director de Carrer, comença una 

nova etapa professional com a con-

seller tècnic del districte de Sant 

Martí, on es troba el seu estimat 

barri del Poblenou.

Vinculat estretament a la re-

vista de la Favb pràcticament des 

dels seus inicis, Marc es va estrenar 

com a codirector de la publicació 

l’any 2004 amb l’especial de Car-
rer�VREUH�HO�ÀDVFR�GHO�)zUXP�GH�OHV�
Cultures, on la Favb va ser punta 

de llança de les escasses veus críti-

ques sobre el model de ciutat que 

representava.

Aquell jove i inquiet periodista 

s’ha transformat amb els anys en 

una de les veus autoritzades en 

l’estudi dels moviments socials 

urbans, i una prova fefaent és la 

VHYD� PDJQtÀFD� WHVL� GRFWRUDO� ´(O�
moviment ciutadà i la transició a 

Barcelona: la Favb (1972-1986)”, 

cum laude per la Universitat de 

*HRJUDÀD� L� +LVWzULD� GH� %DUFHOR-

na, una lectura obligada per a tot 

aquell que vulgui aprofundir en la 

història del moviment veïnal, i de 

la qual es pot trobar una versió 

adaptada de més fàcil lectura al 

llibre Barris, veïns i democràcia 
(L’Avenç, 2015).

Però l’objectiu d’aquestes lí-

nies no és explicar el seu currícu-

lum, que té moltes vessants, com 

D�SHULRGLVWD�´KXHUWDPDURµ�L�FRP�D�
investigador d’història urbana con-

temporània.

El que ens interessa dir és que 

aquesta revista que teniu a les 

mans no seria el que és sense ell, 

la seva capacitat crítica i d’anàlisi 

de la realitat i el seu treball desin-

teressat durant tots aquests anys.  

En Marc ha sigut una peça clau en 

la munió de persones que és l’en-

granatge de la revista de la Favb.

El nostre company ha acceptat 

el repte d’assumir responsabilitats 

D� ´O·DOWUD� EDQGDµ�� D� O·DGPLQLVWUD-

ció municipal. No ens sorprèn, pel 

moment històric que viu la ciutat i 

la política  i per la seva trajectò-

ria de militància veïnal i social. Un 

compromís que, per motius obvis, 

es fa incompatible amb la direcció 

de Carrer. I que deixa una mica 

més coixa la ja molt maltractada 

professió periodística a la nostra 

ciutat, cosa que ens entristeix pro-

fundament.

Tanquem una etapa, com vam 

tancar diverses crisis que van po-

sar en perill la continuïtat de la 

UHYLVWD� L� TXH� ÀQDOPHQW� OD� YDQ� UH-

forçar. Estem convençuts que ens 

retrobarem amb el nostre amic, a 

Carrer o a altres projectes i inicia-

tives veïnals. Ara, esperem estar a 

O·DOoDGD� L�PDQWHQLU� YLYD� OD� ÁDPD��
La revista dels barris de Barcelona 

complirà l’any que ve 25 anys de 

WUDMHFWzULD�� ��� DQ\V� DO� FDUUHU�� +R�
celebrarem plegats.

Sort, company!

OAmb Lluís Rabell la 

Favb ha sabut reforçar 

consensos amb altres 

entitats ciutadanes per 

treballar plegats

OMarc Andreu ha sigut 

una peça clau en la 

munió de persones que 

és l’engranatge de la 

revista de la Favb

puyAl

puyAl
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Ens diuen els del blanc i negre”

Sara Grimal 
i Alonso Carnicer
Els periodistes que han 
penjat les barraques 
al nomenclàtor i a la 
memòria de la ciutat

mARiA fAvà
entrevista

ignAsi R. REnom
fotografia

Espai Barça amb consens?
Josep Maria Bartomeu és el primer president del Barça que ha 
guanyat unes eleccions -i per golejada!- estant imputat per un 
GHOLFWH�ÀVFDO��8QD�GH�OHV�GHFLVLRQV�PpV�SROqPLTXHV�TXH�YD�SUHQGUH�
GXUDQW�O·DQWHULRU�PDQGDW�YD�VHU��MXQWDPHQW�DPE�O·DOWUH�H[SUHVLGHQW�
LPSXWDW�6DQGUR�5RVHOO��DJHUPDQDU�PRQHWjULDPHQW�HO�FOXE�DPE�HO�
FRUUXSWH�L�SRF�DPLF�GHOV�GUHWV�KXPDQV�UqJLP�GH�4DWDU��Bartu�HV�YD�
passar tota la campanya electoral prometent que faria la reforma 
XUEDQtVWLFD�OOLJDGD�OD�UHPRGHODFLy�&DPS�1RX��HO�0LQLHVWDGL�L�HOV�VHXV�
YROWDQWV��4XDQ�VH�OL�SUHJXQWDYD�UHVSRQLD��´3RUWHP�XQ�DQ\�GLDORJDQW�
DPE�O·$MXQWDPHQWµ��$PE�HOV�YHwQV�L�YHwQHV�GH�OHV�&RUWV��QL�FLQF�
PLQXWV�QR�KD�SDUODW��0DODPHQW�DQLUDQ�OHV�FRVHV�DPE�HO�QRX�´(VSDL�
%DUoDµ�VL�QR�HV�UHFXOOHQ�OHV�UHLYLQGLFDFLRQV�YHwQDOV��(O�%DUoD�KD�GH�
SDUWLU�GH�]HUR�DPE�O·HQWUDGD�GHO�QRX�FXUV��+D�GH�GLDORJDU�DPE�OHV�
HQWLWDWV�YHwQDOV�L�DPE�XQ�QRX�$MXQWDPHQW��L�DUULEDU�D�XQ�SURMHFWH�
FRQVHQVXDW��1R�ID�JDLUH�DQ\V��OHV�&RUWV�YD�DWXUDU�HQ�VHF�HO�SROqPLF�
SURMHFWH�%DUoD������GHO�WDPEp�LPSXWDW�L�FRQGHPQDW�-RVp�/XLV�1~xH]�
\�1DYDUUR��¢+DXUDQ�DSUqV�OD�OOLoy�HOV�GLUHFWLXV�GHO�%DUoD"

(lls assegueren que no en tenen la 
FXOSD��'LXHQ�TXH�WRW�HO�PqULW�pV�GH�
OD�0DUXMD�5XL]��GH�OD�0HUFq�7DWMHU��
GH�OD�-XOLD�$FHLWXQR��GHO�VHX�JHUPj��

GH�OD�&XVWRGLD�0RUHQR��GHO�5DIHO�8VHUR��GHO�
)UDQFHVF�%DUQ~V��TXH�YDQ�VHU�EDUUDTXLVWHV«�
L�ÀQV�L�WRW�GHO�+XHUWDV��HO�SHULRGLVWD�GH�OHV�
FODYHJXHUHV�TXH�HOV�YD�SUHFHGLU��3HUz�HOV�
GRV�FRLQFLGHL[HQ�TXH�OD�FXOSDEOH�PpV�JUDQ�
pV�OD�-XOLD��OD�GRQD�PHQXGD�TXH�VXUW�DOV�
GRFXPHQWDOV�GH�OD�*ULPDO�L�HO�&DUQLFHU�IHQW�
JDQ[HW��L�TXH�YD�YROHU�HVFULXUH�D�O·DOFDOGH�
SHUTXq�OD�FLXWDW�QR�REOLGpV�PDL�PpV�RQ�
KDYLD�HVWDW�HO�6RPRUURVWUR�

4XDVL�VHPSUH�HV�TXHGHQ�GDUUHUH�OD�
FjPHUD�L�DVVHJXUHQ�TXH�QRPpV�HVFROWDYHQ�
TXDQ�OD�0DUXMD�HOV�KL�YD�H[SOLFDU�HO�YLDWJH�
DPE�HO�6HYLOODQR�L�OD�VHYD�LQIjQFLD�PLVHUDEOH�
GH�EDUUDTXLVWD��TXDQ�OD�-XOLD�$FHLWXQR�HOV�YD�
GLU�TXH�OD�FLXWDW�KDYLD�DPDJDW�VRWD�O·HVWRUD�
HO�UHFRUG�GH�OHV�EDUUDTXHV��TXDQ�OD�7DWMHU�
YD�LPSXOVDU�OD�UHFHUFD�VREUH�EDUUDTXLVPH�
TXH�YD�DFDEDU�DPE�XQD�H[SRVLFLy�L�HO�OOLEUH�
Barraques. La Barcelona informal del segle 
XX��$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD���������3HUz�
KL�YDQ�FDXUH�GH�TXDWUH�SRWHV�DUUDQ�GH�
O·HQIRQVDPHQW�GHO�W~QHO�GHO�&DUPHO�TXH�
YDQ�DQDU�D�FREULU�SHU�HQFjUUHF�GH�79���
RQ�HOV�GRV�WUHEDOOHQ��9DQ�YROHU�DQDU�PpV�

HQOOj�GH�O·HVYRUDQF�L�YDQ�LQYHVWLJDU�VREUH�
HO�SDVVDW�L�O·HYROXFLy�GHO�EDUUL��%XVFDYHQ�
LPDWJHV�DQWLJXHV�HQ�EODQF�L�QHJUH��´HQV�
GLXHQ�HOV�GHO�EODQF�L�QHJUHµ��L�HV�YDQ�WUREDU�
DPE�OHV�EDUUDTXHV��´,PSUHVVLRQDYD�WDQW�
YHXUH�OHV�FRQGLFLRQV�GH�YLGD�GH�OD�JHQWµ��/D�
WUDMHFWzULD�WXUPHQWRVD�L�O·XUEDQLVPH�GLItFLO�
GHO�&DUPHO�HOV�YD�LPSDFWDU��L�HVSHFLDOPHQW�
OHV�KLVWzULHV�TXH�HOV�H[SOLFDYD�OD�JHQW��´$OOj�
YDP�FRQqL[HU�OD�&XVWRGLD�0RUHQR�µ�,�YDQ�
LQWHQVLÀFDU�OD�VHYD�UHODFLy�DPE�´OD�0HUFq�
7DWMHU��TXH�KD�HVWDW�FRP�XQD�JXLDµ��,�GH�OHV�
FDVHWHV�G·DXWRFRQVWUXFFLy�HQÀODGHV�HQ�HOV�
WXURQV�IHULWV�SHU�OHV�ULHUHV�GHO�&DUPHO�YDQ�
SDVVDU�DOV�DOWUHV�QXFOLV�EDUUDTXLVWHV�GH�OD�
FLXWDW�L�DL[t�YDQ�QpL[HU�HOV�GRV�GRFXPHQWDOV�
TXH�KDQ�VHUYLW�SHU�QR�REOLGDU��Barraques, 
l’altra ciutat�HPqV�HQ�XQ�30 Minuts el 5 
G·DEULO�GHO������L�Barraques. La ciutat 
oblidada��TXH�HV�YD�HPHWUH�DO�SURJUDPD�
Sense Ficció�HO�JHQHU�GHO�������$TXHVW�
VHJRQ�GRFXPHQWDO�HV�YD�HPHWUH�HQ�O·HVSDL�
GHO�7HOHQRWtFLHV�JUjFLHV�D�XQD�YDJD�GHOV�
WUHEDOODGRUV�GH�79���YD�WHQLU�XQD�DXGLqQFLD�
LQDXGLWD�L�PROWV�HVSHFWDGRUV�HOV�YDQ�HQYLDU�
PLVVDWJHV�GH�VXSRUW�

4XDQ�HV�YDQ�DSDJDU�HOV�OOXP�GH�OHV�
SURMHFFLRQV��HOOV�KDXULHQ�G·KDYHU�DFDEDW�
OD�IHLQD��´3HUz��PDODXUDGDPHQW�SHU�D�

RiCARDo hERmiDA (sR. pLástiko)

Les plaques que ja s’han posat:������������3ODFD�GH�FDUUHU�D�OD�SODWMD�GHO�
6RPRUURVWUR��������������3ODFD�DOĊOHJzULFD�DO�6RPRUURVWUR�������������$O�
&DPS�GH�OD�%RWD�������������5HUH�HO�&HPHQWLUL�9HOO�������������$O�3REOH�VHF��
�����������$�6DQWD�(QJUjFLD�������������5DPRQ�&DVHOOHV��DO�&DUPHO�������������
&DQ�7XQLV�������������'LDJRQDO�6DQWD�*HPPD�
Plaques que falten:�0RQWMXwF��7XUy�GH�OD�5RYLUD��/D�3HURQD��'DUUHUH�GH�
O·+RVSLWDO�GH�6DQW�3DX��)UDQFLVFR�$OHJUH�

QRVDOWUHV��pV�RQ�WRW�YD�FRPHQoDU��/·HVWUHQD�
GHOV�UHSRUWDWJHV�QR�YD�VHU�HO�ÀQDO�VLQy�HO�
SULQFLSLµ�G·XQD�IHLQDGD�LPPHQVD��(Q�GHL[DU�
OD�FjPHUD�HQ�RII�YDQ�FRQWLQXDU�EDUULQDQW��
DPE�LQVLVWqQFLD�GH�JRWD�PDODLD��FRP�IHU�SHU�
UHWRUQDU�DOV�EDUUDTXLVWHV�OD�VHYD�DXWRHVWLPD��
,�pV�DL[t�FRP�QHL[�OD�&RPLVVLy�&LXWDGDQD�
SHU�D�OD�UHFXSHUDFLy�GH�OD�PHPzULD�GHOV�
EDUULV�GH�EDUUDTXHV�GH�%DUFHORQD��TXH�YD�
aconseguir un suport social molt ampli i que 
YD�LQLFLDU�HOV�FRQWDFWHV�DPE�O·$MXQWDPHQW��
/D�FRPLVVLy�YD�DFRQVHJXLU�HO�VHX�SULPHU�q[LW�
HO�������TXDQ�HO�QRPHQFOjWRU�GH�%DUFHORQD�
YD�UHFXSHUDU�HO�QRP�GHO�6RPRUURVWUR�L�HO�
���GH�PDUo�GHO������HV�YD�SRVDU�XQD�SODFD�
GH�PDUEUH�DO�PXU�GH�OD�SODWMD�TXH�KL�KD�
VRWD�O·+RVSLWDO�GHO�0DU��(Q�DTXHVWD�SULPHUD�
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