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MARC FoNT

Amassar 4.500 milions de bene-
ÀFLV�~QLFDPHQW�GXUDQW�HOV�QRXV�
SULPHUV� PHVRV� GH� ����� L� WHQLU�
XQD� SODQWLOOD� IRUPDGD� SHU�PpV�
GH� �������� SHUVRQHV� D� HVFDOD�
PXQGLDO� �XQD� PLFD� PpV� G·XQD�
TXDUWD�SDUW� D� O·(VWDW� HVSDQ\RO��
QRPpV�pV�SRVVLEOH�VL�HWV�XQD�JH-
JDQWLQD�FRPSDQ\LD�JOREDO��,��zE-
YLDPHQW��VL�HW�PRXV�HQ�DTXHVWHV�
[LIUHV� JDXGHL[HV� G·XQD� HQRUPH�
FDSDFLWDW�G·LQÁXqQFLD�GDYDQW�GH�
OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV��,�
G·DL[z� YD� SUHFLVDPHQW� DTXHVW�
DUWLFOH�� 'H� FRP� 7HOHIyQLFD��
FRQYHUWLGD�HQ�XQD�GH� OHV�JUDQV�
FRUSRUDFLRQV�PXQGLDOV� GHO� VHF-
WRU� GH� OHV� WHOHFRPXQLFDFLRQV��
V·KD� EHQHÀFLDW� G·XQ� FRQYHQL�
VLJQDW�ID�PpV�G·XQD�GqFDGD�DPE�
O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�

(Q�SULQFLSL�� WRW� L� O·DPELJ�L-
WDW� GHO� GRFXPHQW� VXEVFULW� SHU�
-RDQ�&ORV��DOHVKRUHV�DOFDOGH�GH�
OD� FLXWDW�� OHV� GXHV� SDUWV� KDYL-
HQ� GH� VRUWLU�KL� JXDQ\DQW�� 3HUz�
D� O·KRUD� GH� OD� YHULWDW�� QRPpV�
O·HPSUHVD� Q·KD� REWLQJXW� XQ�
UHQGLPHQW�� ,� WDQ� HQRUPH� TXH�
O·RSHUDFLy�GH�FDQYL�GH�VHX�D�OD�
FDSLWDO� FDWDODQD� OL� KD� SHUPqV�
HPEXW[DFDU�VH� XQ� EHQHÀFL� GH�
PpV�GH�����PLOLRQV��5DV�L�FXUW��
SROtWLFD�DO�VHUYHL�GHO�SRGHU�FRU-
SRUDWLX��,�WRW�SOHJDW�VHQVH�TXH�
FDS� H[HFXWLX� ORFDO�� DOPHQ\V�
ÀQV� DO� PRPHQW�� KDJL� PRVWUDW�

YROXQWDW� SROtWLFD� SHU� LQWHQWDU�
IHU�FRPSOLU�OD�SDUW�GHO�FRQYHQL�
TXH�EHQHÀFLDULD�OD�FLXWDW�

3HUz�DQHP�D�O·LQLFL��(O����GH�
QRYHPEUH� GH� ������ O·$MXQWD-
PHQW� GH� %DUFHORQD�� UHSUHVHQ-
WDW� SHU� &ORV� L� -RUGL� &DVHV� �VH-
FUHWDUL� JHQHUDO� GHO� FRQVLVWRUL���
L� 7HOHIyQLFD�� DPE� OD� SUHVqQFLD�
GHO� VHX� SUHVLGHQW� �G·DOHVKRUHV�
L�G·DUD���&pVDU�$OLHUWD��YDQ�VLJ-
QDU� XQ� FRQYHQL� ´G·DGHTXDFLy�
G·LQIUDHVWUXFWXUHV� L� WHOHFRPX-
QLFDFLRQVµ�� )RQDPHQWDOPHQW��
HO�GRFXPHQW�SUHYHLD�PRGLÀFDU�
OHV�TXDOLÀFDFLRQV�XUEDQtVWLTXHV�
GH� GLYHUVRV� LPPREOHV� TXH� OD�

FRPSDQ\LD�Wp�D�OD�FLXWDW���'·XQD�
EDQGD��QRX�HGLÀFLV�XELFDWV�D�GL-
IHUHQWV�EDUULV�L�TXDOLÀFDWV�GH�VzO�
HGLÀFDEOH� SDVVDYHQ� D� WHQLU� OD�
FDWHJRULD� G·HTXLSDPHQW� GH� WL-
WXODULWDW�SULYDGD��,�GH�O·DOWUD��OD�
TXH�DOHVKRUHV�HUD�OD�VHX�FRUSR-
UDWLYD�GH�7HOHIyQLFD��XQ�HQRUPH�
LPPREOH�GH�JDLUHEp��������PH-
WUHV�TXDGUDWV�VLWXDW�D�O·$YLQJX-
GD�5RPD� L� FRQHJXW�FRP�HGLÀFL�

(VWHO��IHLD�HO�WUDMHFWH�LQYHUV�L�HV�
FRQYHUWLD�HQ�HGLÀFDEOH�

$O�FRQYHQL�� OD�PXOWLQDFLRQDO�
H[SRVDYD�OD�QHFHVVLWDW�GH�WUDV-
OODGDU�VH�D�XQD�QRYD�VHX�FRUSR-
UDWLYD��́ GRWDGD�DPE�HOV�Pj[LPV�
HVWjQGDUGV� GH� WHFQRORJLD� H[LV-
WHQWVµ�� MD� TXH� D� O·HGLÀFL� (VWHO�
QR�SRGLD�SRUWDU�D�WHUPH�HOV�VHXV�
´UHSWHVµ� FRP� D� FRQVHT�qQFLD�
GH� ´O·REVROHVFqQFLD� WHFQROzJL-
FD�L�HVWUXFWXUDOµ�GH�O·LPPREOH��
$�FDQYL��OHV�FHQWUDOV�0HUFDGHUV�
�&LXWDW�9HOOD���$UHQHV�L�3DUDOĊOHO�
�(L[DPSOH��� /RUHWR� �OHV� &RUWV���
&DUPHO� �*UjFLD��� +RUWD� �+RUWD�
*XLQDUGy��� 6DQW� $QGUHX� �1RX�
%DUULV���7RUUHV�L�%DJHV��6DQW�$Q-
GUHX��L�6DQW�3DX��6DQW�0DUWt��SR-
GLHQ�SDVVDU�D�HTXLSDPHQW�HQ�XQ�
WHUPLQL�GH����DQ\V��D�FRPSWDU�
HQ�SULQFLSL�GHV�GH�OD�PRGLÀFD-
FLy�GHO�3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj�
G·DEULO� GH� ������ /·~V� FRQFUHW�
GHOV�GLIHUHQWV�HGLÀFLV��TXH�KDYL-
HQ�TXHGDW�REVROHWV�L�HUHQ�PDVVD�
JUDQV�SHU�D�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�OD�
FRPSDQ\LD�DUUDQ�GH�OD�WUDQVLFLy�
GHO�VLVWHPD�DQDOzJLF�DO�GLJLWDO��
KDYLD� GH� GHÀQLU�VH� HQ� HO� SOD�
HVSHFLDO� XUEDQtVWLF� SRVWHULRU��
SHUz�HQ�WRW�FDV�KDYLD�GH�VHU�XQ�
~V�GRFHQW��VDQLWDUL�DVVLVWHQFLDO��
FXOWXUDO�L�UHOLJLyV��HVSRUWLX�L�UH-
FUHDWLX��G·DEDVWDPHQW�L�VXEPL-
QLVWUDPHQW�� WqFQLF�DGPLQLVWUD-
WLX�R�GH�VHJXUHWDW�

Telefónica s’enriqueix, 
els barris hi perden... 
El conveni que la multinacional va signar amb 
HO�JRYHUQ�GH�-RDQ�&ORV�OL�YD�SHUPHWUH�ÀQDQoDU�
folgadament el seu trasllat al 22@, però no s’ha 
complert en l’apartat que implicava aportar 
equipaments als barris

M.F.

No es pot dir que l’esclat de la bombolla 

immobiliària afectés gaire Telefónica, 

almenys a Barcelona. L’operació derivada 

del conveni signat amb el govern de 

Clos li va sortir rodona. El 2007, la 

multinacional va vendre la seva seu 

corporativa, ubicada a l’avinguda Roma, 

per gairebé 235 milions d’euros a Cerep 

Investment, una societat controlada 

pel grup de capital de risc Carlyle, que 

va veure’s abocada a anar a concurs 

de creditors per l’enorme deute que 

arrossegava. El boom del totxo era 

història i el projecte de fer habitatges de 

OX[H�D�O·HGLÀFL�(VWHO�YD�TXHGDU�DWXUDW�
Després d’una llarga decadència, amb 

l’abandonament de l’immoble i nombrosos 

saqueigs per robar material com cables 

de coure de l’interior, el grup Platinum 

Estates -propietat del magnat indi Harry 

Mohinani- va comprar l’immoble el febrer 

de 2014 per 56,4 milions. Actualment 

està en obres per acollir 195 pisos i, a 

banda, el projecte de Platinum també 

contempla que albergui un hotel, que 

gestionaria la cadena Hyatt.

Paral·lelament, el 2011 Telefónica va 

traslladar la seva seu barcelonina al 22@, 

concretament a la coneguda com a Torre 

Diagonal 00, situada al costat del Fòrum. 

/·HGLÀFL�HUD�SURSLHWDW�GHO�&RQVRUFL�GH�OD�
Zona Franca, que hi havia invertit 86 

PLOLRQV��ÀQV�TXH�HO�VHWHPEUH�GH������
Telefónica va comprar-la per 107 milions, 

una xifra que no arriba ni a la meitat del 

TXH�YD�REWHQLU�HQ�GHVIHU�VH�GH�O·HGLÀFL�
Estel. Un negoci rodó.

Sucosa operació immobiliària

O/·DPELJX�FRQYHQL�
ÀUPDW�DPE�OD�FLXWDW�KD�
SHUPqV�HPEXW[DFDU�VH�
D�OD�PXOWLQDFLRQDO�PpV�
GH�����PLOLRQV�G·HXURV�
GH�EHQHÀFLV

DANi CoDiNA
Imponent seu de Telefónica a Diagonal Mar

�pAssA A lA pàgiNA 3



CARRER139 març 2016 D’ENTRADA 3

0pV� G·XQD� GqFDGD� GHVSUpV� GH�
OD� VLJQDWXUD� GHO� FRQYHQL�� V·KDQ�
FRQFUHWDW� OD� YHQGD� GH� O·HGLÀFL�
(VWHO��D�XQ�SUHX�DVWURQzPLF��L�HO�
WUDVOODW�GH�OD�VHX�GH�OD�PXOWLQD-
FLRQDO�DO���#��SHUz�HQ�FDQYL�OHV�
QRX�FHQWUDOV� UHVWDQWV� LQFORVHV�D�
O·DFRUG� VHJXHL[HQ� HQ� PDQV� GH�
7HOHIyQLFD� L� FDS� G·HOOHV� QR� KD�
SDVVDW�D�IXQFLRQDU�FRP�XQ�HTXL-
SDPHQW� HQ� EHQHÀFL� GHOV� FLXWD-
GDQV�� 3HU� DO� SURIHVVRU� G·(FRQR-
PLD�GH�OD�8$%�L�YLFHSUHVLGHQW�GH�
OD�)DYE��$OEHUW�5HFLR��´HO�FRQYH-
QL�pV�PROW�DPELJX��L�FRP�TXH�OHV�
FRQWUDSDUWLGHV�TXH�Wp�7HOHIyQLFD�
VyQ�PROW�SHWLWHV� VH� OL� GHL[D� IHU�
XQ�pelotazo�SHUTXq�QR�VH�OL�KDQ�
H[LJLW�FRPSHQVDFLRQVµ�

/·DUJXPHQWDUL� GH� O·DGPLQLV-
WUDFLy� GH� &ORV� HUD� TXH� O·DFRUG�

WDPEp�DIDYRULD�OD�FLXWDW��SHUTXq�
XQD� FRPSDQ\LD� JOREDO� KL� SDVVD-
ULD�D�WHQLU�XQD�VHX�SXQWHUD�L�DL[z�
JDUDQWLD� OD�FRQWLQXwWDW�GH�QRP-
EURVRV� OORFV� GH� WUHEDOO�� 3HUz� OD�
UHDOLWDW�pV�TXH�HOV�~QLFV�JXDQ\V�
WDQJLEOHV� GH� OD� FLXWDW� YDQ� VHU�

OHV� FHVVLRQV� GH� O·LQWHULRU� G·LOOD�
GH� 5RJHU� GH� /O~ULD�3URYHQoD�
3DX�&ODULV�L�'LDJRQDO��L�XQ�VRODU��
(Q�FDQYL�� O·RSHUDFLy�YD� VHUYLU� D�
7HOHIyQLFD� SHU� SRGHU� ÀQDQoDU�

FzPRGDPHQW� �L�DPE�JXDQ\V�JH-
QHURVRV��HO�VHX�WUDVOODW�DO���#�

8Q� DOWUH� SXQW� SROqPLF� GHO�
FRQYHQL�pV�TXH�V·KL�HVWDEOLD�TXH�
VL�HV�IHLHQ�REUHV�PDMRUV�D�DOJXQD�
GH�OHV�QRX�FHQWUDOV��DXWRPjWLFD-
PHQW�HO�����KDYLD�GH�FRQYHUWLU�VH�
HQ�HTXLSDPHQW�SHU�D�OD�FLXWDW��HQ�
DTXHVW�FDV�GH�WLWXODULWDW�S~EOLFD��
3HUz� TXq� VyQ� REUHV�PDMRUV"� 6H-
JRQV�$OEHUW�5HFLR��D�O·HGLÀFL�6DQW�
$QGUHX��DO�FDUUHU�%RDGD��DO�EDUUL�
GH�OD�3URVSHULWDW��V·KL�YD�SRUWDU�D�
WHUPH�XQD�WUDQVIRUPDFLy�UDGLFDO��
SHUz� ´OD� YDQ� IUDFFLRQDU� HQ� FLQF�
REUHV� GLIHUHQWVµ�� /D� PDQLREUD�
KD�SHUPqV�D�OD�FRPSDQ\LD�PDQ-
WHQLU�O·~V�GH�O·LPPREOH��PDOJUDW�
OD� OODUJD� OOXLWD� YHwQDO� SHU� UHFOD-
PDU�OR�FRP�D�HTXLSDPHQW�

Carrer�V·KD�SRVDW�HQ�FRQWDF-
WH�DPE�7HOHIyQLFD�SHU�FRQqL[HU�
OD�VHYD�YHUVLy�GHOV�IHWV��SHUz�HO�

GHSDUWDPHQW� GH� FRPXQLFDFLy�
QR� KD� DWqV� FDS� GH� OHV� SHWLFL-
RQV� G·LQIRUPDFLy�� 3HO� TXH� ID� D�
O·DFWXDO� JRYHUQ� PXQLFLSDO�� XQD�
IRQW�GH�O·jUHD�G·8UEDQLVPH�V·KD�
OLPLWDW�D�FRPHQWDU�TXH�´HOV�WqF-
QLFV�HVWDQ�UHFRSLODQW�HO�FRQYHQL�
L�DQDOLW]DQW�HO�QLYHOO�GH�FRPSOL-
PHQWµ��'H�PRPHQW��SHU�WDQW��HOV�
H[HFXWLXV�G·+HUHX��7ULDV�L�&RODX�
QR�KDQ�FROODW�JDLUH�OD�FRPSDQ\LD�
HQFDSoDODGD� SHU� &pVDU� $OLHUWD��
3HU�D�5HFLR��HO�TXH�FDO�GHPDQDU�
DO�FRQVLVWRUL�GLULJLW�SHU�%DUFHOR-
QD�HQ�&RP~�pV�´TXH�HV�PXOOL��VL�
DSOLFDU�HO�FRQYHQL�pV�XQD�T�HV-
WLy�GH�YROXQWDW�SROtWLFDµ��6L��HQ�
FDQYL�� ´UHVXOWD� TXH� QR� pV� DL[t��
WRW�HVWj�OOLJDW�L�QR�HV�SRW�IHU�UHV��
DOHVKRUHV�HO�SUREOHPD�pV�GH�TXL�
HO� YD� VLJQDUµ�� /·~QLF� VHJXU�� pV�
TXH�ÀQV�DUD�OD�PXOWLQDFLRQDO�KL�
KD�JXDQ\DW��,�PROW�

EliA hERRANz

(O�)LVFDO�GH�0HGL�$PELHQW�GH�%DUFHORQD�KD�
GHPDQDW�GRV�DQ\V�L�GRV�PHVRV�GH�SUHVy�L�XQ�
SHUtRGH�LGqQWLF�G·LQKDELOLWDFLy�SURIHVVLRQDO�
D�-XDQ�3HGUR�6DQ]�&RFD��FDS�LPPRELOLDUL�
GH�7HOHIyQLFD�D�&DWDOXQ\D��SHU�GHOLFWH�
DPELHQWDO��7DPEp�GHPDQD���������HXURV�
GH�PXOWD�D�O·HPSUHVD�L�XQD�FRPSHQVDFLy�
HFRQzPLFD�SHU�D�GXHV�YHwQHV�GHO�FDUUHU�
%RDGD�GHO�EDUUL�GH�3URVSHULWDW��D�1RX�
%DUULV��eV�O·HGLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�DOOz�TXH�
KD�PDQWLQJXW�HQ�SHX�GH�JXHUUD�GXUDQW�
QRX�DQ\V�HOV�YHwQV�L�OD�VHYD�DVVRFLDFLy��DUD�
SHQGHQWV�GH�OD�FHOHEUDFLy�GHO�MXGLFL�

(O�WHPD�YH�GH�OOXQ\�L�pV�XQ�ERQ�H[HPSOH�
GH�OD�SUHSRWqQFLD�DPE�TXq�DFWXD�OD�
FRPSDQ\LD�L�OD�QHJOLJqQFLD�TXH�PRVWUHQ�OHV�
DGPLQLVWUDFLRQV�SHU�IHU�FRPSOLU�OD�OOHL�TXDQ�
HV�WUDFWD�G·HPSUHVHV�PROW�SRGHURVHV�L�DPE�
PROWV�DGYRFDWV�

7RW�FRPHQoD�O·DQ\������TXDQ�HO�EDUUL�GH�
3URVSHULWDW��PROW�GHQV�HQ�SREODFLy�L�DPE�
SRFV�HVSDLV�OOLXUHV�SHU�IHU�HTXLSDPHQWV��YD�
FRQqL[HU�O·H[LVWqQFLD�GHO�FRQYHQL�ÀUPDW�DPE�
O·$MXQWDPHQW�PLWMDQoDQW�HO�TXDO�7HOHIyQLFD�

Quan David escup a Goliat

...i l’Administració 
s’ho mira de lluny

Reclamació 
constant 

a les Corts
M.F.
Segurament els veïns 

de la Prosperitat han 

estat els més actius a 

l’hora de plantar cara 

a la multinacional i 

reclamar-li, sense èxit, 

TXH�HO�VHX�HGLÀFL�DO�
barri passi a ser un 

equipament. Però no 

són els únics. 

També a les Corts 

s’ha viscut una 

reclamació constant. 

Al carrer Bordeus hi 

KD�O·HGLÀFL�/RUHWR��
propietat de Telefónica 

i que durant molts 

anys s’havia destinat 

a l’atenció al públic. 

Ara en canvi l’activitat 

que s’hi desenvolupa és 

interna. La secretària 

de l’Associació de Veïns 

i Veïnes de les Corts, 

Adela Agelet, explica 

que la companyia “ha dit 

al districte que es podria 

disposar d’una planta 

GH�O·HGLÀFL��PHQWUH�TXH�D�
les altres hi ha activitat 

i estan ocupades”.

“Fa veure que hi ha 

una bona voluntat, però 

hi posa moltes pegues, 

com exigir que es faci 

un accés provisional 

per accedir a la planta 

i a l’hora de la veritat 

fa molt difícil que hi 

hagi cap resultat per al 

barri”, comenta Agelet. 

L’activista veïnal 

afegeix que el barri 

necessita una “unitat 

residencial per a gent 

amb discapacitat”, 

un equipament que 

KDYLD�HVWDW�SODQLÀFDW�
a una altra zona però 

TXH�ÀQDOPHQW�QR�HV�YD�
portar a terme, i que 

O·HGLÀFL�%RUGHXV�VHULD�OD�
solució perfecta.

De dalt a baix, 

HGLÀFLV�GH�7HOHIyQLFD�
a Ciutat Vella (carrer 

Mercaders), Gràcia 

(Ca l’Alegre de Dalt), 

les Corts (Bordeus), 

Nou Barris (Boada), 

Horta-Guinardó (Pg. 

Maragall), Eixample 

(Marqués del Campo 

Sagrado i Gran Via), 

Sant Martí (Sant 

Antoni Maria Claret) 

i Sant Andreu (Cinca)

O/·DFWXDO�HTXLS�GH�JRYHUQ�
DVVHJXUD�TXH�HVWj�
UHFRSLODQW�LQIRUPDFLy�
L�HVWXGLDQW�HO�JUDX�
G·DFRPSOLPHQW�GHO�
FRQYHQL�DPE�O·HPSUHVD

KDYLD�GH�FHGLU�SHU�D�HTXLSDPHQWV�HOV�ORFDOV�
TXH�V·KDYLHQ�TXHGDW�REVROHWV�DOV�EDUULV�D�
FDQYL�TXH�OD�VHYD�VHX�GH�O·DYLQJXGD�GH�5RPD�
HV�UHTXDOLÀTXpV�FRP�D�XUEDQLW]DEOH�

(O�YHwQDW�GH�3URVSHULWDW�YD�FRPHQoDU�OD�
FDPSDQ\D�´7HOHIyQLFD�SHU�DO�EDUULµ��H[LJLQW�
TXH�HO�ORFDO�GH�7HOHIyQLFD�GH�%RDGD��JDLUHEp�
VHQVH�DFWLYLWDW��HV�FRQYHUWtV�HQ�HTXLSDPHQW��
,�HO�TXH�KDYLD�GH�VHU�XQD�PLOORUD�SHU�DO�
EDUUL�HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�XQ�PDOVRQ�SHU�DOV�
YHwQV�TXH�YLYLHQ�DO�FRVWDW�GH�O·LPPREOH��
/·HPSUHVD�QR�QRPpV�QR�YD�FHGLU�HO�ORFDO�VLQy�
TXH�O·DQ\������YD�LQVWDOĊODU�KL�XQ�FHQWUH�GH�
SURFHVVDPHQW�GH�GDGHV�TXH�YD�VLJQLÀFDU�OD�
UHPRGHODFLy�WRWDO�GH�O·HGLÀFL��SHU�D�OD�TXDO�
FRVD�QR�GLVSRVDYD�GH�OOLFqQFLD��$�PpV�GH�QR�
WHQLU�SHUPtV�G·REUHV��HO��IXQFLRQDPHQW�GH�
OD�FHQWUDO�SURYRFDYD�VRUROOV�LQVXSRUWDEOHV��
YLEUDFLRQV�DOV�KDELWDWJHV�L�O·HPLVVLy�GH�
JDVRV�Wz[LFV�TXDQ�HV�SRVDYHQ�HQ�PDU[D�
HOV�JHQHUDGRUV��'HVSUpV�GH�GRV�DQ\V�GH�
SUHVVLRQV�YHwQDOV��HO������O·$MXQWDPHQW�YD�
GHVHVWLPDU�OHV�DOĊOHJDFLRQV�GH�OD�FRPSDQ\LD��
YD�RUGHQDU�WDQFDU�O·DFWLYLWDW�L�OHJDOLW]DU�
G·XQD�YHJDGD�OD�FHQWUDO��9HLHQW�TXH�VHW�
PHVRV�GHVSUpV�WRW�FRQWLQXDYD�LJXDO��HOV�YHwQV�

YDQ�SRUWDU�HO�FDV�DO�6tQGLF�GH�*UHXJHV�L�D�OD�
)LVFDOLD�GH�0HGL�$PELHQW��RQ�O·$VVRFLDFLy�GH�
9HwQV�HV�YD�SHUVRQDU�FRP�D�DFXVDFLy�SRSXODU��
0HQWUHVWDQW��L�WRW�L�TXH�HO�JUXS�HOHFWUzJHQ�
QR�YD�SDVVDU�HO�FRQWURO�WqFQLF��O·DQ\������
O·$MXQWDPHQW�YD�FRQFHGLU�XQD�OOLFqQFLD�
SURYLVLRQDO�D�7HOHIyQLFD�SHU�FRQWLQXDU�KL�
O·DFWLYLWDW��3HU�OD�VHYD�SDUW�O·HPSUHVD��TXH�

QR�DFRQVHJXLD�GLVPLQXLU�OHV�YLEUDFLRQV�
FDXVDGHV�DOV�KDELWDWJHV��YD�WLUDU�SHU�OD�
WDQJHQW�L�YD�FRPSUDU�HO�SLV�D�OD�YHwQD�PpV�
SHUMXGLFDGD�SHU�IHU�FDOODU�OHV�SURWHVWHV�L�
PRVWUDU�´ERQD�YROXQWDWµ��D�OD�YHJDGD�TXH�
DGPHWLD�GH�UHWUXF�OD�VHYD�UHVSRQVDELOLWDW��
$UD��DPE�O·DFWLYLWDW�SUjFWLFDPHQW�
SDUDOLW]DGD��WRW�L�TXH�OHV�PROqVWLHV�QR�KDQ�
DFDEDW��L�D�O·HVSHUD�GHO�MXGLFL��HOV�YHwQV�
WHQHQ�OD�VHQVDFLy�G·KDYHU�DUULEDW�PROW�OOXQ\�
L�G·KDYHU�VLJXW�XQD�YHULWDEOH�SHGUD�D�OD�
VDEDWD�GHO�JHJDQW�GH�OHV�FRPXQLFDFLRQV��

1R�HUD�OD�SULPHUD�YHJDGD��SHUz��TXH�
HO�YHwQDW�GH�3URVSHULWDW�V·HQIURQWDYD�D�
OD�FRPSDQ\LD��/·DQ\������YDQ�LQLFLDU�XQD�
OOXLWD�FRQWUD�O·DQWHQD�TXH�7HOHIyQLFD�KDYLD�
LQVWDOĊODW�GH�PDQHUD�LOĊOHJDO�DO�PDWHL[�
HGLÀFL�GH�%RDGD��(V�YDQ�UHFROOLU�PpV�GH�����
VLJQDWXUHV��HV�YDQ�FROĊORFDU�SDQFDUWHV�GH�
SURWHVWD�DOV�EDOFRQV�L�O·$9�HV�YD�SHUVRQDU�
HQ�O·DFXVDFLy��/D�FRPSDQ\LD�YD�PDQWHQLU�
O·DQWHQD�GXUDQW�DQ\V�VHQVH�OOLFqQFLD�
G·DFWLYLWDW��'HVSUpV�GH�FLQF�DQ\V�GH�OLWLJL�HO�
MXWJH�HOV�YD�GRQDU�OD�UDy��QR�VHQVH�TXH�DEDQV�
7HOHIyQLFD�GHQXQFLpV�DO�PDWHL[�$MXQWDPHQW�
L�TXH�HV�QHFHVVLWHVVLQ�GXHV�RUGUHV�MXGLFLDOV�
SHU�SUHFLQWDU�OD��)LQDOPHQW�O·$MXQWDPHQW�YD�
FRQFHGLU�OD�OOLFqQFLD�SHU�D�XQD�QRYD�DQWHQD��
IHW�TXH�O·$VVRFLDFLy�GH�9HwQV�YD�GHQXQFLDU�
FRP�XQ�´DFRUG�HQWUH�DPLFVµ�

AzAgRA
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Una història de poder

AlbERT RECio
Professor d’economia 

aPlicada de la UaB

7HOHIyQLFD� VHPSUH� KD� HVWDW� D�
SURS�GHO�SRGHU��9D�VHU�IXQGDGD�
HO�������HQ�SOHQD�GLFWDGXUD�GH�
3ULPR�GH�5LYHUD��FRP�D�FRQFHV-
VLRQjULD� GHO� PRQRSROL� WHOHIz-
QLF� D� (VSDQ\D�� 'H� IHW� HUD� XQD�
ÀOLDO� GH� OD� QRUG�DPHULFDQD� ,77�
�,QWHUQDWLRQDO� 7HOHSKRQH� DQG�
7HOHJUDSK��� XQD�HPSUHVD� FUHD-
GD�SHOV� JHUPDQV� %HKQ� D� SDUWLU�
GH�O·REWHQFLy�GHO�FRQWURO�GH�OHV�
HPSUHVHV�WHOHIzQLTXHV�GH�&XED�
L� 3XHUWR�5LFR�� /D� ,77�DJOXWLQD-
YD�XQ�FRQJORPHUDW�G·HPSUHVHV�
TXH�VXPDYHQ�VHUYHLV�WHOHIzQLFV�
L� IDEULFDFLy� GH� FRPSRQHQWV� L�
HTXLSV��/D� VHYD�KLVWzULD�KD�HV-
WDW� VHPSUH� FRQWURYHUWLGD� SHU�
OD� LPSOLFDFLy� HQ� GLYHUVRV� DIHUV�
SROtWLFV� DQWLGHPRFUjWLFV�� (VWDQ�
EHQ� GRFXPHQWDWV� IHWV� FRP� HO�
VHX�VXSRUW�D�+LWOHU��DO�FRS�G·HV-
WDW�EUDVLOHU�GH������L�DO�[LOq�GH�
������ VHPSUH� SHU� JDUDQWLU� HO�
SUHGRPLQL� GHOV� VHXV� LQWHUHVVRV�

HFRQzPLFV�� 1R� pV� HVWUDQ\� TXH�
V·HQWHQJXpV� WDQ� Ep� DPE� OHV�
GLFWDGXUHV� GH� 3ULPR� GH� 5LYHUD�
L� )UDQFR�� 'H�PLFD� HQ�PLFD�� HO�
JUXS�HV�YD�DQDU�GLOXLQW�SHU�YHQ-
GHV�L�IXVLRQV�L�DFWXDOPHQW�OD�,77�
&RUSRUDWLRQ�pV�IRQDPHQWDOPHQW�
XQD�HPSUHVD�SURYHwGRUD�GH�SUR-
GXFWHV�G·HOHFWUzQLFD�PLOLWDU�

(O�������DQ\�TXH�WRFDYD�UH-
QRYDU� OD� FRQFHVVLy�� HV� YD� SUR-
GXLU� O·HQWUDGD�GH� O·(VWDW�HVSD-
Q\RO�DO�FDSLWDO�GH� O·HPSUHVD�� L�
HV�YD�JHQHUDU�XQD�WtSLFD�DOLDQoD�
HQWUH�HO�SRGHU�SROtWLF�L�OD�PXO-
WLQDFLRQDO� ,77�� (O� JUXS� QR� WDQ�
VROV�WHQLD�HO�PRQRSROL�GHO�VHU-
YHL�WHOHIzQLF�VLQy�TXH�D�WUDYpV�
G·6WDQGDUG� (OqFWULFD� FRQWUROD-
YD�OD�PDMRU�SDUW�GH�OD�LQG~VWULD�
G·HTXLSDPHQW� WHOHIzQLF�� (UHQ�
WHPSV�RQ�DFRQVHJXLU�XQ�WHOqIRQ�
GRPqVWLF� VXSRVDYD� XQD� OODUJD�
HVSHUD� L�RQ� O·HPSUHVD�DFWXDYD�
DPE� WRW� HO� SRGHU�PRQRSROLVWD�
TXH�OL�FRQFHGLD�O·(VWDW�

$�SDUWLU�GH�PHLWDW�GH�OD�Gq-
FDGD�GHOV����OHV�FRVHV�YDQ�FDQ-
YLDU�� ,77� YD� DQDU� SHUGHQW� SHV�
HQ�OD�FRPSDQ\LD�L�HV�YD�WUHQFDU�
O·DOLDQoD�DPE�6WDQGDUG�(OpFWUL-
FD��'H�IHW��7HOHIyQLFD�YD�DQDU�
H[WHUQDOLW]DQW�GH�IRUPD�VLVWH-

PjWLFD�SURYHwGRUV�L�VHUYHLV�ÀQV�
DUULEDU� D� OD� VLWXDFLy� DFWXDO��
RQ� XQD� ERQD� SDUW� GH� OD� VHYD�
RSHUDWLYD� pV� UHDOLW]DGD� SHU�
VXEFRQWUDFWHV�� VRYLQW� HQ� FRQ-
GLFLRQV�ODERUDOV�LQDFFHSWDEOHV��
FRP� YD� SRVDU� GH� PDQLIHVW� OD�
YDJD�GHOV�WUHEDOODGRUV�G·LQVWDO�
ODFLRQV�L�PDQWHQLPHQW�

L’expansió fora d’Europa

(O� ����� FRPHQoD� OD� FRQYHUVLy�
GH� OD�FRPSDQ\LD�HQ�PXOWLQDFL-
RQDO��HQ�DGMXGLFDU�VH� OD�SULYD-
WLW]DFLy� GH� OD� WHOHIRQLD� DUJHQ-
WLQD�� /D� KLVWzULD� SRVWHULRU� GH�
7HOHIyQLFD� KD� HVWDW� OOLJDGD� DOV�
SURFHVVRV� SULYDWLW]DGRUV� LP-
SXOVDWV�SHU� OHV�SROtWLTXHV�QHR-
OLEHUDOV��VHPSUH�VRWD�GHFLVLRQV�
SROtWLTXHV�� L�TXH� O·KDQ�FRQYHU-
WLW� HQ� XQ� GHOV� JUDQV� JUXSV� WH-
OHIzQLFV�GH�/ODWLQRDPqULFD�� (Q�
FDQYL�� OHV� DYHQWXUHV� HXURSHHV�

QR�KDQ�HVWDW� WDQ�HL[HULGHV��KD�
DFDEDW� YHQHQW� OD� VHYD� SDUWLFL-
SDFLy�D�7HOHFRP�,WDOLD��HVWj�HQ�
XQ�FRQÁLFWLX�SURFpV�GH�VRUWLGD�
GHO�5HJQH�8QLW�L��GH�IHW��O·~QLFD�

JUDQ�SDUWLFLSDFLy�HXURSHD�DFWX-
DO�HV�WURED�D�$OHPDQ\D��3RWVHU�
OHV�QRUPHV�PpV�UtJLGHV�GH�FRP-
SHWqQFLD�HXURSHHV�QR�OL�YDQ�Ep�
DO�VHX�PRGHO�GH�QHJRFL�

(O������V·LQLFLD�HO�SURFpV�GH�
SULYDWLW]DFLy�WRWDO�GH�7HOHIyQLFD��
(OV�GRV�SULQFLSDOV�VRFLV�GH�O·HP-
SUHVD� VyQ� HQFDUD� DFWXDOPHQW�
GRV�JUXSV�EDQFDULV�HVSDQ\ROV��HO�
%%9$�L�/D�&DL[D��DPE�SUHVqQFLD�DO�
VHX�FRQVHOO�G·DGPLQLVWUDFLy��(Q-
FDUD�TXH�HO�VHX�FDSLWDO�HVWj�PROW�
UHSDUWLW��XQD�ERQD�SDUW�HVWj�HQ�
PDQV�GHOV�JUDQV� IRQV�G·LQYHUVLy�
JOREDOV� �%ODFN� 5RFN�� -3�0RUJDQ�
&KDVH��6RFLpWp�*pQpUDOH��1RUJHV�
%DQN�HWF���

3HUz� PDL� QR� KD� GHL[DW� GH�
WHQLU� ERQV� FRQWDFWHV� SROtWLFV��
(O� VHX�SUHVLGHQW�HQ� OD� IDVH�GH�
SULYDWLW]DFLy� YD�pVVHU� -XDQ�9L-
OODORQJD��DPLF�G·HVFROD�G·$]QDU�
L�SHU�WDQW�XQ�KRPH�EHQ�UHODFLR-
QDW�DPE�OD�0RQFORD�GHO�33��9L-
OODORQJD�YD�GLPLWLU�SHU�GLYHUVRV�
HVFjQGROV� L� QHJRFLV� IUDFDVVDWV�
�HVSHFLDOPHQW� 7HUUD�� TXH� YD�
HQ[DPSDU� PROWV� SHWLWV� LQYHU-
VRUV���(O�VHX�VXFFHVVRU�KD�HVWDW�
&pVDU�$OLHUWD�� ÀOO� G·XQ� DOFDOGH�
IUDQTXLVWD�GH�6DUDJRVVD� L� WDP-
Ep�HVWUHWDPHQW�UHODFLRQDW�DPE�

HO� SDUWLW� GH� OD� JDYLQD��$OLHUWD�
pV� H[SUHVLGHQW� G·$OWDGLV� �7D-
EDFDOHUD�� RQ� YD� VHU� SURFHVVDW�
SHU�XQD�RSHUDFLy�GH�ERUVD�DPE�
DFFLRQV�GH�OD�SUzSLD�HPSUHVD�L�
DEVROW� VLPSOHPHQW� SHUTXq� HQ�
HO�PRPHQW�GHO�MXGLFL�HO�GHOLFWH�
KDYLD�SUHVFULW�

0DOJUDW� TXH� D� ÀQDOV� GH� OD�
GqFDGD�GHOV����OD�WHOHIRQLD�HV�
YD� OLEHUDOLW]DU� L� HO� PRQRSROL�
HV� YD� HOLPLQDU�� O·HPSUHVD� KD�
DFRQVHJXLW� PDQWHQLU� XQD� HOH-
YDGD�TXRWD�GH�SRGHU�L�XQ�IRUW�
YROXP� GH� QHJRFL�� OOLJDW� WDQW�
DO� VHX� LPSHUL� H[WHULRU� FRP� DO�
FRQWURO�TXH�Wp�VREUH�OHV�[DU[HV�
EjVLTXHV� GH� WHOHIRQLD� GHVSUpV�
GH����DQ\V�GH�PRQRSROL�

Més enllà del negoci

/HV� VHYHV� DFWLWXGV� REVWUXFFLR-
QLVWHV� GH� OD� FRPSHWqQFLD� KDQ�
VLJXW� REMHFWH� GH� QRPEURVHV�
PXOWHV� SHU� SDUW� GH� OHV� DXWRUL-
WDWV�SHUWLQHQWV��SHUz�QR�VHPEOD�
TXH� DTXHVWHV� VLJXLQ� VXÀFLHQWV�
QL� FRQWUROLQ� SURX� XQD� HPSUH-
VD� TXH� pV� OtGHU� G·XQ� ROLJRSR-
OL� FRPSDUWLW� DPE� DOWUHV� GXHV�
HPSUHVHV��2UDQJH�L�9RGDIRQH���
6HJXUDPHQW� SHU� DL[z� (VSDQ\D�
VHJXHL[�VHQW�XQ�GHOV�SDwVRV�DPE�
HOV�SUHXV�PpV�FDUV�G·(XURSD�HQ�
VHUYHLV� WHOHIzQLFV�� 1RPpV� FDO�
YHXUH�TXq�KD�SDVVDW�DPE�OD�IDF-
WXUD�G·LQWHUQHW�TXDQ�O·HPSUHVD�
KD� VXEVWLWXwW� HO� YHOO� VLVWHPD�
G·$'6/�SHO�FDEOH�

$UD�TXH�HO�QHJRFL�GH� OD� WH-
OHIRQLD� PzELO� VHPEOD� KDYHU�
H[KDXULW� HO� SHUtRGH� GH�Pj[LP�
FUHL[HPHQW��O·HPSUHVD�KD�FRQ-
FHQWUDW� WRWHV� OHV� VHYHV� IRUFHV�
HQ�HO�FRQWURO�GH�OHV�SODWDIRUPHV�
GLJLWDOV��SHU�FRQYHUWLU�VH�HQ�Ot-
GHU� HQ� O·RIHUWD� GH� FRQWLQJXWV�
G·RFL�D�WUDYpV�GH�OD�SODWDIRUPD�
,PDJHQLR�� ,� MD� SUHSDUD� QRYHV�
jUHHV�GH�QHJRFL�EDVDGHV�HQ�WR-
WHV�OHV�SRVVLELOLWDWV�TXH�RIHUHL[�
OD�WHFQRORJLD�GLJLWDO�

(O� SRGHU� GH� 7HOHIyQLFD� QR�
HV�SRW�PHVXUDU�QRPpV�HQ�WHU-
PHV� GH� PHUFDW� WHOHIzQLF�� /D�
VHYD� LQÁXqQFLD� DOV� PLWMDQV�
GH� FRPXQLFDFLy�� HO� VHX� SDSHU�
G·HPSUHVD�PRWRUD�HQ� OHV� WHF-
QRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�HOV�
VHXV�FRQWDFWHV�SROtWLFV��D�SDUW�
GHOV�HVPHQWDWV�HQ�HO�VHX�FRQ-
VHOO�G·DGPLQLVWUDFLy��KL�ÀJXUHQ�
H[PLQLVWUHV� L� DOWV� FjUUHFV� GH�
%UDVLO��;LQD��L�UHFHQWPHQW�V·KD�
DSXQWDW�HO�ÀW[DWJH�GH� O·H[PL-
QLVWUD�VRFLDOLVWD�7ULQLGDG�-LPp-
QH]� DPE� XQ� FjUUHF� ´WqFQLFµ���
OL�GRQHQ�XQD�FDSDFLWDW�G·LQÁX-
qQFLD�PpV�HQOOj�GHO�VHX�QHJRFL�
EjVLF��(OV�´DIHUV�LPPRELOLDULVµ�
GH� O·HPSUHVD� D� %DUFHORQD� HQ�
VyQ�XQD�ERQD�PRVWUD��

CoRREsCAlEs 2016
(OV�WUHEDOODGRUV�VXEFRQWUDFWDWV�GH�7HOHIyQLFD�SRUWHQ�D�WHUPH�XQD�LQJHQW�OOXLWD�SHU�OD�GLJQLÀFDFLy�ODERUDO

O7DQW�O·HPSUHVD�PDUH�
,77�FRP�OD�VHYD�
ÀOLDO�7HOHIyQLFD�KDQ�
HVWDW�LPSOLFDGHV�HQ�
GLYHUVRV�DIHUV�SROtWLFV�
DQWLGHPRFUjWLFV

Juan Villalonga i César Alierta, dos presidents de Telefónica molt 

lligats al Partit Popular amb currículums polèmics i plens d’escàndols

A. bENíTEz
Benedicció d’una central de Telefónica a Santa Cruz de Tenerife (anys 40)

O'HVSUpV�GH�VHWDQWD�
DQ\V�GH�PRQRSROL��
O·HPSUHVD�KD�PDQWLQJXW�
XQD�HOHYDGD�TXRWD�
GH�SRGHU�PDOJUDW�OD�
OLEHUDOLW]DFLy�GHO�PHUFDW

La multinacional 
de telecomunicacions 
no ha tingut escrúpols 
per situar-se en el lloc 
idoni per assegurar el 
predomini dels seus 
interessos econòmics
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7 Tarifas del 

transporte, el 

vaso medio vacío

9 La cinquena 

reforma de 

l’HivernaclerònicaC
MARIA FAvà CoMptA

Barcelona té tres passeigs de 

til·lers i els tres són molt bells. 

Evocadors i molt olorosos pels 

volts de Sant Joan, que és quan 

s’ha de collir la til·la segons la 

tradició. El que hi ha dins del 

parc de la Ciutadella és cente-

nari, ufanós, fa molta ombra i 

ha estat escenari de pel·lícules 

d’època com “La ciutat crema-

da”; n’hi ha un altre a Pedral-

bes i un tercer a la Rambla de 

Catalunya que es va començar 

a plantar el 1890 i es va replan-

tar a mitjan segle passat. El 

jardiner que va dirigir aquesta 

remodelació encara és viu. I és 

en aquest passeig tant barcelo-

ní on l’Ajuntament ha conside-

rat convenient talar 55 exem-

plars dels 300 que hi ha.

Les raons de la tala i la subs-

titució dels arbres vells per 

exemplars joves és el que està 

en discussió. D’entrada, les 

xifres dels que s’han talat no 

quadren. El comitè d’empresa 

diu 31, l’Ajuntament, 40 i Car-
rer en va comptar 55 la segona 

setmana de febrer.

Accidents a Madrid

L’Ajuntament esgrimeix uns 

PRWLXV� TXH� MXVWLÀTXHQ� OD� WDOD�
però els veïns els rebaten. “Es 

retiren 39 tilia euchiora que 

presenten podridures impor-

tants i/o massa envellits i es 

substitueixen per la mateixa 

espècie”, diu l’Ajuntament en 

HO�FRPXQLFDW�RÀFLDO��(Q�FDQYL��
el veïnat assegura que les res-

tes dels troncs que van quedar 

a la calçada no semblaven pas 

podrits. Un dels arguments mu-

nicipals és que els til·lers són 

perillosos perquè les branques 

poden caure sense donar prè-

viament senyals d’alarma. Tant 

fonts municipals com del comi-

tè d’empresa de Parcs i Jardins 

recorden els recents accidents 

de Madrid a causa de la caigu-

da d’arbres o de branques: el 

2014 van morir dues persones 

-una a El Retiro xafada per una 

acàcia i una altra a Vallecas per 

un om- i l’agost de l’any pas-

sat una branca de 150 quilos va 

ferir de gravetat tres persones 

que seien en una terrassa del 

carrer Joan Bravo.

“Això que els til·lers són 

SHULOORVRV� QR� pV� YHULWDWµ� DÀU-
ma Gerard Passola, “doctor 

arbre”, un dels experts de més 

prestigi a Catalunya. “El til·ler 

no és un arbre especialment 

perillós. Però si cau una branca 

i fereix algú hi ha responsabili-

tats penals per als gestors del 

servei de Parcs i Jardins”.

Aquest expert és prudent al-

hora d’opinar sobre l’operació 

de substitució de la Rambla de 

Catalunya i diu que en aques-

tes actuacions s’ha de tenir en 

compte la ciutat del present, 

però també la del futur. “D’aquí 

a deu anys sabrem si ha estat 

una bona operació. Individual-

ment els arbres talats potser no 

tenien gaire valor però en con-

junt, sí. Si en substitueixes no-

més alguns exemplars després 

tens una massa arbòria poc ho-

mogènia i poc estètica. Però si 

en substitueixes la majoria, tot 

el passeig et queda molt despu-

llat durant anys”. Aquest expert 

creu que el quid de la qüestió 

està en el sòl. “L’arbre pot el 

que poden les arrels” i el subsòl 

de la rambla de Catalunya està 

molt ple segons un estudi que va 

dirigir Cirici Pellicer a comença-

ments dels anys vuitanta amb 

els seus alumnes de la Facultat 

GH� )LORVRÀD� L� /OHWUHV�� ´&DOGULD�
renovar la terra però això és 

molt costós”. En aquest punt 

Passola coincideix amb el comi-

tè d’empresa de Parcs i Jardins. 

Els treballadors recorden que 

quan es va pavimentar de nou la 

rambla de Catalunya i va pujar 

una mica el nivell de la calçada 

FHQWUDO��V·KDXULD�G·KDYHU�DSURÀ-

tat per instal·lar-hi un rec gota 

a gota, però no es va fer.

El comitè d’empresa de 

Parcs assegura que tampoc no 

es fa un bon manteniment dels 

til·lers, que malviuen per culpa 

de la contaminació i de les al-

tes temperatures en unes con-

dicions extremes, i que estan 

força castigats. I conclou que 

serien més feliços en una tem-

peratura més freda.

Un altre dels problemes dels 

til·lers de la Rambla és el pugó 

i la molta melassa que es ge-

nera, que taca el paviment del 

SDVVHLJ� L�HO�WRUQD�ÀQV� L�WRW�UH-

lliscós. Les terrasses que om-

plen la Rambla de Catalunya 

serien, segon un biòleg de la 

conselleria d’Agricultura, una 

de les causes de la proliferació 

del pugó. Ja fa anys que l’Ajun-

tament lluita contra aquesta 

plaga amb tractaments biolò-

gics i poc agressius i l’afectació 

ha disminuït.

“Una massacre”

Tots els jardiners consultats, i 

especialment els que no tenen 

cap relació amb el servei muni-

cipal de Parcs, opinen que els 

arbres són bonics quan es fan 

grans i que no té sentit subs-

tituir-los abans d’hora. Els més 

malpensats apunten que la 

substitució dels arbres vells per 

plançons joves podria ser degu-

da a factors econòmics. O com 

va dir Pasqual Maragall un dia 

al Parlament, la síndrome 3%.

L’associació ‘Amics arbres, 

arbres amics’ ha escrit un edi-

torial en el butlletí que pen-

ja a internet de rèquiem pels 

til·lers de la rambla de Cata-

lunya: “Resulta desolador veu-

re la massacre que està fent 

l’Ajuntament de Barcelona 

amb molts dels plàtans de la 

Gran Via o dels til·lers de la 

Rambla de Catalunya. Molts 

G·DTXHVWV�DUEUHV�VyQ�PDJQtÀFV�
i no presenten cap mena d’al-

teració important com per jus-

WLÀFDU� OD� VHYD� WDOD�� -D� VDEHP�
que alguns pocs estan seriosa-

ment malalts i que se’n plan-

taran de nous, però, evident-

ment, no és bon negoci canviar 

un arbre de 80 anys per un de 

10”. L’editorial continua criti-

cant el criteri de l’Ajuntament 

L�DÀUPD�TXH�VREUH�HO�SDSHU�HO�
Pla de Gestió de l’Arbrat Viari 

de Barcelona no té res a veu-

re amb el tracte que es dóna 

realment als arbres. I proposa 

fer viatjar els responsables de 

Parcs i Jardins a altres ciutats 

europees de clima similar “on 

l’arbre no es considera una 

nosa ni un problema i que trac-

ten el seu patrimoni vegetal 

amb molta més sensibilitat”.

A Barcelona cada vegada que es tala un arbre hi ha polèmica. 
I si se’n talen 55, encara més. I si són tan emblemàtics com els 
de la Rambla de Catalunya, es pot convertir en un afer de país

Rèquiem pels til·lers 
centenaris de la Rambla

Segons l’Ajuntament, Barcelona és una de les ciutats europees 
que té més arbres a la via pública: 200.000 exemplars de 200 
espècies diferents. I d’aquest total, només el 5% són exemplars 
malalts per culpa de la contaminació, els impactes o les 
plagues. Un 80% de l’arbrat és d’espècies de fulla caduca i 
un 20%, de perenne. Entre els exemplars d’espècies de fulla 
caduca domina el plàtan. A l’estiu, les fulles de les capçades 
dels arbres, sobretot d’espècies de fulla caduca, proporcionen 
ombra i a l’hivern, la caiguda de les fulles permet que la 
radiació solar arribi a les voreres i a les façanes.

200.000 arbres

IgNAsI R. RENoM

Al mig del passeig, un jove til·ler substitueix l’arbre centenari talat

OL’Ajuntament esgrimeix 

motius de seguretat 

mentre els veïns els 

rebaten i veuen un atac 

al patrimoni vegetal
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DAvID GARCíA MAtEu

Els sous que han de rebre els po-
lítics sempre ha sigut un tema de 
discussió pública. Mentre que al-
gunes formacions es van presentar 
amb un codi ètic que limitava els 
salaris que havien de percebre els 
seus representants, altres partits 
defensaven que la tasca del polí-
tic professional havia d’estar ben 
remunerada. El motiu, fer més 
seductora la dedicació pública 
enfront de les possibilitats eco-
nòmiques que podia oferir el món 
privat. Tot i aquests dos punts de 
vista sobre com s’ha de remunerar 
un càrrec electe, el pas dels mesos 
amb els nous governs locals no han 
provocat gaires canvis de fons. Les 
arques públiques continuen rajant 
diners en quantitats substancials 
tant als partits com als polítics a 
títol individual.

En el cas de la ciutat comtal, 
una de les propostes estrella de 

Barcelona en Comú era la limita-
ció dels sous dels càrrecs electes 
a 2.200 euros al mes. La mesura, 
però, va fracassar al primer plena-
ri amb els vots en contra de CiU, 
Ciutadans, PP i PSC. Això va obligar 
a complir la Llei de Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de les Adminis-

tracions Locals, que marcava que 
el sou mínim que podia percebre 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, seria de 100.000 euros anuals, 
mentre que a la resta de regidors 
s’abonarien quantitats en funció de 
les responsabilitats que assumirien: 
els tinents d’alcalde, 98.192 euros; 
els regidors de govern, 84.532, i els 
regidors de l’oposició, 56.387, amb 
GHWHUPLQDGHV�ERQLÀFDFLRQV�

En el cas de Barcelona en Comú 
i la CUP-Capgirem Barcelona, amb-
dues formacions municipalistes van 
decidir aplicar el seu propi codi 
ètic. Els primers van situar el topall 
salarial en 2.200 euros al mes i 14 
pagues, mentre que els segons van 
estipular que cap dels seus càrrecs 
electes podria cobrar més de 1.600 
euros. Ara bé, aquesta retallada sa-
larial tampoc no es tradueix en un 
estalvi per a les arques públiques. 
En ambdues formacions, la diferèn-
cia del que perceben els càrrecs 
electes i el sou real que abans hem 
esmentat, acaba als comptes de 
les formacions polítiques. Encara 
que totes dues organitzacions han 
anunciat que destinaran aquests di-
ners als seus corresponents fons so-
cials i solidaris amb la ciutadania, 
la realitat és que aquest capital 
deixarà de ser gestionat per l’ad-
ministració pública i passarà a ser 
controlat pels partits polítics.

Més enllà dels municipis

Tot aquest desgavell a l’erari pú-
blic també té la seva ombra en les 
administracions supramunicipals. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) és un dels exemples més 
evidents. Format per 90 càrrecs 
electes que podem trobar simul-
tàniament als consistoris, l’orga-

nisme ingressa generoses quanti-
tats econòmiques a les butxaques 
de polítics i partits. Només el seu 
gerent, Ramon M. Torra i Xicoy, 
ingressa més que el que hauria de 
cobrar (teòricament) l’alcaldessa 
de Barcelona: 105.938,25 euros 
bruts. A més, l’assistència als es-
pais de decisió implica tota una sè-
rie de dietes als seus responsables, 
que en la seva majoria són càrrecs 
electes amb sous ja formalitzats 
als seus respectius consistoris. En 
el cas de l’alcalde de Cornellà pel 
PSC i vicepresident executiu de 
l’AMB, Antonio Balmón, per cada 
assistència que fa al Consell Me-
tropolità (el qual se celebra una 
vegada al mes) o a la Junta de 
Govern (dues vegades al mes), li 
pertoquen uns 885 euros. És a dir, 
ingressa més diners públics en una 
reunió de l’AMB, que el que cobra 
un treballador amb el Salari Mínim 
Interprofessional (648,60 euros). 
Un SMI que també es veu superat 
pel que cobren en dietes els vi-
cepresidents amb àrea, 730 euros 

per sessió; els vicepresidents, 575; 
o els representants polítics de la 
Junta de Portaveus, 795.

L’aixeta de les dietes també raja 
diners de les arques públiques en 
altres administracions supramuni-
cipals, com en el Consell Comarcal 
del Barcelonès. Aquesta qüestiona-

da institució, responsable, entre 
altres coses, del manteniment de 
les rondes o del Centre Comarcal 
d’Atenció als Animals de Compa-
nyia, reparteix en cadascuna de les 
11 Juntes de Govern Local uns 805 
euros a cada assistent polític, i re-
tribueix amb 1.500 euros per sessió 

al seu president, Francesc Josep 
Belver, qui també és primer tinent 
d’alcalde a l’Hospitalet pel PSC. 
Aquestes dietes del Consell Co-
marcal van ser aprovades amb els 
vots a favor del PSC, CiU i Ciuta-
dans; l’abstenció de l’Entesa (BCN 
en Comú i ICV) i els vots en contra 
d’ERC, el PP i la CUP.

En el cas de la Diputació de Bar-
celona es repeteixen circumstàn-
cies similars respecte a l’ingrés de 
les dietes. Cada polític abona als 
seus comptes 850 euros per assis-
tir als plenaris, que acostumen a 
allargar-se entre dues i tres hores 
(el màxim assolit en aquest man-
dat va ser les 3 hores i 15 minuts 
de l’últim ple del gener passat). 
En canvi, els càrrecs electes que ja 
resideixen a la Diputació de forma 
exclusiva o parcial, no tenen dret 
a les retribucions per assistir als 
plenaris, com és el cas de la seva 
presidenta, Mercè Conesa, qui va 
decidir rebre els 99.510 euros pú-
blics bruts anuals de la Diputació, 
en lloc dels 75.000 euros que li per-
tocarien com a alcaldessa del seu 
municipi (CiU), i als quals ha hagut 
de renunciar per llei.

Davant dels crítics planteja-
ments que giren a l’entorn de 
l’ingrés, o no, de les dietes en els 
partits d’esquerres, les formacions 
s’han postulat. Per la seva banda, 
Barcelona en Comú i ERC ja van 
anunciar que rebutjaven totes 
aquestes retribucions. Per tant, 
aquests diners continuarien resi-
dint en les arques públiques. En 
canvi, si bé els representants de la 
CUP cobren com a màxim els 1.600 
euros que marca el seu codi ètic, 
la formació ingressa, per la seva 
banda, les dietes que perceben 
els seus representants en aquests 
organismes. Segons defensa l’orga-
nització, en la seva plataforma als 
organismes supramunicipals van 
acompanyats d’altres moviments 
que conformen Poble Actiu, i que 
davant de la pluralitat d’idees so-
bre si ingressar, o no, els diners 
públics, van decidir fer-ho per des-
prés més tard, dedicar-los a qües-
WLRQV�TXH�HQFDUD�QR�KDQ�GHÀQLW�

Dietes que engreixen 

butxaques de polítics
Amb els nous ajuntaments, si bé s’esperava la 
reducció dels diners públics que es destinaven 
als càrrecs electes, el pas del temps ha fet de la 
idea un mite. De fet, només les retribucions per 
assistir a determinades reunions encara superen 
el salari mensual de moltes famílies

ARxIu

Ramon M. Torra i Antonio Balmón, gerent i vicepresident executiu de l’AMB respectivament

OEncara que els partits 
d’esquerres destinaran 
els diners a fons socials, 
aquests deixen de ser 
de gestió pública

ANDRÉS NAYA

Davant les diferents vagues dels treballadors 
del transport públic, l’alcaldessa Ada Colau 
va decidir fer pública una informació sobre 
la mitjana de sous a TMB, que xifrava en 
33.000 euros bruts (29.000 els sous més 
baixos), a la qual els sindicats van oposar la 
seva xifra mitjana, de 25.000. Més enllà del 
ball de dades, el que crida l’atenció és la 
falta de transparència d’unes societats amb 
capital cent per cent públic. Ens fem moltes 
preguntes al respecte. ¿Per què només es 
van fer públics els sous dels treballadors i 
no els dels directius? ¿Per què no són públics 
i detallats els comptes de les societats del 
transport, els seus ingressos i despeses?

Aquests dies la premsa s’ha fet 
ressò d’algunes dades. ¿És cert que el 
23 de setembre de l’any passat TMB 
va adjudicar un contracte de 443.859 

Sous, vaga de transports i transparència 
euros a Supermercats Llobet per al 
“subministrament del lot de Nadal”? ¿Com 
es van repartir? ¿Aquest concepte ha de 
correspondre a una empresa pública?

La societat té un servei jurídic propi. ¿És 
cert que el més gran despatx d’advocats 
d’Espanya, Garrigues, va facturar a TMB la 
quantitat de 850.000 euros entre els anys 
2011 i 2014? (També sorprèn i indigna que el 
2014 l’empresa pública abonés 13.800 euros 
a Cristóbal Martell, l’advocat dels corruptes 
Núñez y Navarro i de la família Pujol).

¿És cert, com ha publicat la revista Crític, 
que els alts directius tenen un sou brut de 
més de 97.000 euros, a més d’uns 13.000 
euros en concepte de complements? ¿És cert 
que els 50 directius, que cada tres mesos es 
reuneixen en els consells d’administració, 
cobren unes dietes que van dels 811 als 540 
euros? Aquestes dietes poden suposar més 
diners que el sou mensual d’un treballador. 

Per cert, els cobren tots menys la presidenta 
Mercedes Vidal i el vicepresident Antoni 
Poveda. ¿Per què no hi renuncien la resta de 
directius? I és que, davant les reivindicacions 
salarials dels treballadors, l’alcaldessa ha 
argumentat que si s’acceptaven, s’haurien 
d’apujar les tarifes. Però... ¿certes despeses, 
els sous més alts, les dietes per unes hores 
de reunió, no tenen a veure amb les tarifes?

(QV�SUHJXQWHP��HQ�GHÀQLWLYD��DPE�TXLQD�
intenció es van fer públiques unes dades tan 
parcials i incompletes. No pot ser que una 
societat pública sigui tan opaca. És urgent 
publicar els pressupostos i els resultats 
econòmics i detallar els salaris de tota 
la plantilla, inclosos els alts càrrecs. La 
transparència de TMB és una prioritat.

Per obtenir més informació, recomanem la lectura 
de l’article del nostre col·laborador Marc Font a 
la revista digital Crític: 
(26 de febrer, www.elcritic.cat)

OBalmón ingressa més 
diners públics per 
una reunió de l’AMB 
que el que cobra un 
treballador amb el SMI
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LuIS CALDEIRo

Retrocedamos al año 2015. Tras 
años de subidas continuas del pre-
cio del transporte público, casi 
siempre por encima del IPC (la tar-
jeta más utilizada, la T-10, aumen-
tó casi un 60% en la última década, 
coincidiendo con la peor crisis eco-
nómica que haya vivido el país en 
mucho tiempo), ocurrió lo nunca 
visto: la T-10 vio reducido su coste 
de 10’30 a 9’95 euros. Tal como se-
ñalábamos en el artículo “Claros-
curos de una rebaja tarifaria” (Ca-
rrer nº 134, diciembre de 2014), 
esta medida, aunque forzada por 
las movilizaciones populares -en-
cabezadas por el movimiento Stop 
Pujades, que se dejó la piel en 
múltiples acciones- no fue ajena a 
intereses políticos y partidarios: el 
ex-alcalde Trias necesitaba la abs-

tención del PSC y Esquerra Republi-
cana para aprobar los presupuestos 
municipales de 2015 y la rebaja de 
la T-10 fue, de algún modo, la mo-
neda de cambio para conseguirla. 
En todo caso, fue una tímida reba-
MD�TXH�QR�VDWLVÀ]R�D�6WRS�3XMDGHV�
(que pretende volver a las tarifas 

del 2013 y no sólo en la T-10, sino 
en todos los títulos y zonas) y que 
OD� )DYE� GHÀQLy� FRPR� PiV� SURSLD�
del “espíritu de una oferta comer-
cial” que de una “verdadera volun-
tad de hacer el transporte público 
más asequible”.

2016, por su parte, comienza 
con una congelación de tarifas de 
la zona 1 (lo que incluye el billete 
sencillo y la T-10) y la rebaja en 
el precio de la T-Mes, T-Trimestre 
y T-Jove de dos a seis zonas. Asi-
mismo, se amplía la validez de la 
T-12 hasta los 14 años, prórroga 
que el Ayuntamiento de Barcelona 
extiende a los dieciséis, siempre 
que el titular esté empadronado 
en la ciudad y reúna ciertos requi-
sitos de renta.

Las reacciones no se han hecho 
HVSHUDU��6WRS�3XMDGHV�\D�KD�FDOLÀ-
cado estas medidas de  “positivas” 
aunque le parecen “pequeños reto-
TXHV�TXH�QR�UHÁHMDQ� OD�QHFHVLGDG�
de la gente de tener un transporte 
público a precios populares”. Pero 
además, asegura, se repite el cál-
culo electoralista de 2015. Ariadna 
Cotén, activista, recuerda: “La pri-
mera semana de diciembre suelen 
anunciarse los precios del trans-
porte del año siguiente. Y esta vez 
había unas elecciones generales el 
día 20 de ese mes”.“Las medidas 
tarifarias de este año” -prosigue- 
“se han dado en un momento muy 
determinado por la campaña elec-
WRUDO��3HQVDPRV�TXH�HVWR�KD�LQÁXL-
do de forma decisiva en el pacto 
que ha propiciado la congelación 
de ciertos precios y la rebaja de 

otros”. ¿Su temor?: “los aumentos 
de precios que se puedan dar en los 
próximos años, cuando ya no exis-
tan presiones políticas y se implan-
te la T-Mobilitat, con un sistema 
tarifario distinto”.

Fidelizar la demanda

La Plataforma para la Promoción 
del Transporte Público (PTP), por 
su parte, celebró que la ATM (Au-
toridad Metropolitana del Trans-
porte) haya adoptado una de sus 
propuestas: reducir el precio de la 
T-Mes de dos a seis zonas (la tarjeta 
de una sola zona queda, por tanto, 
excluida), equiparándolo al de las 
T-50/30 equivalentes, que desapa-
recen. Para que nos hagamos una 

idea, la rebaja más sustanciosa se 
dará en el título de dos zonas, que 
pasará de 77’45 a 71 euros, es de-
cir, un 8’33% menos. Y la más leve, 
en la de seis, que se reduce de 153 
a 150 euros, o lo que es lo mismo, 
un 1’96% inferior. Una medida que, 
VHJ~Q�OD�HQWLGDG��́ IDYRUHFH�OD�ÀGH-
lización de la demanda en trayec-
tos interurbanos”, que son los que 
más necesitan de “mejoras” y de 
“reducción del tránsito”. Pero es 
TXH�DGHPiV�ÀMD�HQ�������HO�Q~PHUR�
de viajes necesario para amortizar 
esta tarifa plana, algo que no ocu-
rría con los precios de 2015, donde 
se requerían al menos entre 51 y 
55 trayectos. Sin embargo, advier-
te que la reducción de la T-Mes es 
solo una propuesta “de mínimos”: 
“Se necesita una sacudida al siste-
ma tarifario integrado para favore-
cer el uso del transporte público”, 
aseguran. Y su “propuesta base” 
es la llamada “T-Ambiental”: una 
tarifa plana multizonal que tendría 
un coste mensual de 50 euros para 
tres zonas y de 100 euros para tres.

La PTP también saluda la con-
gelación de tarifas como un “ges-
to político en apoyo del transporte 
público” sobre todo teniendo en 
cuenta el contexto en que se da: 
el aumento de costos que supone 
la entrada en servicio de la línea 
9 Sur del metro (Terminal T1-Zona 
Universitaria) y, paralelamente, la 
reducción de ingresos que traerá 
la ampliación de la validez de la 
T-12. Pero, a diferencia de la me-
GLGD�DQWHULRU��OD�FDOLÀFD�GH�´LQHÀ-
caz” a la hora de captar nuevos 
usuarios a los más directos com-
petidores del transporte público: 
el coche y la moto.

‘Ir más allá’ en tarifas sociales

Finalmente, la Favb, aun consi-
derando “totalmente sensata” la 
UHEDMD� GH� OD� 7�0HV�� GHÀQH� FRPR�
´DEVROXWDPHQWH� LQVXÀFLHQWHVµ�
las nuevas medidas tarifarias: La 

validez de la T-12, en su opinión, 
debería extenderse sin excepción 
hasta los dieciséis años (y no solo 
para Barcelona) e incluso ir “más 
allá” y plantearse medidas como 
la gratuidad para los colectivos 
más vulnerables económicamen-
te. Pide también la conversión del 
billete sencillo en un billete “in-
tegrado”, que permita hasta tres 
transbordos, como ahora ocurre 

con otros títulos. Y denuncia la 
“falta de transparencia” de TMB: 
“es necesario conocer el peso de 
su estructura empresarial y las 
servidumbres de su balance eco-
nómico”. Una opacidad que hace 
que la Favb no se explique porqué 
el hundimiento de los precios del 
carburante -que hizo ahorrarse 
a España un 30%  de su coste en 
2014- no haya permitido un abara-
tamiento de las tarifas.

Joan Maria Soler, vicepresiden-
te de la federación, incluso pone 
en entredicho la política de in-
fraestructuras: “la inauguración de 
la L9 al Aeropuerto revela que en 
las inversiones no prima el interés 
colectivo, ya que la llegada de la 
Línea 10 a Marina es una necesidad 
social y aún está pendiente”. Y so-
bre la T-Mobilitat, llega a hablar 
de “fraude”: “sus promotores han 
blindado fuertemente la posibili-
dad legal de renegociar sus condi-
ciones, lo cual indica un desprecio 
democrático a posibles considera-
ciones posteriores. Un fraude que 
indica cómo el negocio se protege 
de la democracia”.

Tarifas del transporte, 

el vaso medio vacío
Tras la bajada del precio de la T-10 en 2015, 
este año habrá congelación de este título de 
transporte e incluso rebajas en algún otro. 
8QDV�PHGLGDV�TXH�\D�KDQ�VLGR�FDOLÀFDGDV 
por las entidades sociales de “positivas” 
DXQTXH�´LQVXÀFLHQWHVµ

joAN MoREjóN

Entidades en defensa del transporte público piden una “sacudida” al sistema tarifario integrado

OLas entidades 
sociales piden más 
transparencia a TMB y 
denuncian el ‘negocio’ 
de la T-Mobilitat

O6WRS�3XMDGHV�FDOLÀFD�
las medidas de 
‘retoques’ que no 
aseguran un transporte 
a precios populares

Si alguien ha brillado con luz propia en el 
FRQÁLFWR�GHO�WUDQVSRUWH�S~EOLFR��HVH�DOJXLHQ�
es Stop Pujades. Como bien dice Ariadna 
Cotén, “estamos convencidos que estos dos 
años de congelación de tarifas no hubieran 
sido posibles si Stop Pujades no hubiera 
estado ahí; si no supieran los políticos que 
si tocan precios, al día siguiente se hacen 
acciones en el metro”. Y desmiente a quienes 
dan por “amortizado” este movimiento: “es 
natural que cuando se van consiguiendo cosas, 
la movilización social se relaje. Estábamos 
hibernando”. Pero la movilización continúa 
-asegura- en pos de su gran reivindicación, 
que es “volver a las tarifas de 2013… como 
mínimo”. Y la prueba es que el pasado 20 de 
enero organizaron una apertura general de 
puertas en doce estaciones de Barcelona y 
otras ciudades. Una acción que culminó en 
una asamblea abierta en la Sagrera, a la que 
acudieron entre ciento cincuenta y doscientas 
personas. “Si pese a la congelación, la gente 
aún se moviliza por volver a los precios de 
2013, es que está concienciada”.

“Volver a las tarifas del 2013… como mínimo”
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joSEp MoNER toMàS

membre d’ecologistes 

de catalunya i de la Pcdc

La Generalitat va declarar Collse-
rola Parc Natural l’any 2010, com 
ho venien reclamant els moviments 
ecologistes, veïnals i socials de la 
ciutat i dels altres vuit municipis.

La Plataforma Cívica per a la 
Defensa de Collserola (PCDC), 
entitat que aglutina les accions 
d’aquestes entitats (entre les quals 
la Favb), va ser la primera a propo-
sar aquesta declaració com a Parc 
Natural i la seva inclusió a la Xarxa 
europea d’espais protegits “Natu-
ra 2000” per la urgència d’acabar 
amb la degradació de l’espai natu-
ral que podem gaudir des de l’en-
torn metropolità de Barcelona.

Calia evitar l’especulació ur-
banística que envaeix l’espai na-
tural i obre la porta a nous vials, 
canonades de gas i electricitat, 
aigües fecals, contaminació i de-
gradació dels valors naturals. Les 
continuades operacions de Núñez 
i Navarro (Torre Negra; l’Orene-
ta; ...) per fer urbanitzacions de 
luxe; o la congregació dels Legi-
onarios de Cristo per fer-hi una 
PDFURHVFROD� G·HOLW� �� R� ÀQV� L� WRW�
ajuntaments com el d’Esplugues 
de Llobregat amb el Pla Caufec-
Porta de Barcelona, són exemples 
del que no hauria de ser.

També era important revertir 
la fragmentació de Collserola oca-
sionada per les vies de comuni-
cació que travessen el parc i per 
projectes com els Túnels d’Horta 
i Central, etc. Calia aturar la con-
taminació que ocasionen activitats 
industrials com la pedrera Berta (es 

vol convertir en abocador de resi-
dus), les fàbriques de ciment a Sant 
Feliu i Montcada, la desmesurada 
xarxa de línies elèctriques, o l’abo-
cament d’aigües brutes a les rie-
res que fan moltes urbanitzacions 
i habitatges dins del Parc (algunes 
d’elles il·legals i fora d’ordenació).

Un altre tema a subratllar és 
l’aïllament de Collserola per un 
continu urbà i d’infraestructures 
que n’impossibilita la connectivitat 
amb altres espais naturals propers 
i ocasiona un empobriment de les 
espècies i dels hàbitats.

Aprovació sense participació

Collserola és doncs Parc Natural 
des de 2010, però poques coses 
han canviat i les amenaces i la de-

gradació es mantenen. L’aprovació 
d’un nou Pla Especial de Protecció 
i Gestió (PepNat) que hauria d’ha-
ver estat presentat el 2012 s’ha 
HQGDUUHULW� L� ÀQDOPHQW� HQV� YDP�
assabentar pel BOP de febrer de 
2015 que el Consell Metropolità de 
l’AMB havia aprovat el document 
d’avanç de PepNat, sense que cap 
entitat social hi hagués participat 
i amb uns continguts molt pobres 
per garantir la preservació del 
Parc Natural.

La PCDC va rebutjar el con-
tingut i el procés d’elaboració 
d’aquest PepNat i ha organitzat 
dues jornades per contribuir a 
l’aprovació d’un bon Pla de Protec-
ció de Collserola.

La primera jornada es va cele-
brar el 6 de juny de 2015 a la Casa 
Orlandai sota el lema “Collserola: 
patrimoni natural, especulació 
urbanística i sostenibilitat” on re-
presentants veïnals, ecologistes i 

socials van abordar el tema dels 
barris de muntanya barcelonins i 
es va constituir una plataforma de 
treball per trobar solucions per ar-
ribar a unes conclusions.

La segona va tenir lloc el pas-
sat 23 de gener de 2016 a l’Insti-
tut d’Estudis Catalans (IEC) i va 
ser convocada per la PCDC amb 
el suport de la Institució Catalana 
d’Història Natural.

Durant la presentació del de-
bat, la PCDC va explicar les man-
cances de l’Avanç de Pla Especial 
de protecció del medi natural i el 
paisatge (PepNat) i va demanar-ne 
la retirada i un canvi radical en el 
procés de tramitació.

L’avanç del PepNat s’ha redac-
tat al marge d’un procés participa-
tiu real i sense incloure les apor-
tacions d’actors clau implicats en 
la preservació de Collserola (insti-
WXFLRQV�FLHQWtÀTXHV�GH�UHIHUqQFLD��
entitats ecologistes, veïnals...).

L’avanç del PepNat continua 
considerant Collserola com un es-
pai multifuncional on s’hi pot fer 
una mica de tot i no prioritza la 
preservació del patrimoni natural 
com a eix fonamental i transver-
sal de totes les actuacions segons 
el que estableix la legislació, (LEN 
de 1985) com a conseqüència de 
la Declaració de Parc Natural de 
Collserola l’any 2010.

/·DYDQo�GHO�3HS1DW�GHÀQHL[�XQ�
àmbit d’actuació restrictiu ajustat 
als límits del Parc Natural, excloent 
molts espais del pla especial urba-
nístic vigent (PEPCO) i no delimita 
els possibles espais de vores ni de 
FRQQHFWLYLWDW�À[DGHV�DO�3OD�7HUULWR-
rial Metropolità de Barcelona.

L’avanç del PepNat no diu res 
sobre l’obsolet PGM de 1976 com 
a marc local urbanístic, ni sobre la 
TXDOLÀFDFLy�GHO�VzO�QR�XUEDQLW]DEOH�
(parc forestal), ni sobre sòls urbans 
a l’interior del parc, fet que l’inca-
pacita per proposar les accions ne-
cessàries per solucionar el procés 
sever de fragmentació i aïllament 
de l’espai natural i garantir-ne la 
preservació.

L’avanç del PepNat no fa cap in-
dicació sobre la manca de vigència 
de les reserves d’infraestructures 
del PGM (Túnels d’Horta i Central), 
així com altres vies o rondes urba-
nes, incompatibles amb l’objectiu 
de preservació del Parc Natural.

L’avanç del PepNat ignora i no 
recull documentació sobre les zo-

nes urbanitzades construïdes en sòl 
TXDOLÀFDW� GH� ]RQD� IRUHVWDO�� ]RQHV�
d’equipaments i zones ERE a l’in-
terior de l’àmbit del parc natural, 
FODVVLÀFDGHV�FRP�D�VzO�QR�XUEDQLW-
zable de protecció especial.

L’avanç del PepNat no fa indica-
cions sobre el futur d’algunes de les 
activitats amb més impacte negatiu 
sobre Collserola, com la Pedrera 
Berta (amenaçada d’esdevenir un 
abocador), les activitats extractives 
i industrials tancades i obsoletes.

Finalment, el PepNat no qües-
tiona l’actual model de govern i 
gestió del Parc de Collserola, on 
el Consell executiu, format pels 
municipis, Generalitat, Diputació 
i Àrea Metropolitana, deixen sense 
marge real de participació el Con-
sell Consultiu Social i no fan acte 
de presència en els espais de parti-
cipació i debat del Parc, un procés 
viciat per la incapacitat de comu-
nicació institucional.

Collserola continua 

sota amenaça

En 5

paraules

Stop Pujades hi torna

El passat 24 de febrer la 
plataforma Stop Pujades es va 
mobilitzar de nou per reclamar 
la tornada a les tarifes del 
transport públic de 2013, la 
creació d’una Taula Social sobre 
el transport, que la T-Mobilitat 
sigui totalment pública i per 
l’arribada del metro als barris 
de la Zona Franca. L’acció va 
començar de manera simultània 
a vuit parades de metro i va 
ÀQDOLW]DU�D�O·HVWDFLy�GH�OD�)LUD�
2, on se celebrava el congrés 
del mòbil. Els activistes van 
paralitzar la circulació de trens 
en direcció a l’aeroport durant 
quaranta-cinc minuts.

La República ja té plaça

L’Ajuntament ha trigat nou 
anys a acceptar que la plaça 
Llucmajor es rebategi com 
a plaça de la  República, tal 
i com demanaven diferents 
entitats com la Taula de 
Nou Barris per la República. 
En aquesta plaça es troba 
l’escultura en homenatge a la 
segona República que Franco va 
ordenar retirar de l’Eixample, 
un arquitecte municipal va 
amagar en un magatzem i 
Pasqual Maragall va col·locar 
en aquest indret de Nou Barris. 
Durant aquest temps els veïns 
han recollit signatures, han 
fet actes cada 14 d’abril i han 
organitzat diverses jornades 
de recuperació de la memòria 
històrica. Les anteriors 
regidores, Carmen Andrés (PSC) 
i Irma Rognoni (Unió) no van 
recollir una reivindicació que 
ara sí que ha assumit l’actual 
Ajuntament de Barcelona en 
Comú. Aquest 14 d’abril la 
plaça canviarà de nom i la festa 
està assegurada.

Pacte per a les Casernes

El pacte sobre les Casernes de 
6DQW�$QGUHX�TXH�YDQ�ÀUPDU�
l’Ajuntament i el Consorci de 
la Zona Franca s’emmarca 
en una història que ja fa 10 
anys que dura. Dels dotze 
equipaments previstos només se 
n’han construït tres. Ara el nou 
Ajuntament ha anunciat que vol 
reactivar el pla. S’ha creat una 
comissió de seguiment perquè 
es compleixi, aquesta vegada sí, 
DOOz�ÀUPDW��(O�PRYLPHQW�YHwQDO�
lamenta, però, que no s’hi 
inclogui el paquet d’habitatge 
social de lloguer al qual s’havia 
compromès Barcelona en Comú.

Sindicatura de Greuges

Fins al 15 de març les entitats 
poden proposar candidats per 
a la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona. Després, durant un 
mes, s’obrirà un procés en el 
qual els diferents candidats 
i candidates explicaran les 
seves propostes. A partir del 
15 d’abril es reunirà el Consell 
de Ciutat i serà l’alcaldessa, 
després de consultar amb 
tots els grups municipals, 
qui proposarà un nom. Fins 
al moment s’han presentat 
dues candidatures, la de Maria 
Assumpció Vilà (actual Síndica) 
i la d’Àngel Miret. Malgrat 
que s’ha donat un pas per fer 
més participativa l’elecció, 
s’ha de profunditzar més en 
la democratització de tot el 
procés per tal de garantir la 
independència d’aquest càrrec 
del govern de la ciutat.

Les entitats de la 
Plataforma Cívica 
per a la Defensa de 
Collserola denuncien 
que el pla especial 
QR�SURWHJHL[�VXÀFLHQW�
l’espai natural

OL’avanç del pla de 
protecció s’ha aprovat 
sense que cap entitat 
social hagués participat 
i el contingut és pobre

OLes entitats en defensa 
de Collserola demanen 
la retirada del pla i un 
canvi radical en el seu 
procés de tramitació

El contingut del rebuig al 
PepNat i les intervencions 
de la jornada de debat es 
poden consultar al web: 
http://www.collserola.org

Per saber-ne més

ALbERto SANAGuStíN

Les vies de comunicació que travessen el parc o la contaminació de les activitats industrials contribueixen a la degradació de l’espai natural
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No és un acudit. L’Hivernacle del 
Parc de la Ciutadella torna a es-
tar en obres. És la cinquena vega-
da que l’Ajuntament de Barcelona 
UHIRUPD�DTXHVW�HGLÀFL�PRGHUQLVWD��
construït amb motiu de l’Exposició 
Universal del 1888 i tancat a pany i 
forrellat des de l’any 2009 després 
d’haver-se gastat més d’un milió 
d’euros per reparar les cobertes i 
restaurar-ne les pintures originals 

GH�OHV�GHFRUDFLRQV�ÁRUDOV��/D�QRYD�
restauració parcial, pressupostada 
en poc més de 800.000 euros i ini-
ciada el desembre passat amb dos 
mesos de retard, es fa ara amb la 
intenció de recuperar la seva fun-
ció d’hivernacle de plantes càlides 
obert al públic, però mantenint la 
incògnita sobre si se li donarà algun 
altre ús com a equipament de barri.

L’Hivernacle, obra de l’arqui-
tecte Josep Amargós, és l’únic de 
Barcelona i està catalogat com 

a Bé Cultural d’Interès Local. 
La primera reforma és del 1985 
quan es va pavimentar el terra 
per transformar l’espai central en 
una sala per a exposicions i actes 
protocol·laris. La segona restau-
ració va arribar deu anys més tard 
per recuperar la nau de la banda 
del parc per posar-hi plantes i la 
nau que dóna al Passeig Picasso 
per convertir-la en un restaurant 
que va tancar el 2005. La nau 
central es va habilitar com a sala 
de concerts de petit format i ex-
posicions. Al 2007 es va restaurar 
la claraboia de la nau lateral del 
Passeig Picasso i un any després 
es va fer el mateix a la resta de 
naus. Un cop acabada la costosa 
reforma de dos anys, el consisto-
ri va organitzar el setembre del 
2009 una jornada de portes ober-
tes i després el va tancar sine die.

Reforma aprovada per Trias

L’últim lífting de l’Hivernacle 
�DSURYDW�D�ÀQDOV�GHO�PDQGDW�GH�;D-
vier Trias- durarà uns vuit mesos i 
se centrarà en la recuperació dels 
revestiments interiors, la fusteria 
i els vidres de les naus Magnòlies, 
Central i Picasso, molt deteriora-
des pel pas dels anys, les breto-
lades i la falta de manteniment. 
Segons la Comissionada d’Ecologia, 
Eva Navarro, la intenció és recu-
SHUDU� XQ� HGLÀFL� HPEOHPjWLF� TXH�

forma part del patrimoni històric 
de la ciutat i obrir-lo a la ciutada-
nia. “Amb aquesta actuació volem 
que l’Hivernacle retorni al seu ús 
original d’acollir una col·lecció de 
plantes càlides en el marc d’un ob-
jectiu de divulgació i de formació 
de verd urbà i natura, tot i que es 
pot estudiar si poden haver-hi al-

tres usos”, ha explicat.
El debat sobre un ús diferent 

al d’hivernacle és recurrent i 
no només posa de relleu la greu 
falta d’equipaments a Ciutat Ve-
lla sinó, sobretot, la incapacitat 
dels diferents governs municipals 
per prendre una decisió. De fet, 
Barcelona en Comú recollia en el 

seu programa electoral la neces-
VLWDW�GH�UHGHÀQLU�HOV�XVRV�WDQW�GH�
l’Hivernacle com de l’Umbracle, 
amb l’objectiu de crear “equipa-
ments oberts per als joves”. La 
proposta, que encara no s’ha ma-
terialitzat, xoca frontalment amb 
l’essència primigènia divulgativa i 
patrimonial de l’Hivernacle.

La cinquena reforma 

de l’Hivernacle
L’Ajuntament de Barcelona reforma per 
cinquena vegada l’Hivernacle del Parc de la 
Ciutadella amb dos mesos de retard sobre la 
data prevista i sense tenir clar si li donarà 
un altre ús com a equipament, tal com han 
demanat les entitats veïnals

IGNASI R. RENoM

L’Hivernacle ha estat objecte de nombrosos líftings no exemptes de polèmica

OCatalogat com a Bé 
Cultural d’Interès 
/RFDO��O·HGLÀFL�YD�
ser concebut per fer 
divulgació de la natura

L’abandó de l’Hivernacle simbolitza la 
incapacitat dels governs municipals, al 
marge del seu color polític, per fer front 
a la degradació d’un dels espais més 
emblemàtics de Barcelona catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional des del 
1952. El deteriorament del parc de la 
Ciutadella, tant de la vegetació com dels 
HGLÀFLV��DL[t�FRP�OD�SULYDWLW]DFLy�GHO�VHX�
espai públic per satisfer les necessitats 
del Parlament i per ampliar les 
instal·lacions del Zoològic, diuen molt 
poc de l’interès polític per preservar 
un dels espais verds de referència de 
la ciutat i un símbol de la història de 
Catalunya molt més important que el 
Mercat del Born, avui transformat en 
museu. Segons la presidenta de SOS 
Monuments, Maria Cruz Santos, “no 
hi ha criteris clars sobre què fer amb el 
parc”. Per a aquesta entitat, el debat no 
s’ha de centrar només en l’ús ciutadà 
que se li dóna a l’Hivernacle perquè, de 
IHW��O·HGLÀFL�MD�Wp�DGMXGLFDW�XQ�~V�PROW�
concret. “Cada quatre o cinc anys es 
gasten un munt de diners públics per 
restaurar-lo, però si després no s’obre al 
públic i no es cuida la vegetació, estarem 
igual que sempre”, lamenta Cruz alhora 
TXH�UHFRUGD�O·LQWHQW�GH�O·H[DOFDOGH�
Pasqual Maragall de rendibilitzar 
O·HGLÀFL�DPE�XQ�UHVWDXUDQW��´6L�DOJ~�
planteja un ús compartit d’aquest espai, 
ho ha de fer a partir d’un debat ciutadà 

El parc de la Ciutadella: símbol de la deixadesa política

IGNASI R. RENoM

El Parc de la Ciutadella va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1952

OEl deteriorament de la 
YHJHWDFLy�L�HOV�HGLÀFLV�R�
la privatització de l’espai 
públic del parc són crítiques 
recurrents de les entitats

i fent propostes concretes que s’adeqüin 
a les limitacions que comporta que sigui 
XQ�Ep�FXOWXUDO�G·LQWHUqV�ORFDOµ��DIHJHL[�

Feta la llei, feta la trampa

Més enllà d’iniciatives estrambòtiques 
que han fracassat, cada vegada que algú 
planteja què fer amb el Castell dels Tres 
Dragons o reclama ampliar l’horari de 

l’Umbracle, el debat s’amplia a la gestió 
que fa l’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins de tot el conjunt de la Ciutadella. 
A l’ull de l’huracà de les crítiques se 
situen tant l’Ajuntament de Barcelona 
com la Generalitat per no respectar la 
legalitat vigent. Santos n’esmenta alguns 
H[HPSOHV��/·DPSOLDFLy�GHO�=RR�V·KD�IHW�
després de destruir un jardí consolidat 

obra de l’arquitecte i urbanista Nicolau 
Rubió i Tudurí que molts barcelonins 
recorden perquè s’utilitzava com un espai 
d’educació viària per a infants. També 
es pregunta qui utilitza els diumenges 
l’aparcament reservat del Parlament. 
La falta de sensibilitat dels polítics no 

és l’únic que critica SOS Monuments. 
Si parlem de la càrrega simbòlica del 
parc, l’entitat tampoc es mossega la 
llengua per la tergiversació política de 
la història que va fer l’equip de Xavier 
7ULDV�DSURÀWDQW�HO�WULFHQWHQDUL�GHO�������
“Si algun element és representatiu de 
la defensa dels valors catalans davant 
dels Borbons aquest és el Parc de la 
Ciutadella i no el mercat del Born, com 
ens han volgut fer creure. El Born era 
HGLÀFL�FLYLO��XQ�PHUFDW�GH�EDUUL��L�DPE�
la construcció del museu s’ha segrestat 
el valor que li correspon per ple dret al 
parc”, conclou Santos.
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Judici popular al CIE

Un miler de persones es van 
concentrar a les portes del 
Centre d’Internament de 
persones Estrangeres de la Zona 
Franca, actualment tancat 
i en obres perquè les seves 
instal·lacions no permeten 
unes condicions de vida dignes 
als interns. Convocada per 
la Plataforma Tanquem els 
&,(��O·DFFLy�YD�HVFHQLÀFDU�XQ�
judici popular. L’advocat de 
l’acusació popular, García 
Berrio, va explicar els motius 
de les 25 denúncies presentades 
contra aquest tristament famós 
equipament durant 10 anys. El 
CIE va ser declarat culpable. 
Les seves portes no han de 
tornar a obrir-se. El tancament 
provisional ha de ser permanent. 
El CIE nega el dret a l’asil, és 
racista i atempta contra la 
dignitat humana.

El futur de Can Batlló

La Plataforma Can Batlló 
per al barri es va reunir per 
primera vegada amb els actuals 
responsables d’Urbanisme a 
la tardor. L’Ajuntament va 
manifestar que coneixia la 
proposta del veïns però que 
havia d’estudiar-la. Després 
de quatre mesos i dos reunions 
cancel·lades a última hora 
per Urbanisme, no hi ha res 
de nou. En una nota feta 
pública el 27 de gener, la 
Plataforma expressa al seva 
preocupació per la lentitud 
de la resposta municipal. Està 
SHQGHQW�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3*0�
i consensuar el planejament 
a realitzar. Els habitatges de 
luxe avancen mentre que el 
projecte cooperatiu troba massa 
GLÀFXOWDWV��(OV�UHVSRQVDEOHV�
d’Urbanisme tenen la paraula.

La Model, a l’espera

L’alcaldessa va manifestar 
que s’havia de renegociar 
el protocol sobre la Model 
ÀUPDW�SHU�;DYLHU�7ULDV�L�$UWXU�
Mas, que contemplava que 
O·$MXQWDPHQW�KDYLD�GH�ÀQDQoDU�
la construcció del nou centre 
obert penitenciari de la Zona 
Franca. A la reunió entre Ada 
Colau i Carles Puigdemont el 
tema no es va plantejar. ¿Quan 
es reunirà la comissió mixta 
per desbloquejar i revisar 
allò que s’hagi de revisar? Els 
barris de l’Eixample porten 
anys esperant. El president de 
la Generalitat va declarar que 
“l’acord no serà fàcil”.

Puigdemont no es mulla

La Taula del Tercer Sector es va 
reunir amb el nou president de 
la Generalitat, però la trobada 
no va aportar gran cosa. El tema 
-la urgència habitacional- era 
important, però Puigdemont no 
va donar gaire informació i tot 
va quedar en una declaració 
d’intencions. La taula ja 
gestiona 170 pisos mitjançant 
la Fundació Hàbitat i havia 
sol·licitat 700 habitatges més 
per cobrir les urgències dels 
sectors més vulnerables de la 
població. Tot va quedar en un 
compromís per impulsar un nou 
pla sense concretar cap partida 
pressupostària. Després es va 
saber que Caixa Bank havia 
cedit 280 pisos a la Generalitat. 
El president s’ho va callar. El 
Govern ha d’aclarir la seva 
posició sobre aquest tema.

CRIStINA pALoMAR

$�ÀQDOV�GHO�JHQHU�SDVVDW� O·$MXQWD-
ment de Barcelona va donar llum 
verda a la nova Ordenació Singular 
de les terrasses dels carrers Blai i 
Blesa. L’ordenació d’aquesta zona 
del Poble Sec és la primera que 
s’aplica a la ciutat i inclou una re-
ducció de l’horari en una hora res-
pecte al que estipula la polèmica 
Ordenança de Terrasses aprovada 
pel govern Trias amb l’objectiu 
que entrés en vigor aquest 2016. La 
SURSRVWD�À[D�TXH�HOV�EDUV�L�UHVWDX-
rants hauran de recollir a les 23.00 
hores de diumenge a dijous mentre 
que les nits de divendres i dissabte 
ho faran a mitjanit.

La nova ordenació redueix les 
terrasses de 42 a 37 perquè l’ocu-
pació de l’espai públic no superi 
el 5%. En total, s’ha calculat que 
hi hauran unes 148 taules. Des del 
districte de Sants-Montjuïc s’assig-
narà la ubicació i per assegurar-se 
que només s’ocupa el lloc assig-
nat, es faran inspeccions sovint 
i se’n senyalitzarà el perímetre. 
Les cadires hauran de portar tacs 
de goma i no es podran col·locar 
ni paravents, ni jardineres, ni cap 
altre element tant dins com fora 
GHO� OtPLW�À[DW�SHU�JDUDQWLU� O·DFFpV�
als habitatges i el pas de vianants i 
vehicles d’emergència.

Crítica al procés participatiu

Tot i que la proposta és fruit d’un 
procés participatiu, pocs dies des-
prés de la seva aprovació el Gremi 
de Restauració de Barcelona anun-
ciava la presentació d’un recurs en 
considerar que el consistori l’ha-
via “falsejat”. En un comunicat, 
l’entitat no estalviava crítiques al 

regidor del districte, Jaume Asens, 
i assegurava que les mesures adop-
tades no obeïen a cap consens en-
tre les parts afectades com havia 
dit el regidor. “Els establiments no 
aproven la restricció imposada” 
remarcava el gremi, alhora que la-
mentava el rebuig a “solucionar les 
GHÀFLqQFLHVµ�GH� OD� FRQVXOWD� VHQVH�
concretar res més.

L’anunci d’aquest recurs s’afe-
gia a la campanya que el gremi 

va posar en marxa el desembre 
passat perquè famosos apadri-
nessin terrasses amenaçades per 
la nova ordenança municipal amb 
l’objectiu de pressionar el govern 
G·$GD� &RODX� SHUTXq� UHFWLÀTXpV� L�
es plegués a les seves exigències. 
Des de la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Barcelona (Favb) 
es va criticar la iniciativa perquè 

“segurament aquestes cares po-
pulars no saben que moltes de 
les taules d’aquestes terrasses 
estan afectades per criteris de 
VHJXUHWDW�YLDO�R�SHUTXq�GLÀFXOWHQ�
la mobilitat de persones”. Se-
gons recorda el responsable de la 
Favb Joan Balañach, l’ordenança 
“no té en compte l’ús públic de 
l’espai i sembla més un codi de 
circulació que únicament veu les 
voreres com un lloc per on circu-
lar”. A més, afegeix que “és poc 
respectuosa amb el dret a la salut 
i el medi ambient”.

La norma que CiU es va treure 
del barret ha resultat ser un re-
gal enverinat per a Barcelona en 
&RP~�� (O� FRQÁLFWH� OL� KD� HVFODWDW�
a l’equip de Colau a la cara i l’ha 
REOLJDW� D� DMRUQDU� ÀQV� DO� ����� HO�
desenvolupament dels punts més 
polèmics de l’ordenança en un in-
tent de trobar un punt d’equilibri 
entre interessos confrontats. Des 
del primer moment va ser molt 
criticada perquè, més enllà de les 
al·legacions, CiU va rebutjar con-
sultar-ne les condicions amb els 
veïns. El menyspreu era tal que, 
WRW�L�VHU�QH�HOV�SULQFLSDOV�GDPQLÀ-
cats de la sobreexplotació de l’es-
pai públic, els veïns no tenien cap 

representant a la Taula tècnica de 
terrasses, a diferència dels gremis. 
Ara això s’ha corregit amb la incor-
poració de la Favb.

Tanmateix, la qüestió de fons 
GHO� FRQÁLFWH� pV� HO� GHEDW� VREUH�
el model de ciutat. Durant anys, 
els governs municipals han cons-
truït el seu projecte al voltant 
del turisme, cedint a la pressió 
d’hotelers i restauradors, i sacri-
ÀFDQW�O·HVSDL�S~EOLF�L�HO�EHQHVWDU�

dels veïns en favor dels interessos 
econòmics privats. Ara, la por a 
perdre aquests privilegis ha tor-
nat aquests poderosos lobbies 
molt més agressius. El fet que el 
56% dels bars i restaurants incom-
pleixin la normativa sobre terras-
ses i que els casos en què no hi 
ha llicència sovintegin demostra 
aquest tracte de favor.

8Q�GHOV�H[HPSOHV�GH�O·LPSDFWH�QHJDWLX�
que l’ocupació de les voreres per 
part de bars i restaurants té sobre 
la qualitat de vida dels barcelonins 
és el de l’entorn del temple de la 
Sagrada Família, una de les zones de 
la ciutat que concentra més turistes 
per metre quadrat inclosa en la llista 
d’ordenacions singulars al marge de la 
normativa general. Des de l’Associació 
de Veïns de Sagrada Família porten 
anys denunciant els problemes de 
mobilitat que provoca la invasió de 
voreres tant pels grups de turistes 
que visiten el temple com per part de 

OHV�PDWHL[HV�WHUUDVVHV��PROWHV�GH�OHV�
TXDOV�VXSHUHQ�DPE�HVFUHL[�OHV�PLGHV�
permeses pel consistori. 

L’aposta pel monocultiu comercial al 
servei del turisme no només està acabant 
DPE�HO�FRPHUo�GH�SUR[LPLWDW�GHO�EDUUL��
WDPEp�H[SXOVD�ItVLFDPHQW�HOV�YHwQV�GH�OHV�
YRUHUHV�L�HOV�REOLJD�D�EDL[DU�D�OD�FDOoDGD�
per sortejar persones, mobiliari urbà, 
motos i taules i cadires. En l’última 
reunió veïnal mantinguda amb el 
GLVWULFWH�GH�O·(L[DPSOH�HV�YD�SHUÀODU�XQ�
esborrany per crear una zona singular a 
l’entorn del temple abans del mes de juny 
que proposa treure totes les terrasses que 

ocupen la vorera del carrer Mallorca.
En el cas del carrer Provença, els 

veïns reclamen un espai lliure de 
terrasses, però el districte és partidari 
GH�FRQVHUYDU�QH�XQD�GH�OHV�GXHV�ÀOHUHV�
actuals. També es planteja incorporar 
el carrer València, entre Sardenya i 
Marina, a la zona singular i no donar cap 
nova llicència als restauradors mentre 
que en els casos dels carrers Marina i 
Sardenya, en els trams situats entre 
Aragó i Mallorca, s’està estudiant treure 
un carril de la calçada per ubicar-hi 
OHV�WHUUDVVHV�L�DL[t�DOOLEHUDU�OHV�YRUHUHV�
actuals. La polèmica està assegurada.

Invasió de taules i turistes

OTot i ser els principals 
GDPQLÀFDWV��ÀQV�ID�
poc els veïns no tenien 
representació a la Taula 
tècnica de terrasses

Les terrasses s’han 

menjat l’espai públic

IGNASI R. RENoM

L’entorn del temple de la Sagrada Família és un exemple de l’impacte de les terrasses sobre la via pública

La polèmica Ordenança 
de Terrasses de CiU no 
agrada ningú. El pols 
que el govern d’Ada 
Colau manté amb els 
restauradors és fruit del 
debat sobre un model 
de ciutat basat en el 
WXULVPH�TXH�VDFULÀFD�
l’espai públic en favor 
de l’interès privat

OEl 56% dels restaurants 
i bars incompleix la 
normativa i sovintegen 
els casos en què no hi 
ha ni tan sols llicència



CARRER139 març 2016 CRÒNICA 11

Usted llega a Montcada en 
1974, con veinte años. ¿Qué 
se encuentra?
Un barrio con graves ca-

rencias, Can Sant Joan, que 
KDEtD� TXH� GLJQLÀFDU�� <� XQD�
cementera que por aquel 
entonces llevaba ya años 
contaminando -comenzó a 
IXQFLRQDU� HQ� ������� DXQTXH�
únicamente por producción 
de cemento.

¿Únicamente?
Sí. Es que posteriormen-

te, en 2008, la Generali-
tat le concedió el permiso 
medioambiental para poder 
LQFLQHUDU� UHVLGXRV�� <� DVt�� D�
la polución por producción de 
cemento se sumó la contami-
nación por incineración. 

¿Qué es lo que se incinera 
en la cementera Lafarge?
Lodos de depuradora, 

CDR (residuos urbanos, frac-
ción resto...).

¿Lodos de depuradora?
Sí. Cuando las depu-

radoras reciben el líquido 
procedente de los desagües 
industriales y humanos, se 
separan los residuos sólidos 
del agua y se desecan. Una 
vez secos, son entregados a 
la compañía, que los utiliza 
como combustible, incinerán-
GRORV��£<�DGHPiV�HO�JRELHUQR�
catalán le paga un tanto por 
tonelada de lodo incinerada! 
El negocio es redondo: la Ge-
neralitat se libra de los re-
siduos y la cementera hace 
realidad el sueño dorado de 
toda empresa: no pagar por 
el combustible que consume, 
sino cobrar por él.

El negocio será redondo, 
pero parece insano.
¡Imagínese! Los lodos de 

depuradora contienen im-
portantes cantidades de 
HOHPHQWRV� Wy[LFRV� �PHWDOHV�
SHVDGRV�� GLR[LQDV�� IXUDQRV��
COPS, etc.) que, al incinerar-
se, son liberados a la atmós-

“Si me tocan las narices, aún 
pongo más empeño en la lucha”

José Luis Conejero

Como una 

‘gota malaya’

Desde el año 2006 este 
hombre afable y testarudo, 
que responde al nombre 
de guerra de El Maño, 
dedica casi todas sus 
fuerzas a luchar contra las 
incineradoras en general, 
y contra la de Montcada en 
particular. Un combate en 
el que él y su organización 
vecinal lo han intentado 
todo: manifestaciones, 
charlas, conferencias, 
exposiciones, acciones 
judiciales y hasta constituir 
coordinadoras donde se 
organicen las entidades de 
las localidades afectadas 
por la polución. Una labor 
por la que recibieron en 
2015 el Premio a la Lucha 
Social más destacada de 
manos de la Confederación 
de Asociaciones de Vecinos 
de Cataluña (CONFAVC). 
Consciente de lo arduo de 
OD�WDUHD��FRQÀHVD��´6R\�
partidario de la acción 
modesta, pero constante. 
Soy partidario de la gota 
malaya”.

IGNASI R. RENoM

José Luis Conejero ante la cementera de Montcada

fera. Pero es que el permiso 
medioambiental de 2008 per-
mitía, además de incinerar, 
depositar dentro del cemen-
to fabricado por la compa-
ñía sustancias nocivas como 
escorias de hierro, “cenizas 
volantes como aditivo para el 
cemento” o el propio residuo 
que resulta de la combustión 
de los lodos y que no se libera 
a la atmósfera.

Resulta difícil imaginarse 
“eso” dentro de las paredes 
de nuestras casas. ¿Tiene 
constancia de que toda esta 
polución haya afectado la 
salud de las personas?
Notamos que cada vez 

más vecinos padecen cáncer. 
Parece una plaga. Incluso se 
están dando casos de niñas 
a quienes ha venido la regla 
prematuramente. Lo malo 
es que, de momento, no se 
puede probar una relación 
causa-efecto entre la conta-
minación de la cementera y 
la incidencia de cáncer. He-
mos pedido estudios epide-
miológicos, pero nos los han 
denegado. En todo caso, un 
estudio de la Universidad 
Carlos III asegura que las 
personas que viven en un 
radio de cinco kilómetros 
alrededor de una fábrica de 
cemento, tienen más posibi-
lidades de contraer ciertos 
tipos de cáncer. En nuestro 
caso, esos cinco kilómetros 
supondrían un área que in-
cluye Santa Coloma de Gra-
menet, Ripollet, la Llagosta, 
distritos barceloneses como 
Nou Barris y Sant Andreu…

En un artículo sobre 
este tema aparecido en 
octubre de 2014 en Carrer 
(“Lafarge, la cementera de 
la discordia”), señalaba que 
lo que ocurre en Montcada 
no hubiera sido posible “sin 
que algo falle gravemente 
en el entramado político y 
de los agentes sociales”: 
los sindicatos, por ejemplo, 
“brillaron por su ausencia”, 
en opinión tanto de los 
vecinos como de Ecologistas 
en Acción.
Efectivamente. Tenemos 

constancia de que, cuando la 
Sección Sindical de CCOO 
de Montcada apoyó nuestra 
lucha, la ejecutiva de Catalu-
ña le llamó al orden para que 
FDPELDUD�GH�RSLQLyQ��<�HQ�ODV�
reuniones conjuntas de todas 
las partes (dirección, comité 
de empresa, vecinos y sindi-
catos), éstos últimos no hacían 
más que favorecer el punto de 
vista de la compañía. Incluso 
las ejecutivas catalanas de 
ambas organizaciones (CCOO 
y UGT), junto con el comité 
de empresa de Lafarge, han 
llegado a organizar manifes-
taciones en contra de nuestra 
lucha, recurriendo para ello 
incluso a liberados sindicales 
de otras localidades.

¿Pero cómo un sindicato 
puede ir contra una lucha 
vecinal? 
Según estas organizacio-

nes nuestra lucha puede lle-
gar a “poner en peligro pues-
tos de trabajo”. Pero la razón 
real nos parece otra: las ejecu-
tivas de CCOO y UGT están 

integradas dentro del CEMA 
(Fundación Laboral del Ce-
mento y el Medio Ambiente), 
RUJDQL]DFLyQ� ÀQDQFLDGD� SRU�
las fábricas de cemento, y 
parece que les interesa más 
no llevar la contraria a las 
empresas que la salud de los 
vecinos afectados.

La Generalitat también se 
ha cubierto de gloria.
Por desgracia, sí. El Tri-

bunal Superior de Justicia 
de Cataluña (TSJC) anuló 
en 2013 el permiso concedido 
en 2008, dando así la razón 
a los vecinos, que habíamos 
denunciado a la cementera 
por la vía contencioso-ad-
PLQLVWUDWLYD�� <� DXQTXH� OD�
VHQWHQFLD� QR� HUD� ÀUPH�� OD�
Generalitat podría, en base a 
ella, haber suspendido provi-
sionalmente la actividad de 
la fábrica o, al menos, haber 
endurecido su política con 
inspecciones, etc. No hizo 
nada. Bueno, sí lo hizo: re-
currir la sentencia, junto con 
la propia empresa. Pero es 
que en 2015 el Supremo ra-
WLÀFD�OD�VHQWHQFLD�GHO�76-&��
al no haber pasado el estudio 
medioambiental (imprescin-
dible para obtener el permi-
VR��HO�UHTXLVLWR�GH�H[SRVLFLyQ�
pública. En consecuencia, la 
compañía debería haber pa-
ralizado su actividad.

¿“Debería”?
La sentencia del Supremo 

ordenaba la anulación del pri-
mer estudio medioambiental 
y la elaboración de uno nuevo. 
Ante esto, la Generalitat in-
terpreta a su manera, y consi-
dera que simplemente reedi-
tando el antiguo informe -esta 
vez, claro, sometiéndolo a 
H[SRVLFLyQ�S~EOLFD���\D�HV�VX-
ÀFLHQWH��<�DVt��HQ�GRV�PHVHV��
Lafarge obtuvo nuevo permi-
VR��<�VLJXH�FRQWDPLQDQGR�

La Generalitat, los 
sindicatos, la mayor 
multinacional de cementos 
del mundo (Lafarge)… ¿no 
le parece que es una lucha 
tremendamente desigual?
Sí, pero cuando hago las 

cosas es porque creo que las 
tengo que hacer. Claro que 
tengo momentos de desáni-
mo, pero no estoy solo en 
esta lucha, me acompaña 
más gente. A veces unos se 
sienten más fuertes y otros 
menos, entonces nos com-
pensamos, nos apoyamos 
mutuamente. En todo caso, 
cuando me tocan las narices, 
en vez de hundirme lo que 
hago es poner más empeño 
en la lucha.

Agrupación de Vecinos Can Sant Joan de Montcada i Reixac 

LuIS CALDEIRo

A la antigua cementera Asland, 
hoy Lafarge -situada a la altura 
del kilómetro 3 de la C-7, en el 
término de Montcada i Reixac- le 
ha salido un enemigo acérrimo. Y 
además aragonés, que es casi como 
decir doble enemigo. Pero es que 
la lucha en la que está embarcado 
nuestro hombre requiere de toda 
la perseverancia y testarudez de 
los oriundos de su tierra. Se trata 
de José Luis Conejero, presidente 
de la Agrupación de Vecinos de Can 
Sant Joan, barrio contiguo a la ce-
mentera. Desde hace una década 
lidera la protesta contra la polu-
ción que emite esta empresa.
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(O�SDVVDW����GH�IHEUHU�HO�SHULRGLVWD��KLVWRULDGRU�L�ÀQV�ID�SRF�FRGL-
UHFWRU�GH�Carrer�0DUF�$QGUHX�$FHEDO�YD�UHEUH�GH�PDQV�GH� O·DO-
FDOGHVVD�$GD�&RODX�HO�SUHPL�$JXVWt�'XUDQ�L�6DQSHUH�G·+LVWzULD�
GH�%DUFHORQD�SHO� OOLEUH�Barris, veïns i democràcia El moviment 
ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986)��(O�MXUDW��TXH�
YD�FRQFHGLU�HO�SUHPL�SHU�XQDQLPLWDW��YD�FRQVLGHUDU�TXH�HO�WUHEDOO�
UHDOLW]DW�HUD�´XQ�DQjOLVL�H[KDXVWLX�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO�GH�OD�Gq-
FDGD�GHOV�����GHOV�VHXV�q[LWV�SROtWLFV��VRFLDOV��FXOWXUDOV��HGXFDWLXV��
VDQLWDULV�L�XUEDQtVWLFVµ�

(Q�FRQqL[HU�OD�QRWtFLD�HO�VHQWLPHQW�HQ�HO�PyQ�YHwQDO�YDQ�VHU�
G·XQD�HQRUPH�DOHJULD��0HPEUHV�GH�OD�MXQWD�GH�OD�)DYE��DPLFV�L�
FRPSDQ\V�GH�Carrer�YDP�VHU�KL�SUHVHQWV��YROtHP�DFRPSDQ\DU� L�
IHOLFLWDU� HO� QRVWUH� FRPSDQ\�� /D�
FHULPzQLD� YD� WHQLU� XQ� IRUPDW�
QRX��1R�QRPpV�YDQ�VHQWLU�VH�GLV-
FXUVRV��HV�YDQ�OOHJLU�SRHPHV�L�OD�
P~VLFD� HQ�GLUHFWH� YD� VHU� SURWD-
JRQLVWD�D�O·KLVWzULF�6DOy�GH�&HQW��
$�DOJ~�OL�YD�DJDIDU�SHU�VRUSUHVD�L�
YD�SURWDJRQLW]DU�XQD�HVSDQWDGD�

$O� VHX� WRUQ�0DUF� $QGUHX�� D�
SDUW� GHOV� DJUDwPHQWV� GH� ULJRU��
YD� UHFRUGDU� TXH� HV� FRPSOHL[HQ�
��� DQ\V� GH� OHV� DFWXDFLRQV� GH�
5DLPRQ� DOV� EDUULV�� 8Q� UHFLWDOV�
RUJDQLW]DWV� SHO�PRYLPHQW� DVVR-
FLDWLX�HQ�XQV�WHPSV�HQ�HOV�TXDOV�
OHV� UHLYLQGLFDFLRQV� SHU� O·DPQLV-
WLD�L�O·(VWDWXW�HUHQ�SHUPDQHQWV��
0DUF�YD�VXEUDWOODU�HO�SDSHU�KLV-
WzULF� GH� O·DVVRFLDFLRQLVPH� L� YD�
DSRVWDU� SHUTXq� SHUVRQHV� FRP�
O·DFWLYLVWD�GHVDSDUHJXW�3DEOR�0RODQR��UHFRUGDW�SHO�UHJLGRU�-DX-
PH�$VHQV��Vt�TXH�VRUWLVVLQ�DOV�OOLEUHV�G·KLVWzULD�

9ROHP�UHVVDOWDU�XQD�YHJDGD�PpV�TXH� O·REUD�SUHPLDGD�pV�GH�
OHFWXUD�REOLJDGD�SHU�D�WRW�DTXHOO�TXH�YXOJXL�FRQqL[HU�L�DSURIXQGLU�
HQ�OD�KLVWzULD�GHO�PRYLPHQW�YHwQDO��TXH�pV�OD�KLVWzULD�GH�OD�QRVWUD�
FLXWDW��(Q�DTXHVW�VHQWLW�LQIRUPHP�HOV�OHFWRUV�GH�OD�UHYLVWD�TXH�OD�
)DYE�Wp�H[HPSODUV�D�OD�VHYD�VHX�G·DTXHVW�OOLEUH�LPSRUWDQW��SHUz�
GLItFLO�GH�WUREDU�HQWUH�HO�PDUHPjJQXP�GH�WtWROV�GH�OHV�OOLEUHULHV��
/D�FLXWDW�KD�UHFRQHJXW�HO�WUHEDOO�UHDOLW]DW�L�QRVDOWUHV�VHJXLUHP�
WUHEDOODQW�SHUTXq�HV�FRQHL[L��0DUF��IHOLFLWDWV�GH�QRX�

Línia vermella
(O�GLD�GH�OD�LQDXJXUDFLy�GHO�WUDP�GH�OD�/tQLD���GHO�0HWUR�
HQWUH�%DUFHORQD�L�O·DHURSRUW�HV�YD�WUDVSDVVDU�XQD�OtQLD�
YHUPHOOD��6·KDQ�LQYHUWLW�������PLOLRQV�G·HXURV�HQ����QRYHV�
SDUDGHV�TXH�KDQ�GHL[DW�DO�PDUJH�HOV�EDUULV�GH�OD�=RQD�
)UDQFD��(V�GyQD�OD�SDUDGR[D�TXH�HOV�YDJRQV��TXDQ�WRUQHQ�D�
FRW[HUHV�FDGD�QLW��SDVVHQ�SHO�VXEVzO�GHOV�EDUULV�GH�OD�0DULQD�
VHQVH�TXH�HO�YHwQDW�HOV�SXJXL�XWLOLW]DU�
6·KDQ�LJQRUDW�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�WUDQVSRUW�S~EOLF�GH�

PLOHUV�G·KRPHV�L�GRQHV�TXH�ID�PDVVD�DQ\V�TXH�SDWHL[HQ�
SUREOHPHV�GH�PRELOLWDW�L�TXH�SRUWHQ�GqFDGHV�UHLYLQGLFDQW�HO�
0HWUR�DPE�PDQLIHVWDFLRQV��DVVHPEOHHV��FRQFHQWUDFLRQV�D�
SODoD�6DQW�-DXPH����6HQ]LOODPHQW��V·KD�SULRULW]DW�O·DHURSRUW�
D�OHV�SHUVRQHV�
(O�SDVVDW���GH�IHEUHU�HV�YD�FHOHEUDU�OD�SULPHUD�

HQWUHYLVWD�HQWUH�HO�QRX�SUHVLGHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW��&DUOHV�
3XLJGHPRQW��L�O·DOFDOGHVVD�GH�%DUFHORQD�$GD�&RODX��
&RQVFLHQWV�GHO�JUHXJH�DPE�O·REOLGDGD�=RQD�)UDQFD��YDQ�
DFRUGDU�TXH�O·DQRPHQDGD�/tQLD����HV�SDJDULD�HQWUH�OHV�GXHV�
DGPLQLVWUDFLRQV��DQXQFLDQW�TXH�HV�SRVDULD�HQ�PDU[D�O·DQ\�
������7RWKRP�VDS�TXH�HOV�WHUPLQLV��TXDQ�HV�WUDFWD�GH�JUDQV�
LQIUDHVWUXFWXUHV��QR�HV�FRPSOHL[HQ�PDL��(O�PDWHL[�FRQVHOOHU�
GH�7HUULWRUL�L�6RVWHQLELOLWDW��-RVHS�5XOO��QR�KR�YD�HQFHUWDU�
TXDQ�YD�GLU�TXH�OHV�REUHV�FRPHQoDULHQ�HO����GH�IHEUHU�
eV�QHFHVVDUL�XQ�FRPSURPtV�PpV�FRQFUHW�L�PpV�VHULyV��1R�

V·KD�H[SOLFDW�TXDQWHV�HVWDFLRQV�HV�SRVDUDQ�HQ�PDU[D�QL�V·KD�
FRQFUHWDW�XQ�FDOHQGDUL�G·REUHV��1R�VDEHP�VL�O·$MXQWDPHQW�
DSRUWD�OD�PHLWDW�GHOV�����PLOLRQV�G·HXURV�QHFHVVDULV�D�IRQV�
SHUGXW�R�Ep�HV�UHFRQHL[�FRP�XQ�GHXWH�GH�OD�*HQHUDOLWDW�D�OD�
FLXWDW��TXH�MD�VXSHUD�HOV�����PLOLRQV���(OV�EDUULV�QR�HV�SRGHQ�
DVVDEHQWDU�GH�OHV�DFWXDFLRQV�PXQLFLSDOV�SHU�OD�SUHPVD��/D�
LQIRUPDFLy�pV�HO�SXQW�GH�SDUWLGD�HVVHQFLDO�SHU�SRGHU�IHU�HO�
VHJXLPHQW�G·XQD�UHLYLQGLFDFLy�
'·DOWUD�EDQGD��O·RSRVLFLy�KD�PDQLIHVWDW��FUHLHP�TXH�

DPE�UDy��TXH�QR�HV�SRGHQ�FRPSURPHWUH�LQYHUVLRQV�VHQVH�
WHQLU�XQV�SUHVVXSRVWRV�DSURYDWV��$UD�PDWHL[�HVWHP�HQ�
XQD�VLWXDFLy�GH�SUHVVXSRVWRV�SURUURJDWV��1R�HV�SRGHQ�
GRQDU�UHVSRVWD�D�OHV�SULRULWDWV�GH�OD�%DUFHORQD�GHOV�EDUULV�
DPE�HOV�SUHVVXSRVWRV�GH�O·DQWHULRU�DOFDOGH�;DYLHU�7ULDV��
*RYHUQ�L�RSRVLFLy�KDQ�GH�IHU�SRVVLEOH�O·DSURYDFLy�G·XQHV�
LQYHUVLRQV�TXH�SULRULW]LQ�OHV�QHFHVVLWDWV�GHOV�EDUULV��/D�
VLWXDFLy�VRFLDO�GHPDQD�TXH�HOV�LQWHUHVVRV�SDUWLGLVWHV�QR�
SDVVLQ�SHU�VREUH�GHOV�GH�OD�FLXWDW�

A la atención del señor Boi 
Ruiz, conseller de Salut
Nota de la redacció: Publiquem, 
pel seu interès, un extracte 
d’aquesta carta amb data del 30 
de novembre de 2015, quan el se-
nyor Boi Ruiz encara era conseller 
de Salut. No sabem si va respon-
dre mai al senyor Navarro.

En primer lugar, quisiera agra-
decerle por anticipado que me 
conceda parte de su tiempo para 
leer estas líneas en las que pongo 
GH� PDQLÀHVWR� OD� H[SHULHQFLD� TXH�
viví durante los últimos 6 meses en 
un centro sociosanitario a causa de 
una fractura de fémur.

El pasado 1 de mayo de 2015 
sufrí una caída accidental en mi 
domicilio como consecuencia de 
la cual se produjo la fractura; una 
vez atendido e intervenido quirúr-
gicamente en el hospital de la Vall 
d’Hebron, fui derivado al centro 
sociosanitario Isabel Roig de Sant 
Andreu, donde fui dado de alta el 
pasado 18 de noviembre.

Estos 6 meses y medio en el 
centro me han permitido observar 
su funcionamiento en primera per-
sona y me otorgan toda la credibi-
lidad del mundo a la hora de sacar 
conclusiones críticas, por un lado, 
sobre aspectos que me parecen 
muy loables (todo lo que tiene que 
ver con el factor humano) y, por 
otro, sobre aquellos que me pro-
ducen gran pesar e indignación.

Mientras que el personal del 
centro se ha mostrado en todo mo-

Premi a la història dels barris
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU

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.

El passat 25 de febrer uns 200 
activistes es van concentrar 
davant la seu central del 
BBVA al passeig de Gràcia. 
La PAH ha donat el tret de 
sortida a tot l’Estat espanyol 
d’una campanya contra 
DTXHVWD�HQWLWDW�ÀQDQFHUD�
que, “salvada” amb diners 
públics, manté buits milers 
de pisos mentre desnona les 
persones que no poden pagar 
unes hipoteques abusives. 
També porta als tribunals 
persones que han ocupat pisos 
de l’entitat (l’alternativa era 
viure al carrer). L’acció no es 
va poder realitzar ja que els 
Mossos d’Esquadra no els van 
SHUPHWUH�HQWUDU�D�O·RÀFLQD��
(V�YDQ�FRQFHQWUDU�D�O·H[WHULRU�

i van anunciar una nova acció 
anomenada “#BBVAresponde”. 
(O�SUz[LP���GH�PDUo�KDQ�
decidit col·lapsar les línies 
telefòniques de l’entitat 
bancària. Es programaran 
trucades coordinades a totes 
OHV�RÀFLQHV�GH����D����GHO�PDWt�
i es facilitaran els impresos 
necessaris per sol·licitar al 
banc un lloguer social. Els 
bancs no paguen les multes 
que els han imposat els 
ajuntaments i, per allargar el 
procés, es dediquen a posar 
recursos judicials. Guarden els 
pisos buits per quan prosperi  
el mercat immobiliari. El 
seu únic objectiu és treure’n 
EHQHÀFL��/D�OOXLWD�GH�OD�3$+�pV�
imprescindible.

La PAH i el BBVA

L’altra cara del Mobile World Congress

Milers de persones es van donar cita per 
FRQqL[HU�OHV�QRYHWDWV�UHODFLRQDGHV�DPE�OD�
indústria de la telefonia mòbil. La nostra 
ciutat està rendida als peus d’aquest nou 
GpX�WRWSRGHUyV��8Q�H[HPSOH��O·DQWHULRU�
mandat municipal va acabar aprovant una 
normativa que donava totes les facilitats 
per a la instal·lació d’antenes de telefonia. 
La hipersensibilitat electromagnètica és 
una malaltia que està relacionada amb 

O·H[SRVLFLy�GHO�FRV�KXPj�D�OHV�UDGLDFLRQV��
entre d’altres, de les antenes de telefonia 
PzELO��&RQHL[HP�YHwQV�OD�VDOXW�GHOV�TXDOV�
ha millorat quan han canviat d’habitatge 
SHU�GHL[DU�G·HVWDU�H[SRVDWV�SHUPDQHQWPHQW�
a aquestes radiacions. Els seus efectes 
VyQ�JUHXV��LQVRPQL��PLJUDQ\D��WUDVWRUQV�
digestius, problemes cardíacs... Hi ha 
milers de pacients diagnosticats. Cada 
vegada són més els estudis que relacionen 

la malaltia amb la causa assenyalada. 
2ÀFLDOPHQW�HV�QHJD�L�OHV�DXWRULWDWV�PLUHQ�
cap a una altra banda. No és una història 
nova. Ha costat dècades que es reconeguin 
OHV�PRUWV�D�FDXVD��SHU�H[HPSOH��GH�
O·DPLDQW��8Q�PDWHULDO�Wz[LF�TXH�YD�GRQDU�
HQRUPHV�EHQHÀFLV�D�OHV�HPSUHVHV�G·XUDOLWD�
mentre els treballadors que el manipulaven 
emmalaltien. La denúncia i el seguiment 
són més importants que mai.

mento diligente y amable a partes 
iguales, no escatimando en sonri-
sas hacia los pacientes que en oca-
siones están viviendo los últimos 
momentos de su vida, observo con 
estupor cómo y de forma paulati-
na va disminuyendo el personal de 
plantilla con la presión añadida 
que eso supone para el resto de 
trabajadores, que tienen que ha-
cer su trabajo y el de los compañe-
ros despedidos. Es inevitable que 
el servicio se resienta, a pesar de 
los grandes esfuerzos que realizan 
los trabajadores por seguir dando 
dignidad a los pacientes con su 
trato profesional y humano.

Para mí fue todo un descubri-
miento constatar que la gestión 
del centro era privada y que el 
concierto suponía que la empresa 
gestora recibía una cantidad pre-
supuestaria irrisoria por paciente 
y día por parte de la Generalitat. 
Como consecuencia, tenemos un 
HVFDVR�Q~PHUR�GH�WUDEDMDGRUHV�À-
jos y una gran mayoría de personal 
en precario o con contratos tem-
porales muy reducidos pero a los 
que al vencimiento se les conven-
ce de que se les llamará en breve 
para cumplir más suplencias.

Los trabajadores llevan años 
perjudicados por los recortes apli-
cados debido a la crisis económica 
y la maldita reforma laboral. Es así 
como se entiende que aguanten 
esas condiciones, porque presu-
men que la alternativa es un des-
empleo sin remisión.

A la precariedad laboral se le 
suma el abuso en el coste econó-
mico que se atribuye al paciente 
una vez transcurridos 45 días de 
ingreso, tiempo a partir del cual 
se le carga el coste del servicio 
sin posibilidad de subvención salvo 
que estés literalmente muriéndote 
de hambre, ya que en mi caso, ga-
nando 800 euros al mes y pagando 
una renta de casi 400 euros en un 
piso tutelado del Ayuntamiento, se 
me aplicó la tasa más alta de 464 
euros al mes, pagando lo mismo 
que otro que pueda ganar 2.000.

Resulta increíble que en demo-
cracia hayamos perdido tantos de-
rechos arrebatados al franquismo 
con sangre, sudor y lágrimas, sobre 
todo en lo que a los servicios sanita-
ULRV�VH�UHÀHUH��XQD�VDQLGDG�S~EOLFD�
que en tiempos de Franco gestiona-
ba la administración y que ahora es 
gestionada por empresas privadas.

¿Dónde están las garantías so-
ciales de la llamada sociedad del 
bienestar? En un mundo en el que 
la tercera edad es cada vez más 
numerosa, ¿cómo piensan digni-
ÀFDU� VXV� ~OWLPRV� DxRV� GH� YLGD� VL�
se les escatima su escaso dinero 
para pagar una asistencia sanitaria 
en casos de franca necesidad? Y 
¿cómo pueden estar motivados los 
trabajadores si tienen esas condi-
ciones laborales tan precarias?

En el centro de todo, la dicho-
sa crisis. Pero la crisis no la hemos 
generado los trabajadores ni los 
pacientes, sino gente sin escrúpu-
los que sigue detentando el poder 
y que no ha pagado por sus erro-
res sino que sigue engrosando sus 
cuentas bancarias con dinero de 
dudosa procedencia.

Termino haciendo una fuerte 
defensa de la sanidad pública y 
H[LJLHQGR�XQ�VDODULR�GLJQR�SDUD�HO�
colectivo profesional que vela por 
nuestra salud.

JuAn nAvARRo GARCíA

Nou Barris, Barcelona

Una auditoria sobre l’empresa pública Adif 
ha comptabilitzat en 83 milions d’euros el 
cost de les obres, encara inacabades, entre la 
Sagrera i Trinitat Vella. L’auditoria alerta que 

alguns treballs que ja s’han pagat no s’han 
realitzat, i que en les feines que sí que s’han 
portat a terme s’han fet servir materials de 
mala qualitat i tècniques per abaratir costos. 
(OV�UHVSRQVDEOHV�G·$GLI�YDQ�LQÁDU�L�SDJDU�D�
l’empresa Corsan Cobian 31 milions de més en 

les obres de l’AVE. A canvi els directius van 
rebre compensacions, com ara un viatge 

a les pistes d’esquí d’Aspen, a 
Colorado (EEUU). El cas està 
als tribunals. Només esperem 
que se celebri el judici i que 

tornin el diners estafats.

Espavilats

El 6 d’octubre de l’any 2013 
Juan Andrés Benítez va morir 
al barri del Raval a mans 
del Mossos d’Esquadra. Es 
YDQ�OODQoDU�FRQWUD�HOO��HO�
van copejar i li van donar 
cops de peu. Malgrat que 
un veí ho va gravar tot, els 
Mossos van negar els fets 
una vegada i una altra. 
L’acusació particular i 
el Fiscal els van acusar 
d’un delicte d’homicidi i 
tortura. Dos anys després, 
El Periódico informa que 
els agents intenten eludir la 
SUHVy�UHFRQHL[HQW�HO�GHOLFWH�L�
pagant una indemnització als 
familiars. L’acusació hauria 
GH�TXDOLÀFDU�HOV�IHWV�FRP�XQ�
“homicidi imprudent” i es 
UHEDL[DULD�OD�SHQD�D�GRV�DQ\V��
per la qual cosa no haurien 
d’ingressar a la presó.

Verde que te quiero verde
El comitè d’empresa de Parcs i Jardins ha dit 
prou. Acaba de denunciar en un comunicat que 
YXLW�PHVRV�GHVSUpV�GH�OD�VHYD�FRQÀJXUDFLy��
el govern de Barcelona en Comú no ha pres 
cap mesura per pal·liar la disminució de 
la plantilla i, per tant, de la degradació 
progressiva d’aquest servei públic. Continua 
O·H[WHUQDOLW]DFLy�GHO�VHUYHL��PDOJUDW�TXH�HVWj�
demostrat que el treball realitzat amb els propis 
mitjans estalvia diners i comporta un millor 
manteniment del verd urbà. També denuncien 
que no s’està fent un seguiment del compliment 
GHO�SOHF�GH�FRQGLFLRQV�D�OHV�HPSUHVHV�H[WHUQHV�
TXH�ÀUPHQ�FRQWUDFWHV�DPE�O·$MXQWDPHQW�

Corrupció a la velocitat de l’AVE

El 27 de febrer 2.000 persones es van manifestar a Barcelona 
H[LJLQW�XQD�(XURSD�PpV�KXPDQD�L�VROLGjULD��(V�GHQXQFLDYD��
ni més ni menys, l’incompliment del dret internacional. Els 
governs estan violant els drets humans en no oferir acull a les 
SHUVRQHV�TXH�IXJHQ�GHOV�VHXV�SDwVRV�HQ�FRQÁLFWH��/D�PDQLIHVWDFLy�
va ser convocada per la Plataforma Stop Mare Mortum i una 
GHVHQD�G·HQWLWDWV�FLXWDGDQHV��TXH�YDQ�PDU[DU�DO�FULW�GH�´1R�VyQ�
refugiats, són abandonats” i “No més morts al Mediterrani”. La 
PDQLIHVWDFLy�HV�YD�GHWHQLU�GDYDQW�O·RÀFLQD�GH�OD�8QLy�(XURSHD�L�
va acabar davant la Delegació del Govern.

El deure d’acollir
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El túnel de Glòries, una estratègia errònia
sAlvAdoR ClARós

activista veïnal del poblenou

EO� TXH� GHVWDFD� GH� O·REUD�
TXH� KD� GHL[DW� HO� GDUUHU�
PDQGDW�PXQLFLSDO�QR� VyQ�
OHV� PLOORUHV� DFRQVHJXLGHV�

VLQy� VREUHWRW� OD� PDQFD� GH� IXOO� GH�
UXWD�L�GH�SULRULWDWV�GH�FDUD�DO�IXWXU�
GH� OD�FLXWDW��/·DEVqQFLD�GH�SODQWH-
MDPHQWV�DPE�SHUVSHFWLYD�PHWURSR-
OLWDQD� GHODWD� OD� FXUWD� YLVLy� G·XQD�
%DUFHORQD�LFzQLFD�L�WULRPIDO�TXH�QR�
HQFDUD� OHV�QHFHVVLWDWV�GH� OD� FLXWDW�
UHDO�� 'RV� H[HPSOHV� GH� O·HPERLUD-
PHQW� SURYLQFLj� GHO� GDUUHU� JRYHUQ�
PXQLFLSDO�VyQ�OD�UHPRGHODFLy�GH�OD�
'LDJRQDO��VHQVH�WUDPYLD��L�HO�W~QHO�
GH�OD�SODoD�GH�OHV�*OzULHV�

(OV�FDQYLV�HQ�O·HVWUXFWXUD�XUEDQD�
GHOV�EDUULV�GH�6DQW�0DUWt�KDQ�YLQ-
JXW� FRQGLFLRQDWV� HQ� HOV� GDUUHUV� ���
DQ\V�SHO�URO�GHOV�SULQFLSDOV�HL[RV�YL-
DULV�GH�FRQQH[Ly�HQWUH�OD�FLXWDW�L�OHV�
FRPDUTXHV�GHO�QRUG�HVW��/HV�LQIUDHV-
WUXFWXUHV�YLjULHV�SUzSLHV�G·XQD�SHUL-
IqULD��FRP�HOV�SRQWV�GH�O·DQWLJD�SODoD�
GH�OHV�*OzULHV��R�OD�FDUUHWHUD�GH�6DQW�
$GULj� �*XLS~VFRD��� OD� FDUUHWHUD� GH�
0DWDUy��3HUH�,9���OD�FDUUHWHUD�GH�5L-
EHV��FDUUHU�GHO�&ORW��OD�6DJUHUD������L�
OHV� OtQLHV�GH� IHUURFDUULO�GHO� OLWRUDO� L�
GH�*UDQROOHUV�� GHÀQLHQ� OODYRUV� XQV�
WUDoDWV� HVWUDWqJLFV� SHU� D� OD� FLXWDW�
HQ�VDFULÀFL�GHOV�EDUULV�SHULIqULFV�GHO�
OOHYDQW��'XHV�REUHV�FDEGDOV�FDSJLUD-
ULHQ�DTXHOOD�VLWXDFLy�� OD�*UDQ�9LD�L�
OD�5RQGD�/LWRUDO�

/D� FRQVWUXFFLy� GH� O·DXWRSLVWD�
GHO� 0DUHVPH� �������� VHJXLQW� HO�
WUDoDW� GH� OD� *UDQ� 9LD� PpV� HQOOj�
GH� OD� SODoD� GH� OHV� *OzULHV�� DEVRU-
ELULD�HO�WUDQVLW�G·HQWUDGD�L�VRUWLGD�
GH�FRW[HV�GH�3HUH�,9�L�*XLS~VFRD��
$TXHVW�GDUUHU� HV� FRQYHUWLULD� DPE�
HO� WHPSV� ������� HQ� XQD� UDPEOD��
SULQFLSDO� HL[� FtYLF� GH� OD�9HUQHGD��
/D� VHJRQD� JUDQ� WUDQVIRUPDFLy� YD�
DUULEDU�SHOV�-RFV�2OtPSLFV�DPE�OD�
5RQGD� GHO� /LWRUDO� �������� VHQWHQ-
FLDQW� GHÀQLWLYDPHQW� O·HL[� GH�3HUH�
,9�� L� REULQW� OD� FLXWDW� DO� PDU� SHU�
O·HQGHUURF�GH�OD�PXUDOOD�TXH�VXSR-
VDYD�ÀQV� OODYRUV� OD� OtQLD�GH� IHUUR-
FDUULO�GHO�0DUHVPH�

'H� OD� PDWHL[D� PDQHUD� TXH� HOV�
SRQWV� G·$OPRJjYHUV� ������� L� GH�
O·DYLQJXGD� ,FjULD� KDYLHQ� VXEVWLWXwW�
HOV�PROHVWRV�SDVVRV�D�QLYHOO���OHV�QR-
YHV� LQIUDHVWUXFWXUHV�SURMHFWDGHV�HQ�
HO� GDUUHU� TXDUW� GHO� VHJOH� ;;� VXEV-

Homenatge a Pablo Molano

REdACCió lA diRECtA

la directa, 19 de febrer de 2016

3DEOR�0RODQR�5RPHUR��FRQHJXW�L�UHFRQHJXW�OOXLWDGRU�VRFLDO�GH�
%DUFHORQD�G·RULJHQ�FRORPELj��YD�PRULU�HO����GH�IHEUHU�D�O·HGDW�
GH� ��� DQ\V�� $O� OODUJ� GH� O·~OWLPD� GqFDGD�� YD� HVWDU� LPSOLFDW� D�
O·(VSDL�0DJGDOHQHV��2NXSHP�OHV�2QHV��OHV�OOXLWHV�HVWXGLDQWLOV�
FRQWUD�HO�SOD�%RORQ\D��HO�0RYLPHQW�GHO�����O·RNXSDFLy�GH�OD�VHX�
GHO�%DQHVWR�GH� OD�SODoD�&DWDOXQ\D�� O·RUJDQLW]DFLy�GH� OD� YDJD�
JHQHUDO�GHO����GH�VHWHPEUH�GH�������OD�8QLYHUVLWDW�/OLXUH�/D�
5LPDLD��OD�&DVD�GH�OD�9DJD�GH�OD�9LD�/DLHWDQD��O·DFDPSDGD�GHO�
���0�D�OD�SODoD�&DWDOXQ\D��OD�YDJD�JHQHUDO�GHO����GH�PDUo�GH�
�����L�D�OD�JHVWDFLy�GHOV�FROÃOHFWLXV�5HUHJXDUGD�HQ�0RYLPHQW�L�
O·$WHQHX�/D�%DVH�GHO�3REOH�VHF��HQWUH�G·DOWUHV�

'XUDQW�TXDWUH�GLHV��OHV�PRVWUHV�GH�FRQGRO�L�VROLGDULWDW�FDS�DO�
VHX�HQWRUQ�VRFLDO� L� IDPLOLDU�KDQ�HVWDW�QRPEURVtVVLPHV��&HQWH-
QDUV�GH�SHUVRQHV�KDQ�SDVVDW�SHU�OD�YHWOOD�LQVWDOÃODGD�D�O·$WHQHX�
/D�%DVH��RQ�V·KDQ�IHW�SDUODPHQWV�L�DFWXDFLRQV�PXVLFDOV�L�V·KDQ�
PRVWUDW�LPDWJHV�GH�3DEOR�HQ�HO�VHX�jPELW�SROtWLF��VRFLDO�L�SHUVR-
QDO��7RW�PROW�LQGHVWULDEOH��(O�FRPLDW�ÀQDO�V·KD�IHW�DTXHVW�GLMRXV�
G·XQD�PDQHUD�PROW� SRF� RUWRGR[D�� HQ� FRQVRQjQFLD� DPE� WRWD� OD�
VHYD� YLGD��0pV�GH�TXDWUH�FHQWHV�SHUVRQHV�KDQ�DFRPSDQ\DW� HO�
IqUHWUH�HQ�SURFHVVy�GHV�GHO�3REOH�VHF�ÀQV�D�DUULEDU�DOV�DFFHVVRV�
GHO�FUHPDWRUL�GHO�FHPHQWLUL�GH�0RQWMXwF��$�HVWRQHV�HO�GXLHQ�D�OHV�
HVSDWOOHV�L�D�HVWRQHV�GLQV�G·XQD�IXUJRQHWD�SDUWLFXODU��QR�SDV�OD�
GHO�VHUYHL�IXQHUDUL��8QD�EDQGHUD�URMD�L�QHJUD�VREUH�HO�WD�W��SH-
WDUGV�DO�SDV�GH�OD�FRPLWLYD�L�OD�OHFWXUD�HPRFLRQDGD�GH�O·KLVWzULF�

GLVFXUV�G·KRPHQDWJH�D�'XUUXWL��$VFDVR�L�)HUUHU�L�*XjUGLD�TXH�
YD�IHU�O·DQDUFRVLQGLFDOLVWD�-XDQ�*DUFtD�2OLYHU�O·DQ\�������SUHFL-
VDPHQW�DO�PDWHL[�LQGUHW��'XHV�YHXV�GH�GRQHV�FRORPELDQHV��GRV�
VD[RV��XQD�WURPSHWD��XQ�YLRORQFHO�L�XQD�GDUEXND�KDQ�SRVDW�HO�VR�
ÀQDO�DO�FRPLDW��DPE�OD�LQWHUSUHWDFLy�GH�OD�F~PELD�El Pescador i 
HO�YDOOHQDWR�La ley del embudo��(O�GLVVDEWH����GH�IHEUHU�D�OHV����
GHO�PDWt��XQD�PDQLIHVWDFLy�GH�FRPLDW�DUUHQFDUj�GHV�GH�OD�SODoD�
GH�&DWDOXQ\D�GH�%DUFHORQD�SHU�UHWUH�OL�KRPHQDWJH�DOV�FDUUHUV��HO�
OORF�RQ�DERFDYD�JUDQ�SDUW�GH�OD�VHYD�HQHUJLD�

WLWXwHQ� OHV� YHOOHV� [DU[HV� YLDULHV� L�
IHUURYLjULHV��DOKRUD�TXH�DMXGDYHQ�D�
GLJQLÀFDU� XQV� EDUULV� TXH�� DPE� WRW��
FRQWLQXDYHQ�D�OD�SHULIqULD�SHUTXq�HO�
FHQWUH�XUEj�SUzSLDPHQW�V·DFDEDYD�D�
OD�LQH[LVWHQW�SODoD�GH�OHV�*OzULHV�

(QWUDW� HO� QRX� VHJOH�� O·HVWUDWqJLD�
GH� UHFHQWUDOLW]DFLy� XUEDQD� GH� %DU-
FHORQD� PLUDYD� FDS� D� OOHYDQW� DPE�
O·REHUWXUD�GH� OD�'LDJRQDO� ��������HO�
3OD���#���������TXH�KDYLD�GH�FRQWUL-
EXLU�D�FRQQHFWDU�OD�PDOOD�GHO�3REOH-
QRX�DPE�OD�FLXWDW��L�OD�UHVROXFLy�GH-
ÀQLWLYD� GH� O·HPEXOO� IHUURYLDUL� GH� OD�

6DJUHUD��GH�OD�Pj�GH�O·DOWD�YHORFLWDW��
/D�SODoD� GH� OHV�*OzULHV� FRQWLQXDYD�
VHQW�HO�QXV�JRUGLj��L�OD�*UDQ�9LD��WRW�
L�DGRUQDGD�G·XQD�JUDQ�SDUDIHUQjOLD�
L� VLPXODFLy� XUEDQD�� XQD� FDUUHWHUD�
HQOORF�G·XQ�FDUUHU�SULQFLSDO�

)HU� DUD� XQ� EDODQo� GH� OD� WUDQV-
IRUPDFLy� XUEDQtVWLFD� GH� OD� FLXWDW�
SHUPHW� LGHQWLÀFDU� RQ� HVWHP� HQ� HO�
SURFpV�� L�TXLQV�VyQ�DYXL�HOV�UHSWHV�
HQFDUD�SHQGHQWV��(Q�XQ�FRQWH[W�GH�
FULVL�HQHUJqWLFD�L�XQD�FUHL[HQW�FRQV-
FLqQFLD� SHU� D� OD� WUDQVIRUPDFLy� GHO�
PRGHO� GH� PRELOLWDW� GH� %DUFHORQD��
KL� KD� WUHV� JUDQV� REUHV� SHQGHQWV��
��� OD� WUDQVIRUPDFLy� GH�3HUH� ,9� HQ�
XQ�HL[�FtYLF�TXH�DMXGL�D�HVWUXFWXUDU�
O·HL[DPSOH� FHQWUDO� GHO� 3REOHQRX��
���7UDQVIRUPDU�OD�*UDQ�9LD�HQ�XQ�
FDUUHU�GH�FLXWDW�TXH�VLWXw�HOV�EDUULV�
GH� 6DQW�0DUWt� FRP� D�PHPEUHV� GH�
SOH� GUHW� G·XQ� FHQWUH� XUEj� FRQWLQX�
L� VHQVH� IUDFWXUHV�� ���5HVROGUH� O·HV-
WDFLy� GH� OD� 6DJUHUD� L� FRPSOHWDU� HO�
SDUF�OLQHDO�GHV�GH�OD�&LXWDGHOOD�ÀQV�
D�6DQW�$QGUHX�

0DODXUDGDPHQW�� O·HIHFWLVPH�TXH�
DFRVWXPD�DFRPSDQ\DU�HOV�GHVHQYR-

OXSDPHQWV� XUEDQtVWLFV� TXDQ� KL� KD�
PDWHULDO� VHQVLEOH� �L� OD�SODoD�GH� OHV�
*OzULHV�KR�pV��KD� LQYHUWLW�HO�SURFpV�
GH�SUHVD�GH�GHFLVLy��6·KD�RSWDW�SHU�
UHPRGHODU� OD� SODoD� GH� OHV� *OzULHV�
VHQVH�SHQVDU�HQ�OD�*UDQ�9LD��TXH�pV�
HQ�GHÀQLWLYD�HO�TXH�LPSRUWD��/D�SOD-
oD�QR�GHL[D�GH�VHU�XQD�SHWLWD�SDUW��
SHU� LFzQLFD� TXH� VLJXL�� G·XQD� OzJLFD�
LQFRQWHVWDEOH�TXH�pV�GRQDU�FRQWLQX-
wWDW�D�OD�PDOOD�XUEDQD�SHU�HVWHQGUH�
HO�FHQWUH�FLXWDW�GH�ULX�L�ULX��2�HO�TXH�
pV�HO�PDWHL[��GHVSODoDU� OHV� LQIUDHV-
WUXFWXUHV�SHULIqULTXHV�PpV�HQOOj�GHO�
TXH� pV� DYXL� HO� WHUPH�PXQLFLSDO� GH�
%DUFHORQD��eV�HYLGHQW�TXH� OD�*UDQ�
9LD� D� 6DQW�0DUWt� QR� pV� XQ� FDUUHU�
VLQy�XQD�FDUUHWHUD��L�TXH�OHV�FDUUH-
WHUHV��HOV�SRQWV�L�HOV�W~QHOV�VyQ�SUR-
SLV�GH�OHV�SHULIqULHV�L�QR�GHOV�FHQWUHV�
XUEDQV�� /·HUURU� KD� HVWDW� SURMHFWDU�
XQ�W~QHO�SHU�VRWD�GH�OD�SODoD��HQOORF�
G·DÁRUDU� O·DFWXDO� DXWRSLVWD� XUEDQD�
D�OD�FRWD�GH�FDUUHU��HOLPLQDQW�SRQWV�
L�W~QHOV��TXH�WDQW�WUHQTXHQ�DYXL�OD�
FRQWLQXwWDW�XUEDQD�HQ�HO�VHQWLW�PDU�
PXQWDQ\D�� (OV� SRQWV� GH� 0DULQD��
G·(VSURQFHGD�� %DF� GH� 5RGD�� 7UH-
EDOO���� SRGULHQ� HQ� XQ� IXWXU� HVGHYH-
QLU�LQQHFHVVDULV�SHUTXq�IRUPHQ�SDUW�
G·XQD� OzJLFD� XUEDQD� TXH� WHQGHL[� D�
FDQYLDU��8QD�FLXWDW�TXH�YRO�VHU�FDGD�
FRS� PpV� SHU� D� OHV� SHUVRQHV� KD� GH�
SURFXUDU�VHU�HO�PpV�SODQD�SRVVLEOH��
L�DUWLFXODU�VH�SHU�KDUPRQLW]DU�XVRV�
L�PRGHV�GH�WUDQVSRUW�HQ�XQ�~QLF�HV-
SDL��O·HVSDL�S~EOLF�

Una idea ja superada

3DUDGR[DOPHQW�� OD� SHUIRUDFLy� G·XQ�
W~QHO� D� OHV� *OzULHV� FRPHQoD� WDUG�
TXDQ� DTXHVWD� LGHD�� TXH� pV� IUXLW�
G·HWHUQV�GHEDWV�DPE�FRQVHQVRV�SUH-
FDULV�L�SHULFOLWDWV��HVWDULD�MD�VXSHUD-
GD�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�FRQFHSWXDO��
QR�HV�WUDFWD�G·DPDJDU�HOV�FRW[HV�VRWD�
OD�SODoD�VLQy�GH�UHGXLU�GUjVWLFDPHQW�
HO�WUjQVLW�FDS�DO�FHQWUH�XUEj��,�WDPEp�
HVWDULD�HFRQzPLFDPHQW�REVROHWD�SHU�
O·HOHYDW� FRVW� ����� PLOLRQV� G·HXURV��
TXH�FUHD�XQD�HQRUPH�KLSRWHFD�D� OD�
FLXWDW��eV�XQD�REUD�PpV�HVWqWLFD�TXH�
HVWUDWqJLFD�TXH�QRPpV�PLUD�HO�PHOLF�
GH� O·(L[DPSOH�HQOORF�GH�FRQWHPSODU�
OD�UHDOLWDW�PHWURSROLWDQD�TXH�YD�GHV�
GH� 0RQWJDW� ÀQV� O·+RVSLWDOHW�� 8QD�
REUD� LPSUHJQDGD� G·XQD� YLVLy� QRX-
FHQWLVWD�L�SHWLW�EXUJHVD�TXH�FXULRVD-
PHQW�DSDGULQD�XQD�SDUW�VLJQLÀFDWL-
YD�GHO�WHL[LW�YHwQDO��HO�3DUWLW�3RSXODU�
L�&RQYHUJqQFLD��PHQWUH�TXH� OHV�QR-
YHV�L�YHOOHV�HVTXHUUHV�GH�OD�FLXWDW�OD�
T�HVWLRQHQ�G·DOOz�PpV�

OL’error ha estat projectar un túnel 

SHU�VRWD�GH�OD�SODoD�HQOORF�G·DÁRUDU�
l’actual autopista urbana a cota de 

carrer, eliminant els ponts i túnels 

que tant trenquen la continuïtat 

urbana en el sentit mar muntanya

ARxiu

No es tracta d’amagar els cotxes sota la plaça sinó de reduir dràsticament el trànsit cap al centre urbà

GuifRé BomBilà
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El poble gitano, complex i divers, porta 
segles assentat a Barcelona i hi continua 
arribant en forma d’immigració. En 
aquest dossier ens apropem a la seva 
vida als barris i ens preguntem pel seu 
llegat cultural i social i els reptes per 
avançar en la societat del segle XXI

Bajarí, la Barcelona gitana

CARmE ménDEz

directora de la fundació secretariat 
gitano a catalunya

oc sabem dels gitanos” deia Te-
resa San Román al seu llibre La 

diferència inquietant fa gaire-
bé dues dècades. I encara seguim sense 
saber-ne gaire, m’atreviria a dir avui. I 
si poc sabem dels gitanos, menys encara 
sabem de les gitanes.

La seva història ha estat silenciada, 
poc escrita i escrita per altres. Les narra-
cions inclouen poc les seves veus, la seva 
polifonia de veus, i sovint més que de la 
cultura es parla dels prejudicis i estere-
otips que es construeixen envers la seva 
imatge, una imatge social que generalit-
za, estigmatitza i despersonalitza.

Freqüentment han estat vistos com 
un grup homogeni. Aquest tractament 
deixa enrere la possibilitat que tenim de 
percebre i apreciar la variabilitat inter-
na en les seves condicions i en la seva 
cultura, només ofereix una única visió 
homogènia i esbiaixada que no dóna 
cabuda a les molt diverses situacions 

existents. Difícilment es pot parlar dels 
gitanos com un tot cultural i social, no 
hi ha possibilitat de fer-ho. I enmig de 
tal varietat es fa difícil dir quina és la 
cultura dels gitanos i les gitanes.

Un nucli cultural compartit

La cultura és el pla de vida per a l’exis-
tència d’un poble, el projecte que un po-
ble traça. Podem parlar de certs trets, de 
certes formes organitzatives, de certes 
estratègies que constitueixen un nucli 
cultural comú o almenys molt àmplia-
ment compartit, encara que en cada mo-
ment, en cada lloc i, en cada conjuntura 
pugui presentar variacions adaptatives i 
pugui canviar dinàmicament.

En aquest nucli s’inclouria l’organit-
zació social basada en el parentiu i el 
valor que té la família, l’autoritat dels 
homes d’edat, la maduresa a partir del 
QDL[HPHQW�GHO�SULPHU�ÀOO��OD�SUHIHUqQFLD�
per casar-se amb parents, el respecte 
als difunts i l’escrupolós compliment 
dels seus ritus, l’existència d’una llen-
gua comú, malgrat que s’hagi perdut 
quasi en la seva totalitat, i l’existència 
d’una identitat resistent construïda da-
vant el ‘paio’. En aquest últim punt és 
necessària una advertència. No ha de 
confondre’s oposició amb agressivitat ni 

pot confondre’s cultura amb identitat. 
La identitat es construeix en un procés 
de reconeixement per oposició. La iden-
titat només pren de la cultura aquells 
trets que són més apropiats per repre-
sentar-se a si mateixa.

Canvis i adaptacions

La història dels gitanos, i no només 
la història recent, deixa entreveure 
les constants adaptacions i canvis que 
aquests han anat fent: el pas del no-
madisme al sedentarisme, que implica 
una autèntica revolució; la pèrdua de 
les seves professions tradicionals com 
la cistelleria, el ‘chalaneo’ o la forja i el 
decantar-se decididament o bé a pren-
dre contacte amb d’altres com la ven-

da ambulant que s’adapta a les seves 
HVWUDWqJLHV� IDPLOLDUV�� R� FDS� DOV� RÀFLV�
assalariats; el seu pas de perseguits a 
“incorporats”, de desescolaritzats a es-
colaritzats; el pas de famílies extenses 
a nuclears o almenys més reduïdes en 
la seva extensió, en el que es refereix 
a l’organització i al desenvolupament 
de les activitats quotidianes, cada cop 
més freqüent; el pas d’una religiositat 
catòlica sense pràctica a la inclusió en 
l’església evangèlica i la seva pràctica 
diària; de la transmissió oral al clien-
telisme televisiu, com la major part de 
les societats actuals; del sentit de la 
grupabilitat i la solidaritat al creixent 
individualisme i la immersió en una so-
cietat de classes, tribut del propi procés 

d’integració social; i de nou, 
de venedors a consumidors, 
novament com bona part de 
la societat.

Reprenem l’heterogeneï-
tat. La variabilitat entre els 
gitanos ha de contemplar 
l’edat, el sexe, l’estatus, el 
nivell d’integració en els ter-
mes en els que parlàvem an-
teriorment, i la religió, entre 
d’altres. També existeixen 
diferències respecte a l’ori-
gen territorial i a les diver-
ses trajectòries adaptatives, 
adaptacions que en el seu 
camí, amb freqüència, selec-
cionen unes característiques 
i en sepulten d’altres.

Precisament per aquesta 
variabilitat assenyalada, in-
sistim que no es pot parlar de 
cap cultura com un tot. Tam-
poc de la cultura gitana.

Tornem a la història. 
Una història recent en la 
qual només se’ls ha per-
mès l’entrada en moments 
de bonança econòmica, i on 
la majoria social s’ha en-
carregat de fer-los fora del 
sistema cada vegada que 
aquest ha tingut èpoques de 
crisi. Acompanyada alhora 
de polítiques assistencialis-
tes, segregacionistes (barris 
gueto, escoles gueto...), i cul-
turalistes, que obliden totes 
elles la promoció integral, la 
proactivitat i l’apoderament 
de les persones des de la 
centralitat d’aquestes.

Població encara exclosa

Encara avui la població gi-
tana continua exclosa: un 
72% és pobre i un 54% està 
situada a la pobresa extre-
ma; 7 de cada 10 adults ma-
jors de 15 anys són analfa-
bets absoluts o funcionals; 
el 64’4% dels joves i les 
joves no acaben l’Educació 
Secundària Obligatòria; el 
42% està aturat/a; i el 45% 
diu haver-se sentit discri-
minat/da. Dades que posen 
novament en evidència la 
pendent igualtat d’oportu-
nitats per al poble gitano. 
En definitiva, la situació 
social i la imatge de la so-

cietat són motius suficients per situar 
la inclusió de la població gitana a les 
polítiques actives.

Catalunya ha avançat en el reconei-
xement cultural del poble gitano, en 
el desenvolupament del Pla Integral 
del Poble Gitano i la posada en marxa 
del primer Intergrup Parlamentari del 
Poble Gitano. Tanmateix, la ciutat de 
Barcelona va ser pionera en posar en 
marxa el Consell Municipal de Poble 
Gitano i l’any passat va elaborar l’Es-
tratègia Local per a la Inclusió social 
de la població gitana. Una Estratègia 
que cal desplegar i que no pot esperar 
més. Una societat cohesionada, una 
ciutat cohesionada, no pot tenir ciuta-
dans i ciutadanes sense drets.

P

Una història escrita per altres

DAnI  CODInA

Plaça del Poble Romaní, a Gràcia

OCom bona part de la societat, 
els gitanos han hagut de 
fer constants adaptacions 
i canvis socials, familiars, 
culturals i professionals

OEl sistema només els 
ha permès l’entrada en 
moments de bonança 
econòmica, per fer-los fora 
cada vegada que hi ha crisi
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Ciutadans antics de Barcelona
SAlvADOR CARRASCO CAlvO

historiador i sociòleg

omencem amb una referència his-
tòrica. El 9 de juny de 1447 entra-
va a Barcelona un nombrós grup 

de gitanos, encapçalats per “un duc e un 
comte”, segons les cròniques del Consell 
de la Ciutat. L’any 1460 un altre grup, de 
més de cent persones, amb el “comte” Jau-
me, tornaria a fer-se present a Barcelona. 
El fet es repetiria almenys dues vegades 
més durant aquells anys, amb els “com-
tes” Martin i Tomàs. Fa, doncs, 569 anys 
que els gitanos arribaren a Barcelona.

Avui no es pot dir que siguin una mi-
noria del tot desconeguda. Els gitanos 
són presents en el món artístic i literari 
de la nostra ciutat. En pintura és obliga-
da la referència a algunes de les obres de 
Fortuny i de Nonell, o les del barceloní 
Anglada-Camarasa, amb personatges 
gitanos. En l’obra pictòrica i cartellísti-
ca destacà el gitano Helios Gómez. En 
el camp de la literatura, podem citar les 
novel·les de Juli Vallmitjana o els contes 
G·(PLOL�9LODQRYD��(Q�IRWRJUDÀD��O·REUD�GH�
Jacques Léonard, el paio chac. En el camp 
PXVLFDO�L�OD�GDQVD�D�&DUPHQ�$PD\D��$�À-
nals de 1950 i la dècada següent va sorgir 

a Barcelona la rumba catalana, amb la 
qual Peret i els seus palmeros cantarien 
en l’acte de cloenda dels Jocs Olímpics de 
Barcelona el 1992.

La indubtable presència i aportació 
dels gitanos a l’actual vida cultural de la 
ciutat no impedeix que es pugui dir que 
la cultura d’aquesta minoria, més enllà 
dels tòpics, dels prejudicis i de notícies 
alguna vegada més o menys cridaneres, 
segueix essent poc coneguda per amplis 
sectors dels seus conciutadans.

Pel cens dels gitanos de 1783-1784, 
sabem que hi havia tres tipologies socials 
entre els gitanos: una capa acomodada, 
integrada, propietària i minoritària, amb 
GRPLFLOL� HVWDEOH� L� RÀFL� FRQHJXW�� XQD� VH-
gona, mitjana, itinerant i seminòmada, 
dedicada a activitats sedentàries, però 
subjecta a certa mobilitat laboral i clara 
inclinació a la integració en la societat 
majoritària; i una tercera, més pobre, 

nòmada, objecte directe de les més dures 
Pragmàtiques reials. A Barcelona hi ha-
via censats en aquells anys 121 gitanos. 
L’any 1969 un estudi de Càritas xifrava 
en 7.855 el nombre de gitanos que vivien 
a Barcelona.

És difícil determinar amb precisió el 
nombre actual de gitanos de la ciutat. De 
fet, treballem amb aproximacions fetes, 
això sí, amb rigor metodològic. Al nostre 
estudi sobre Els gitanos de Barcelona es-
timàvem que el nombre de gitanos de la 
ciutat era de 6.620 persones, un 0’44 % 
dels seus habitants. El treball de camp 
el vàrem realitzar entre abril i juliol de 
1998. El total d’entrevistes realitzades 
corresponien a 210 llars, que representa-
ven 268 famílies i 1.004 persones. Encara 
que es pugui suposar que aquesta pobla-
FLy�KD�FUHVFXW�GH������ÀQV�DYXL��QR�GLVSR-
sem de dades actualitzades.

Tots gitanos, però diferents

Distingim dos grans tipus de gitanos de 
Barcelona: el “gitano català” i el “gitano 
procedent de fora de Catalunya”. Una ti-
pologia que respon a la que els mateixos 

gitanos utilitzen per diferenciar-se entre 
HOOV��DO�PDUJH�GHO�OORF�RÀFLDO�GH�QDL[HPHQW�

Entenem per “gitano català” el grup 
GH�JLWDQRV�TXH�V·LGHQWLÀTXHQ�FRP�D�WDOV��
i que es diferencien de la resta per l’ús 
del català en la vida quotidiana com a 
llengua pròpia (a més del romanó); que 
tenen una prolongada situació de seden-
tarisme, amb molts anys de residència a 
Catalunya, en el nostre cas, a Barcelona. 
Segons molts d’ells, “fa dos-cents anys 
que estem assentats a Barcelona”. Algun 
gitano ens deia: “La meva família va ser 

de la primera població del barri”.
De fet, entre els dos grups és comuna 

la percepció i la consciència de “ser dife-
rents”: “Tots som gitanos, però nosaltres 
som gitanos catalans”; “Somos distintos”.

$�ÀQDOV�GHO� VHJOH�;,;� L� SULQFLSLV�GHO�
;;�HV�WUREHQ�HVFDVVHV�UHIHUqQFLHV�DOV�JL-
tanos en els arxius de la ciutat. Eren pre-
sents al Portal, al carrer de la Cera i ro-
dalies, a Hostafrancs i a Gràcia. Tots ells 
eren coneguts com a “gitanos catalans”. 
Aquest grup tenia un pes del 35’2% (74 
llars) entre els gitanos que vàrem entre-
vistar l’any 1998. 

Dins de l’altre gran grup, el procedent 
de fora de Catalunya, la comunicació 
quotidiana en família es fa en castellà, 
tot i que hi ha joves que coneixen i parlen 
en català. Hi ha grups de persones que 
encara recorden, o coneixen a través dels 
relats dels vells, el temps d’arribada de 
la família a Barcelona. També han tingut 
una més gran mobilitat fora de Catalu-
nya i de Barcelona mateix. Predominen 
cognoms, formes de vida i costums dife-
UHQFLDGHV��$�SULQFLSLV�GHO�VHJOH�;;�PROWV�
es van instal·lar a les barraques del So-
morrostro, on els trobem abans del 1913. 
Entre els nostres entrevistats aquests 
tipus de gitanos eren un 50% (105 llars).

Dins del grup de gitanos procedents 
d’altres llocs d’Espanya, hi ha els que fa 
unes quantes generacions que viuen a Bar-
celona i que es consideren catalans. Entre 
ells hi ha un subgrup conegut entre alguns 
gitanos amb el nom de cafeletes i ells ma-
teixos s’hi autodenominen. Uns gitanos 
els tenen per “catalans” i d’altres com a 
“castellans” (nom genèric amb què tradici-
onalment havien estat nomenats persones 
i grups vinguts d’altres llocs d’Espanya). 
Eren un 14’8 % (31 llars) dels gitanos en-
trevistats a Barcelona l’any 1998.

6·LPSRVD�� FRP� D� FRQFOXVLy�� XQD� DÀU-
mació a tenir ben present: els gitanos són 
un poble divers i heterogeni. També ho 
són a Barcelona. No falta qui els veu com 
si fossin un grup social homogeni o els 
dóna el mateix tractament i consideració 
que es dóna als immigrants. Ho conside-
rem un error de perspectiva: s’atribueix 
a un sector de la població característi-
ques que els són alienes, i s’obliden les 
TXH� HOV� VyQ� HVSHFtÀTXHV� L� SUzSLHV�� (OV�
gitanos dels que venim parlant són ciu-
tadans de Barcelona de ple dret, i moltes 
famílies fa més de dos-cents anys que es-
tan assentades entre nosaltres.

C

Nombre de persoNes gitaNes a 

barceloNa per districtes (1998)

Districtes Persones gitanes

Sants-Montjuïc 1.720
Nou Barris 1.612
Sant Martí 1.407
Ciutat Vella 895
Gràcia 370
Sant Andreu 364
Horta - Guinardó 115
Eixample 102
Sarrià- Sant Gervasi i les Corts 35
TOTAL 6.620

Font: Carme Garriga (dir.) Els gitanos de Barcelona. 
Diputació de Barcelona, Barcelona, 2000, pp.116-117.

OEls gitanos són un poble 
divers i heterogeni, també a 
Barcelona. Són ciutadans de 
ple dret i fa més de dos-cents 
anys que hi estan assentats

ARxIu

La plaça del Pedró a principis del segle passat. La població gitana era present al Casc Antic, Hostafrancs i Gràcia

(Q�SUHVHQWDU�OHV�´GDGHV�VLJQLÀFDWLYHV�GH�OD�UHDOLWDW�GHO�SREOH�
gitano” a Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona: 
diagnosi i línies d’actuació (Ajuntament de Barcelona, 2015, 
SjJLQD�����HV�FRPHQWD�TXH�´OHV�GDGHV�PpV�ÀGHOV�VyQ�OHV�
GH�&DUPH�*DUULJDµ�FRQWLQJXGHV�HQ�HO�OOLEUH�TXH�SXEOLFj�OD�
Diputació de Barcelona l’any 2000. L’encàrrec va venir de la 
'LSXWDFLy��D�SHWLFLy�L�G·DFRUG�DPE�HO�&RPLVVLRQDW�GH�'UHWV�
Civils de l’Ajuntament de Barcelona.

7DPEp�HV�FRPHQWD�D�OD�FLWDGD�SXEOLFDFLy�TXH�
´SUREDEOHPHQW�DYXL�GLD��������HO�QRPEUH�GH�SHUVRQHV�
JLWDQHV�VLJXL�VXSHULRU��G·DFRUG�DPE�HO�FUHL[HPHQW�GH�OD�
SREODFLy�JHQHUDO�GH�OD�FLXWDWµ��(Q�HO�PRPHQW�GH�WDQFDU�HO�
WUHEDOO�GH�FDPS��VHJRQV�OHV�GDGHV�REWLQJXGHV�L�FRQWUDVWDGHV��
OD�SREODFLy�REMHFWH�G·HVWXGL�HUD�XQ��·�����GH�OD�SREODFLy�
WRWDO�GH�OD�FLXWDW��HQ�EDVH�D�OD�LQIRUPDFLy�GH�O·$QXDUL�
Estadístic de la Ciutat de Barcelona (1997).

Cal recordar que, ja l’any 2000, advertíem que 
D�%DUFHORQD�HVWDYHQ�DUULEDQW�JLWDQRV�SURFHGHQWV�GH�
O¶DQWLJD�,XJRVOjYLD�L�5RPDQLD��GHOV�TXDOV�WHQtHP�EHQ�SRFV�
coneixements. L’any 2006 el Departament de Benestar 
6RFLDO�L�)DPtOLD�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�SXEOLFDYD�XQD�
primera aproximació a la realitat dels gitanos procedents de 
O·(XURSD�GH�O·(VW�D�&DWDOXQ\D��FHUWDPHQW��DPE�EHQ�SRTXHV�

GDGHV�VREUH�OD�SUHVqQFLD�G·DTXHVWV�JLWDQRV�D�OD�FLXWDW�GH�
%DUFHORQD��(O�QRVWUH�GHVFRQHL[HPHQW�VREUH�HO�QRPEUH�L�
VLWXDFLy�GHOV�´JLWDQRV�SRUWXJXHVRVµ��WDPEp�SUHVHQWV�D�
Barcelona, és major.

El lector es pot preguntar com és que l’any 2016 encara 
HV�SRW�GLU�TXH�OHV�GDGHV�PpV�ÀDEOHV�VyQ�OHV�TXH�YjUHP�
REWHQLU�HO�������&RPHQFHP�UHFRUGDQW�TXH�HOV�SDGURQV�
PXQLFLSDOV�QR�SRGHQ�UHJLVWUDU�GDGHV�VREUH�O·RULJHQ�qWQLF�GH�
les persones. El “secret estadístic” de les dades censals de 
OD�SREODFLy�REOLJD�D�REWHQLU�OD�LQIRUPDFLy�HPSUDQW�WqFQLTXHV�
DOWHUQDWLYHV�L�XQ�WUHEDOO�GH�FDPS�G·HVSHFLDO�FRPSOH[LWDW��
H[LJHL[�XQD�UHODFLy�GLUHFWD��EDVDGD�HQ�OD�´FRQÀDQoDµ�GH�OD�
SREODFLy�HQWUHYLVWDGD��L�HO�FRPSURPtV�GH�OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�
que encarreguen aquest tipus d’estudis per estar disposades 
a prendre mesures de millora de les situacions concretes.

(V�WUDFWD��HQ�GHÀQLWLYD��GH�WHQLU�L�SURPRXUH�SROtWLTXHV�
VRFLDOV�TXH�UHPRJXLQ�HOV�REVWDFOHV�TXH�LPSHGHL[HQ�OD�
LJXDOWDW�HIHFWLYD�L�UHDO��WRW�UHVSHFWDQW�OD�OHJtWLPD�GLIHUqQFLD�
FXOWXUDO��/D�YROXQWDW�GH�IHU�DTXHVW�WLSXV�GH�SROtWLTXHV�
pV�HO�TXH�MXVWLÀFD�OD�LQYHUVLy�GH�UHFXUVRV�TXH�SHUPHWLQ�
FRQqL[HU�L�FRPSUHQGUH�Ep�OD�UHDOLWDW��SHU�LPSXOVDU��GHVSUpV��
plans i programes realistes d’actuació per part de les 
DGPLQLVWUDFLRQV�S~EOLTXHV�

La complexitat de l’obtenció de dades
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Gitanos de l’Est d’Europa, 
el repte d’incloure sense prejudicis

FRAnCInA PlAnAS

coordinadora xarxa romest Vincle, 
associació per a la recerca 
i l’acció social

a inclusió intercultural de les 
persones gitanes procedents de 
l’Est europeu és un repte impor-

tant per a la ciutat. La conjugació de la 
triple dimensió de pobresa, immigració 
i “gitanitat” fa que, ara per ara, esde-
vingui el conjunt de població que pateix 
més fortament tota classe de prejudicis, 
estereotips negatius, refús i barreres per 
viure amb la dignitat que correspon a tot 
ésser humà.

¿Per què se’n van dels seus països? 
No es tracta de nomadisme. Existeixen 
uns precedents històrics que condicionen 
fortament la seva relació amb la societat 
majoritària.

Algunes dades ens ajuden a compren-
GUH�KR��1R�pV�ÀQV�DO������TXH�V·DEROHL[�D�
Romania l’esclavatge infringit en aques-
tes persones; dècades posteriors conti-
nuen situacions similars. Tot i això en 
HO� SULPHU� WHUo� GHO� VHJOH�;;� HPHUJHL[HQ�
organitzacions polítiques i culturals ro-
manós i publicacions en la seva llengua 
pròpia. La discriminació i el genocidi pro-
nazi de Ion Antonescu entre 1940 i 1943 
va portar a l’eliminació d’un terç d’aques-
ta població, tallant les ales que havien 
començat a sorgir.

Els anys posteriors a la segona guerra 
mundial, en el marc de domini comunista, 
es donen millores formals i es garanteixen 
alguns drets. Tot i això, es generalitzen els 
“plans de sistematització”, que consistei-
xen en trasllats i concentracions a la pe-
rifèria de les ciutats i s’anul·len les funci-
ons tradicionals, relegant-los a proletariat 
urbà. Són vistos com a obstacles per a la 
modernització i per tant com a deslleials 
a la causa socialista, amb discursos exclo-
ents, tot i que teòricament igualitaristes.

El 1989 amb l’economia de mercat es 
desenvolupen privatitzacions, reestruc-
turacions empresarials i tot de mesures 
neoliberals. Molts gitanos es troben de-
sallotjats per les empreses propietàries 
d’habitatge, en situació d’exclusió econò-
mica i sense documentació acreditativa. 

La inseguretat de la situació global fa 
que es busqui els gitanos com a “caps de 
turc”, i es desencadenen violència i atacs 
a les comunitats rrom.

Com a resultat de tot això ens trobem 
que actualment ens els països d’origen 
els indicadors de drets bàsics de la comu-
nitat gitana estan per sota de la pobla-
ció general. Moltes persones romaneses 
acusen els gitanos de la mala premsa in-
ternacional, es manté la segregació social 
i espacial i, tot i la participació política, 
els discursos i pràctiques racistes són 
dominants. A aquestes circumstàncies 
caldria afegir la situació d’empobriment 
i desigualtat general que afecta tothom, 
que en el cas dels gitanos és encara més 
greu.D’aquí l’èxode de moltes famílies 
JLWDQHV� L� O·HQRUPH� GHVFRQÀDQoD�� UHWUDw-
ment cap a la població majoritària, la por 
a ser controlat.

L’arribada a Catalunya

El territori català, i molt especialment 
l’extensa conurbació de Barcelona, sig-
QLÀFD� SHU� D� PROWHV� G·DTXHVWHV� IDPtOLHV�

gitanes un punt d’arribada després de 
diferents intents d’inserció en altres 
llocs. Moltes vegades arriben a Barce-
lona després de recórrer Itàlia i França 
com a països més propers, i generalment 
arriben marcats per una trajectòria de 
forta exclusió social. La supervivència 
marca el ritme de les seves prioritats, i 
això genera una considerable mobilitat 
territorial també a l’interior de Catalu-
nya, on l’escassetat d’habitatge assequi-
EOH�SHU�D�HFRQRPLHV�IDPLOLDUV�GHÀFLWjULHV�
és impressionant. L’activitat socioeconò-
mica centrada en la supervivència fa que 
D�PROWHV�IDPtOLHV�HOV�VLJXL�GLItFLO�SODQLÀ-
car el futur, de manera que les agendes 
familiars les han d’improvisar segons 
OHV�RSRUWXQLWDWV�L�GLÀFXOWDWV�DPE�TXq�HV�
van trobant. Moltes vegades són famílies 
trencades. Una part es queda a l’origen 
(avis envellits amb néts petits) i una part 
ve aquí, la jove i amb potencial, que es 
recolza en xarxes familiars o de coneguts, 
amb la idea de retornar.

Per a qui no coneix aquesta població 
semblaria que parlem d’un grup homoge-
ni. És habitual que un es faci una imatge 
estereotipada a partir de persones que 
LGHQWLÀTXHP� DO� FDUUHU� R� G·KLVWzULHV� TXH�
ens expliquen acríticament i que, a sobre, 
es generalitzen.

Es tracta d’un col·lectiu molt divers. 
$OJXQHV�IRUPHV�TXH�HOV�LGHQWLÀTXHQ��FRP�
és el vestuari, generen la tendència a ho-
mogeneïtzar-los, però cal considerar que 
no tots els gitanos i gitanes romaneses (i 
d’altres orígens est-europeus) fan servir 

el mateix tipus d’indumentària, i els que 
l’usen són també diversos en motivaci-
ons, capacitat d’interacció, maneres d’en-
tendre, expressar-se i progressar. A ban-
da de la diversitat personal i familiar que 
òbviament té tot col·lectiu humà, existeix 
un tipus de diversitat que és determina-
da per factors d’edat, de procedència re-
gional, de llinatge, d’experiència vital, de 
gènere i d’aspiració. També en origen la 
diversitat és enorme, segons regions, se-
gons escala socioeconòmica, segons pre-
paració professional i intel·lectual, entre 
d’altres referències.

Des del punt de vista cultural, el col-
lectiu en migració està experimentant 
WUDQVIRUPDFLRQV� VLJQLÀFDWLYHV� IUXLW� GH�
la interacció social. El fet migratori està 
transformant pautes de conducta més o 
menys profundes segons l’edat.

Molt pocs avenços en 15 anys

Si bé es coneix l’arribada de persones gi-
tanes de l’Est a partir del 2001, és molt 
poc el que s’ha avançat en la integració i 
normalització del col·lectiu en aquests 15 
DQ\V�� ([LVWHL[HQ� QRPEURVHV� GLÀFXOWDWV�
de diferent ordre. D’una banda, els pocs 
avenços econòmics i socials dels països 
d’origen (Romania, Bulgària, Eslovàquia) 
fan témer a les institucions el degoteig 
sistemàtic de famílies d’aquests països a 
l’Oest, per la qual cosa no es propicia la 
seva integració de ple dret als recursos 
i possibilitats de la nostra societat. Les 
estratègies d’expatriació són manifesta-
ment o veladament aplicades de forma 
més o menys sistemàtica.

D’altra banda, existeixen nombroses 
GLÀFXOWDWV�SURYLQHQWV�GH�OHV�KLVWzULHV�FRO�

lectives i personals. L’extrema pobresa, 
la situació d’exclusió i sovint el maltrac-
te sofert en els països d’origen fan que 
OD� GHVFRQÀDQoD� DPE� HOV� VHUYHLV� L� SRVVL-
bilitats del nostre país sigui molt gran, 
entorpint moltes vegades els intents 
d’inserció. Convé esmentar també que 
socialment s’esperen pocs avenços, i això 
condiciona que sovint els professionals 
QR� LQYHUWHL[LQ� VXÀFLHQWV� HVIRUoRV� HQ� JH-
nerar vincles que permetin canvis subs-
tancials. En tots els sectors de l’entorn 
d’aquestes famílies està molt arrelada la 
idea que no progressaran gaire en el seu 
procés d’inserció. El resultat d’aquesta 
complexitat de factors és la situació d’ex-
clusió per part de la majoria de persones 
d’aquest col·lectiu, també al nostre país.

L’assentament de les famílies gitanes 
provinents d’Europa de l’Est a Catalunya 
HVWj� JHRJUjÀFDPHQW� L� VRFLDOPHQW� UHSDU-
tit de manera molt desigual. Els focus 
d’atracció són zones socialment molt vul-
nerables i urbanísticament poc  cuidades, 
ja que esdevenen els únics llocs possibles 
on trobar sostre. En aquest sentit, atès 
les especials condicions de vida i la mar-
ginació viscudes, es poden generar situa-
cions intenses de disfunció social, incivis-
PH�L�D�YHJDGHV��FRQÁLFWHV�DPE�HO�YHwQDW��
ja molt castigat per l’estructura desigual 
de la ciutat. En contrapartida, moltes fa-
mílies passen desapercebudes perquè no 
accedeixen als serveis bàsics de proximi-
tat, o són acollides de manera puntual, 
amb poca continuïtat.

Des de la perspectiva de la cohesió 
social és necessari conèixer millor quina 
és la situació real, quines són les condi-
cions de vida, els seus límits i possibili-
tats, per tal de millorar els sistemes de 
treball, fer-los més efectius i minimitzar 
els impactes socials negatius tornant-los 
en oportunitats d’enriquiment. L’alta 
mobilitat a què es veuen abocades ge-
neralment aquestes persones exigeix un 
treball en xarxa per part dels diferents 
agents implicats per acompanyar les 
trajectòries, trencar prejudicis i estigma-
titzacions i permetre processos efectius 
d’inclusió social.

L

OLa comunitat gitana de l’Est 
d’Europa té darrere una 
llarga història d’esclavatge, 
discriminació, persecució, 
genocidi i exclusió social

��VINCLE.- Gitanos procedents de 
l’Europa de l’Est a Catalunya. Benestar 
Social, 2006.

��Revista Pensamiento y Cultura Gitanos, 
Q~P���������)6*��MXQ\�RFWXEUH������

��Curso experto en intervención social con 
la comunidad gitana. Materiales: “Visión 
JHQHUDO�GH�OD�SREODFLyQ�UURP�JLWDQD�
rumana”, Óscar López Catalán, 2012

%LEOLRJUDÀD�EjVLFD

ERIC ROSEt, ARxIu  xARxA ROmESt

Arribada d’un llarg viatge en autobús

OLes famílies estan repartides 
a Catalunya de manera molt 
desigual, en zones socialment 
molt vulnerables i poc 
cuidades urbanísticament
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A Gràcia, rumba i folk en harmonia
AnAïS BARnOlAS

ns trobem sota la xemeneia de 
l’antiga fàbrica Vapor tèxtil de 
Francesc Puigmartí, a la plaça 

del Poble Romaní, a una de les parades 
de la visita guiada La Gràcia industri-

al, obrera i gitana, organitzada pel grup 
d’historiadors Taller d’Història de Grà-
cia. Ricard Valentí, de l’Associació de Jo-
ves Gitanos de Gràcia, és el plat fort de 
la darrera part de la visita. Ens explica 
que la seva família va arribar a Gràcia 
fa més de 200 anys i que actualment hi 
viuen 300 persones que pertanyen a la 
comunitat gitana, i que es troben ubica-
des entre Travessera de Gràcia i el carrer 
Còrsega i el carrer Bailén i la plaça de 
la Vila de Gràcia. “Rarament veureu un 
gitano fora d’aquesta zona si no és que ha 
d’anar al metge o a algun lloc en concret”, 
precisa Valentí.

A la xemeneia hi ha una placa: “Plaça 
del Poble Romaní. Poble i llengua gita-
na”. Valentí està satisfet que, a diferèn-
cia d’altres països on el poble gitano està 
marginat i perseguit, a Gràcia se li dedi-
qui una placa. No obstant això, s’ha fet 
la petició a l’Ajuntament de Barcelona de 
fer un canvi terminològic perquè “es va 
escriure la paraula romaní, però en ca-
talà i en el nostre idioma, el romanó, no 
VLJQLÀFD�UHV� UHODFLRQDW�DPE�HOV�JLWDQRV��
Nosaltres som el poble romanó”, explica.

“Però, d’on vénen els gitanos?”, pre-
gunta un visitant. “Els nostres anteces-
sors provenien de l’Índia i van iniciar un 
q[RGH� SHU� *UqFLD�� ,WjOLD�� ÀQV� DUULEDU� D�
Figueres”, explica Valentí. I afegeix que 
“els primers gitanos que van arribar a 
Catalunya, en veure que la població con-
reava els camps, els van anomenar ‘pa-
gesos’ i d’aquí ve el terme ‘paios’. Mentre 
que els paios els van anomenar ‘egipcia-
nos’, pels seus trets orientals, i la paraula 
GHYLD�GHULYDU�ÀQV�D�¶JLWDQRV·µ�

Sota aquesta placa se’n troba una al-
tra, envellida: “En memòria al Gato Pé-
rez, per la seva estimació al barri i als 
gitanos de Gràcia”. Aquest músic d’ori-
gen argentí el recorden com “un bon 
home, que va aparèixer del no-res i es va 
meravellar de com tocàvem i de com els 
QHQV�DSUHQLHQ� WDQ� VROV� REVHUYDQWµ�� DÀU-
ma Ricard Valentí. El Gato assistia a to-
tes les festes i als casaments. De fet, un 
d’aquests actes va servir d’inspiració per 
a la cançó Gitanitos i morenos. “En Ma-

rio, un pianista, li va dir: ‘Gitanitos i mo-
renos son los ases del compás’ i en Gato 
Pérez va afegir:’ Ahora vengo yo a cantar 
sereno, ahora vengo yo con sabor aunque 
no sea moreno’”, canta Valentí.

“Gràcia sempre ha estat un dels 
barris on viu el gitano català”, diu en 
Ricard. I afegeix que “sempre hem con-
viscut amb els paios”. Un exemple de la 

convivència és la participació de paios i 
gitanos a les festes de Gràcia. En Ricard 
explica que ara que han construït l’esco-
la Univers i que han tret els barracons, 
esperen celebrar aquest proper estiu la 
festa major a la plaça.

6HJXLP�OD�UXWD�ÀQV�D�OD�SODoD�GHO�5DV-
pall, on hi ha pancartes que anuncien 
la festa dels foguerons de Sant Antoni 
a Gràcia, que tindrà lloc de nit. És una 
de les moltes activitats en què participa 
l’Ateneu independentista de La Barra-

queta de Gràcia. El 2013, una coopera-
tiva vinculada a aquest col·lectiu va as-
sumir la gestió del mític bar Resolís, que  
freqüentava el poble gitano i, en concret, 
personalitats com en Moncho o el Pescaí-
lla, i també paios com l’Ovidi Montllor o 
els membres del grup musical Skatalà.

Pel carrer de la Fraternitat

Hem arribat al carrer de la Fraternitat, 
RQ� GHVWDFD� XQD� ÀOHUD� GH� FDVHV� DGRVVD-
des, antigues i baixes, on resideixen gi-
tanos i paios. Una de les senyores que 
segueixen la visita pregunta a en Ri-
card: “Ara ja no es veuen tants gitanos 
com abans. Aquells gitanets tan guapos. 
A què es deu això? Us trobem a faltar!”. I 
aquest li respon: “Alguns, d’aspecte, po-
dem semblar paios”. De totes maneres, 
“hi ha part de la població gitana que ha 
marxat a viure al Vallès i a Mataró. I 
amb la Play Station 4, Internet... molts 
es queden a casa”. A més, “ja no tenim 
el local de la Unió Gitana de Gràcia on 
baixàvem a prendre un tallat i a jugar a 
la botifarra”, afegeix. Ara es reuneixen 
a la plaça del Poble Romaní, la plaça del 
Raspall i a l’església evangèlica. I, des 
de l’any passat, els joves tenen el local 
de l’Associació de Joves Gitanos de Grà-
cia, on fan classes de guitarra i de bon-
go, entre altres activitats.

Quan Valentí mira enrere i fa balanç, 
considera que hi ha alguns costums irre-
nunciables, com la tradició que la gitana 
s’ha de casar verge. I, en canvi, altres de 
caducs, “com que una noia gitana de 13 
anys hagi de deixar d’estudiar perquè 
s’ha compromès”; per evitar això “quan 
es comprometen, en fem un seguiment”. 
O bé, que els gitanos s’han de casar no-
més amb gitanos: “Alguns dels meus 
amics estan casats amb paies”.

La comunitat gitana es dedica a la 
venda ambulant, té alguna parada a mer-
cats, fa repartiments, compra i ven peces 
d’automòbil i d’alumini. A diferència de 
les feines que feien abans, com la restau-
ració de mobles, “ho van anar deixant, ja 
que ara la gent si té un moble de valor 
se’l queda” o el repartiment de les pàgines 
grogues, “això va salvar  moltes famílies”.

“Cap es dedica a la música?”, li pre-
gunto. “Fem concerts i ens hi podríem 
dedicar. El pianista d’en Cigala, sense 
anar més lluny, és gitano. Però per a nos-
altres, la música, aquest do que ens ha 
donat Déu, el volem per alliberar-nos i 
estar alegres”.

En aquest moment una dona saluda 
en Valentí des del balcó. “És la germana 
del Moncho”, diu. Segons després, en Ri-
card saluda un home a qui presenta com 
qui actualment sap fer millor el ventila-

dor: “Toca alguna cosa, Jani”, li demana 
davant l’expectació del grup. “Poc podré 
fer amb això”, i treu de la bossa una bar-
ra de pa. Rialles i de fons s’escolta un: 
“Visca Gràcia!”.

En Ricard ens parla del número 8 
d’aquest carrer. Una placa recorda que 
va ser on va néixer el Pescaílla, “creador 
de la rumba catalana”. I entre el públic 
sorgeix la pregunta del milió. “Realment 
qui va inventar el ventilador?”.“Els gita-
nos, quan van anar a fer les amèriques, 
van descobrir aquest compàs a Cuba i 
ells el van traslladar aquí amb altres ins-
WUXPHQWVµ�� DÀUPD� HQ� 5LFDUG�� ,� FRQFORX��
“El Pescaílla va ser el primer en fer-ho i 
les seves gresques eren d’’olé!’, però com 
a ambaixador, el rei era el Peret. És el 
mateix que el futbol: se’l van inventar 
els anglesos, però els brasilers el van 
explotar”. “Els gitanos ja no tenim res a 
demostrar: la rumba catalana, en Mon-
cho, en Pescaílla... han fet molt per la 
FRQYLYqQFLDµ�� DÀUPD� 9DOHQWt�� ,� FRQFORX��
“Gràcies a la rumba hem inaugurat unes 
Olimpíades i hem anat a Eurovisión”.

DAnI CODInA

El grup de músics Arrels de Gràcia en un assaig

O“Gràcia ha estat un dels 
barris on viu el gitano català. 
Sempre hem conviscut amb 
els paios i participem junts 
a la festa major”

E

Bon Pastor, la lluita per tirar endavant 
mERItxEll m. PAuné

l Bon Pastor és terra de sedimen-
tació, tant per a paios com per a 
gitanos. Els índexs d’atur sem-

pre han estat alts en aquesta barriada 
“humida i humil” i les rendes familiars, 
EDL[HV��1R�KL�KD�[LIUHV�RÀFLDOV��SHUz�HOV�
gitanos estimen que són menys d’un 5% 
dels veïns -menys que al petit barri veí 
de Baró de Viver-, com a molt mig miler 
de persones d’un total d’uns 12.000 ha-
bitants. L’arribada ha estat molt gradu-
DO� L� UHVVHJXLU�OD� VLJQLÀFD� GHVJUDQDU� OHV�
històries dels Fajardo, els Heredia, els 
Fernández, els Amador... Els pioners 
-una o dues famílies- van anar-hi a pa-
rar a la postguerra des de nuclis barra-
quistes com el Somorrostro o Can Tunis. 
“Els costava acostumar-se a viure en un 
pis... i als veïns també els costava viure 
amb ells”, assumeix Pedro Casermeiro, 
de l’associació d’estudiants gitanos Rro-
mane Siklovne.

Un segon gruix va arribar de Llevant 
i Andalusia als anys 50 i 60, atrets pel 
boom de la construcció, i encara viuen als 

modestos pisos de lloguer o propietat on 
van aterrar. Als 70 un grup de nòmades 
-“los húngaros”- es va establir a la llera del 
riu. “Eren barraques de fusta, molt boni-
ques per dins i folrades de tapissos”, des-
criu Paquita Delgado, presidenta de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor. 
Recorda que reparaven olles d’alumini i 
SDUDLJ�HV� L� QR� FDXVDYHQ� FRQÁLFWHV�� ´5H-
muntaven els rius i hi tenien paraderos 
temporals, eren dels últims d’un modus 

vivendi ja desaparegut”, assenyala José 
Fajardo, president de l’Associació Gitana 
del Bon Pastor, que assegura que alguns 
dels descendents es van quedar a viure en 
pisos socials propers al riu.

Del tardofranquisme es recorda espe-
cialment l’activisme dels Heredia, mala-
guenys, que ja no viuen al barri. “Eren 
sindicalistes i van jugar un paper molt 
important en la reivindicació d’equipa-
ments, algun tenia estudis i eren molt 
avançats al seu temps”, diu Fajardo. A 
principis dels 80 un petit grup de barra-
quistes de la Perona va ser traslladat al 
barri i altre cop va tocar fer pedagogia per-
què “arrossegaven importants carències 

socials i culturals”, suspira Casermeiro. 
Durant els 90, gitanos portuguesos i de 
la Catalana i Sant Roc van ocupar cases 
barates buides i gràcies al Pla de Remo-
GHODFLy�ÀUPDW�HO�������DOJXQV�MD�YLXHQ�DOV�
nous blocs i d’altres esperen el seu torn. 
A l’abril, quan marxin el centenar llarg 
de reallotjats de la tercera fase, encara 
quedaran 275 cases barates, pendents de 

l’inici dels últims cinc blocs el 2017. Si es 
fan, perquè la reivindicació d’un pla al-
ternatiu segueix molt viva.

La crisi ha fet estralls: “Si hi ha molt 
poca feina per als paios, encara n’arriba 
menys per a nosaltres”, sosté Juan Fajar-
do, jubilat, pare de José i un dels veïns 

KLVWzULFV�GHO�EDUUL��0ROWV�GHOV�ÀOOV�L�QpWV��
exposa, han hagut de tornar a casa des-
prés de ser desnonats o quedar-se sense 
ingressos. Segons l’estadística munici-
SDO��GH�OHV�������OODUV�ÀQV�D�����DFROOLHQ�
el 2014 més de set persones. També han 
proliferat les ocupacions per part de “pa-
tadistes” de Sant Boi, Sabadell... “Corre 
la veu que hi ha pisos buits i es crea un 
efecte crida”, reconeix José Fajardo. “Ara 
lluitem per poder optar als pisos que 
quedin buits als nous blocs -afegeix-; no 
estem en contra del Pla de Remodela-
ció, però la política de casa per pis va ser 
massa a mida, no va preveure les neces-
sitats de la crisi”.

La relació entre paios i gitanos és es-
cassa. La presidenta de l’AV, Paquita 
Delgado, valora que la convivència és 
“més aviat bona” però reconeix que hi ha 
queixes esporàdiques sobre civisme o ús 
intensiu de l’espai públic. Destaca que els 
gitanos sempre han participat a la fes-
ta major i als actes oberts, malgrat que 
l’associacionisme no sigui transversal. 
L’última mobilització ciutadana al barri, 
XQD� UHFROOLGD� GH� ÀUPHV� LPSXOVDGD� SHU�

OMalgrat els estralls de la crisi, 
la comunitat gitana avança 
i pren part en la dinamització 
del barri. La relació amb 
els paios és, però, escassa

E



CARRER139 març 2016 DOSSIER 19

un particular per demanar més presèn-
cia policial davant d’una onada de furts i 
vandalisme, sí que compta amb una nota-
ble implicació de la comunitat gitana. “El 
Bon Pastor és un barri racista de portes 
endins i la gent ho critica tot, controlen si 
estem tantes hores al parc aquell o si es-
morzem a tal bar...”, protesta el president 
de l’associació gitana. “Hi ha molta segre-
gació, quan una activitat de la biblioteca 
s’omple de gitanos, els paios ja no hi van; 
L�DO�UHYpV�WDPEpµ��H[HPSOLÀFD�&DVHUPHL-
ro. “De seguida se’ns atribueixen les coses 
dolentes que passen”, coincideix el jove 
Isaac Heredia, de l’associació Rromane 
Siklovne, que admet que “en algunes es-
cales hi ha enganxades”, però que “avui 
dia la majoria intenta quedar bé amb els 
veïns i ja no es viu com abans”.

‘El culto’, punt de trobada

Als gitanos del Bon Pastor ja els agrada 
HO�ÁDPHQF��L�WDQW��´0ROW�PpV�TXH�OD�UXP-
ba!”, diu el veterà Juan Fajardo. “Però el 

culto [l’església protestant gitana] és molt 
PpV�LPSRUWDQW�D�OD�QRVWUD�YLGD�TXH�HO�ÁD-
PHQFµ��DYLVD�HO�VHX�ÀOO�-RVp��SUHVLGHQW�GH�
l’associació gitana. “És un punt de troba-
da i relació, ens serveix per integrar les 
famílies noves, per ensenyar civisme als 
nens, per fomentar activitats culturals 
com el teatre, la música o la lectura i l’es-
tudi, que les dones es reuneixin, que els 
joves muntin sortides... Però tot això no 
ho entenen ni els paios ni l’Ajuntament, 
no volen ajudar un centre religiós”, rela-

ta. Des de fa quatre anys el culte es cele-
bra al gimnàs de l’IES Cristòfol Colom i 
no aconsegueixen la cessió d’un barracó 
en desús perquè està en zona verda. “Si 
una cosa funciona, s’ha de recolzar! Ne-
cessitem un local normal!”, protesta.

La vida familiar és fonamental. “Els 
clans no es desmembren, amb crisi o sense 
estem units, però és cert que ara passem 
més temps junts”, diu José Fajardo. “És 

gitano qui fa vida amb altres gitanos de la 
seva família”, sentencia Casermeiro. “I no 
és contradictori amb l’obertura de ment”, 
avisa. “La joventut gitana va canviant poc 
a poc de mentalitat, ja hi ha molts nois 
-noies no tant- que estudien perquè vo-
len un futur, aspiren a muntar un petit 
negoci... ja no es conformen amb recollir 
ferros i anar al mercadillo”, coincideix 
Isaac Heredia, també de l’entitat juvenil 

i promotor escolar. No obstant, la crisi fa 
més difícil “donar exemple” als que obren 
camí: Casermeiro i els altres dos estudi-
ants que van fundar l’associació eren els 
primers tres gitanos que es treien un FP 
al Bon Pastor, però cap no va trobar feina. 
“Tot just ara, quatre anys després, ens co-
mencen a sortir mitges jornades i cosetes”, 
lamenta. Ser escombriaire torna a ser una 
aspiració en boga, per la proximitat de la 
planta de BCNeta. “Hem de treballar amb 
els més joves l’esforç, no rendir-se a la pri-
mera”, insisteix Heredia.

Als joves gitanos encara els costa molt 
sortir del barri -com a molt van a passar 
la tarda a La Maquinista- i tenen poques 
ganes “d’anar a Barcelona” -en cap cas de 
fer turisme-, però sí que “van ampliant 
els seus cercles d’amistats i ara a més 
dels cosins també es relacionen amb ve-
ïns i companys d’escola”. Amb la crisi, 
assegura Heredia, van menys de copes 
i més a l’església. La biblioteca té molt 
d’èxit entre la comunitat i l’any passat va 
rebre un premi estatal pel seu compromís 
social. “Quan va obrir, a la porta hi havia 
un vigilant; ara, un educador. Hem avan-
çat molt!”, compara Casermeiro. El cen-
tre cívic ha canviat de direcció i busca el 
seu lloc en la vida dels veïns. Actualment 
l’entitat juvenil dinamitza una colla de 
nois i noies del barri de 16 a 21 anys i 
intenta que muntin un esplai. “Quatre 
s’han inscrit al curs de monitor!”, celebra 
Casermeiro. “Cada generació ha de fer 
un pas endavant, poc a poc”, sosté.

jOAn lInuxBCn

José Fajardo i la seva família al carrer de Mollerussa

Gitanos d’Hostafrancs, antics i vius com el barri
ElOI lAtORRE

er a pinxos la Bordeta, per a no-
ies maques Sants i per a gita-
nos, Hostafrancs”. Aquesta dita 

popular, avui en desús i políticament 
incorrecta, dibuixa una particular tipolo-
gia d’estar per casa dels barris del nord 
de l’actual districte tercer de Barcelona. 
Però encara que les generalitzacions són 
sempre perilloses, una cosa ningú no li 
pot discutir a la dita: Hostafrancs comp-
ta amb una de les comunitats de gitanos 
més antiga i més consolidada a la vida 
del barri d’entre les que hi ha en diversos 
llocs de Barcelona. I també, de les de més 
SHV�GHPRJUjÀF��HQ�XQD�SREODFLy�WRWDO�GH�
prop de 17.000 persones, es calcula que 
hi uns 700 gitanos.

L’empelt de la cultura caló es perd en 
els orígens del mateix barri, aglutinat a 
PLWMDQV�GHO�VHJOH�;,;�DO�YROWDQW�G·XQ�KRV-
tal que servia per donar aixopluc als qui 
feien tard per arribar a Barcelona i, més 
endavant, del mercat, inaugurat el 1988, 
que encara s’hi erigeix al bell mig. “La 
meva besàvia va morir amb cent anys i 
ja va néixer aquí”, sentencia, sense dis-
simular l’orgull, Amadeu Reyes. “Fa més 
de tres segles que la meva família és a 
Hostafrancs”, insisteix, potser exagerant 
XQD�PLFD��FRP�D�ERQ�ÀUDLUH�DPEXODQW�

El nom d’Amadeu Reyes diu poca 
cosa al barri però, si dic l’oncle Amadeu, 
aleshores estem parlant d’una institució 
vivent d’Hostafrancs, un personatge res-
pectat per gitanos i paios, a qui tothom 
atura i saluda pel carrer. Em deixa clar 
d’entrada, sense que li ho pregunti, que 
no és un patriarca, ni s’hi considera: “els 
patriarques són propis d’altres cultures 
gitanes, no dels catalans. Ens diuen oncle 
com una mostra de respecte, quan arri-
bes a certa edat, per respecte”.

L’oncle Amadeu s’acosta a la vuitante-
na i camina ajudat per un solemne bastó, 
Renunciem a la passejada pel barri, que 
jo hauria volgut fer, i quedem en un bar a 
tocar de Sant Àngel Custodi, on m’espera 
acompanyat de familiars més joves.

El mercat, que tenim a quatre passes, 
ha estat de sempre l’aglutinant i dina-
mitzador econòmic dels gitanos d’Hosta-
francs, venedors ambulants per natura-

OHVD��/·RQFOH�$PDGHX�YD�KHUHWDU�O·RÀFL�GHO�
SDUH�L�HO�YD�OOHJDU�DOV�ÀOOV��´9DLJ�DUULEDU�
a fer quatre mercats setmanals”, em de-
talla. Abans, també, molts s’havien dedi-
cat a la cria de cavalls, com el seu avi, un 
VHFWRU�HFRQzPLF�ÁRUHQW�HQ�SDUW�JUjFLHV�D�
l’escorxador municipal, que es va erigir 
D� OHV� IRUDQLHV� GHO� EDUUL� ÀQV� DO� ������ RQ�
avui hi ha el Parc de Joan Miró. El trac-
te amb els animals (de càrrega, sobretot) 
va servir si més no de primerenca eina 
d’integració al barri, ja que és ben docu-
mentada la participació dels gitanos a les 
festes de Sant Antoni d’Hostafrancs, ja a 
SULQFLSLV�GHO�VHJOH�;;��RQ�OOXwHQ�HOV�VHXV�
carruatges llampants.

Aquest nucli gitano va ser prou estable 
durant molts anys. L’oncle Amadeu em 
parla d’entre 12 i 14 famílies, que vivien 
pràcticament a tocar unes de les altres. 
Però en pocs anys el paisatge ha canviat. 
En una dècada -la passada- la població gi-
tana d’Hostafrancs es va multiplicar per 
tres. “Ha vingut molta immigració” -im-
migració gitana, sí- “i avui, a la majoria, 
ja ni els conec”, sentencia l’oncle Amadeu.

Els gitanos del barri potser han per-
dut cohesió i part dels seus costums an-

cestrals s’han desdibuixat en el magma 
de la ciutat moderna -”com s’han perdut 
els costums en general, no només els 
nostres”, puntualitza Reyes- però alho-
ra, han buscat noves formes relació i de 
reivindicació del seu fet diferencial i de 
OHV� VHYHV� SUREOHPjWLTXHV� HVSHFtÀTXHV��
Ell mateix ha estat pioner en el modern 
associacionisme gitano, a través del Cen-

tre Cultural Gitano d’Hostafrancs, que 
va impulsar a principis dels anys 90 i 
que va jugar un paper decisiu per al re-
coneixement de la realitat del col·lectiu 
per part de l’Ajuntament i les instituci-
ons i, alhora, per combatre alguns dels 
VHXV� GqÀFLWV�� ´6REUHWRW� OD� IRUPDFLy� GHOV�
joves, perquè -lamenta- l’absentisme es-

colar continua sent un costum encara 
enquistat entre els membres de la comu-
nitat”. L’entitat ja fa anys que va cessar 
les seves activitats, però s’ha empeltat en 
altres col·lectius, com l’Associació Dona 
Gitana d’Hostafrancs o la Penya Joves 
Gitanos de Catalunya (dedicada al fo-
ment de la pràctica de l’esport entre in-
fants i adolescents). El mateix Amadeu 
Reyes, des de fa uns anys, forma part 
activa de la junta de l’Associació de Ve-
ïns d’Hostafrancs, per insistència del seu 
president, Jordi Clausell.

L’autoorganització ha hagut de suplir 
sovint feines de mediació i resolució de 
FRQÁLFWHV� TXH� OHV� LQVWLWXFLRQV� SXEOLTXHV�
no han sabut dur a terme. L’oncle Amadeu 
s’exclama, en aquest sentit, del fet que “en 
tot el districte només hi hagi tres media-
dors municipals”. Amb tot, no creu que la 
UHODFLy�HQWUH�JLWDQRV�L�SDLRV�VLJXL�FRQÁLFWL-
va. “Es veritat que a la plaça Herenni i a 
la plaça Joan Pelegrí hi ha queixes, sobre-
tot a l’estiu, pel soroll que fan els nens que 
juguen a pilota o grups de joves, però no és 
res que no passi en cap plaça cèntrica de 
Barcelona, hi hagi o no gitanos”.

Herenni, punt de trobada històric

La plaça Herenni és el punt de trobada 
històric dels gitanos d’Hostafrancs, i més 
HQFDUD�GHV�TXH��D�ÀQDOV�GHOV�DQ\V�����YD�
obrir-hi el seu local l’Església Evangèlica 
GH�)LODGqOÀD��XQ�DOWUH� UHYXOVLX� L� DJOXWL-
nant indiscutible de la comunitat gitana, 
que hi fa celebracions cada tarda, a les 
7, i amb la sala plena. L’oncle Amadeu 
en parla bé de l’església (el culto, com ell 
l’anomena): “ha anat molt bé per a la jo-
ventut, perquè nosaltres, aquí, vam tenir 
un problema gros amb la droga”.

Segons l’oncle Amadeu, els focus de 
FRQÁLFWLYLWDW�D� OD�SODoD�QR�VyQ� ´UHV�TXH�
no es pogués solucionar amb més vigi-
lància i una mica de treball social”. És 
YHULWDW�TXH��D�ÀQDOV�GH�OD�GqFDGD�SDVVD-
da, es va impulsar un procés participa-
tiu per recollir propostes per reformar la 
plaça i, a l’hora de la veritat, moltes but-
lletes anònimes duien escrits comentaris 
carregats d’intolerància vers els gitanos. 
Les entitats del barri van haver de po-
sar-se a treballar de valent per extirpar 
la llavor de la xenofòbia.

jOAn lInuxBCn

L’oncle Amadeu a la plaça d’Herenni

P

OL’empelt de la cultura caló 
es perd en els orígens del 
mateix barri. Molts gitanos 
HV�GHGLFDYHQ�D�OHV�ÀUHV�L�
mercats i a la cria de cavalls
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Ocupació per atacar les desigualtats
FunDACIó SECREtARIADO 

GItAnO A CAtAlunyA

equip programa acceder

a comunitat gitana a Catalunya 
és molt heterogènia i diversa i en 
cap cas no podem generalitzar. 

Ara bé, ens volem referir majoritària-
ment a les persones gitanes en situacions 
d’exclusió i vulnerabilitat social, aquelles 
DPE�GLÀFXOWDWV�SHU�DFFHGLU�DO�PHUFDW�GH�
treball ordinari.

L’ocupació és avui un dels aspectes 
clau per garantir la igualtat d’oportu-
nitats i el desenvolupament ple de la 
ciutadania. Però una part molt impor-
tant dels gitanos i gitanes de Catalunya 
tenen seriosament limitades les seves 
possibilitats d’integració social plena per 
la distància que els separa dels recursos 
formatius normalitzats i l’accés a ocupa-
cions per a algú altre, sense oblidar que 
encara existeix una forta discriminació 
en l’accés al mercat laboral.

Al panorama laboral de la comunitat 
gitana a Catalunya encara són presents 
les ocupacions tradicionals, com ara la 
YHQGD� DPEXODQW�� RÀFLV� DUWtVWLFV�� UHFROOL-
da de residus i treballs de temporada. 
Aquestes ocupacions es troben actual-
PHQW�HQ�FODUD�UHFHVVLy�L�VyQ�LQVXÀFLHQWV�
per garantir el manteniment familiar i 
l’accés a d’altres béns i recursos. Això ha 
portat moltes famílies gitanes a una forta 
dependència de les prestacions socials.

Els nivells d’exclusió són alarmants 
a la comunitat gitana. Segons el VII 
Informe FOESSA sobre exclusió i des-
envolupament social 2014, 3 de cada 
4 persones gitanes que viuen a l’Estat 
espanyol (el 72%) es troben en situació 
d’exclusió social: 54% d’elles en exclusió 
severa, cinc cops més que la resta de la 
VRFLHWDW���·�����/·LQIRUPH�FRQÀUPD�TXH�OD�
crisi, i les respostes polítiques que se li 
KDQ�GRQDW��KDQ�LQWHQVLÀFDW�HOV�SURFHVVRV�
d’exclusió social de les famílies gitanes 
que, ja abans de la crisi, destacaven per 
la seva gravetat, i han erosionat els èxits 
assolits durant dècades.

Exclusió social alarmant

Segons l’estudi Población gitana españo-

la y del Este de Europa. Empleo e inclu-

sión social publicat l’any 2011, només un 
38,4% de les persones gitanes ocupades 
eren assalariades, davant d’un 83,6% del 
conjunt de la població espanyola. La taxa 
d’atur se situava 16 punts per sobre de 
la població general i amb condicions de 
temporalitat molt més elevada (56%). 
Aquesta situació no ha fet sinó agreu-
jar-se clarament en els darrers anys i 
evidencia una enorme escletxa socioeco-
nòmica entre la població gitana i la resta 
de la societat. A aquesta dada hem d’afe-

gir que també és evident que la població 
gitana continua patint els nivells més 
alts de rebuig en la societat actual i que 
és un dels grups més exclosos socialment 
i econòmicament.

Davant d’aquesta situació, tenim el 
risc que la recuperació econòmica i la 
sortida de la crisi aprofundeixi la desi-
gualtat, deixant enrere els grups més 
vulnerables, com la població gitana, amb 
especial incidència en el col·lectiu de joves 
i dones. Per això són imprescindibles les 
PHVXUHV� HVSHFtÀTXHV� TXH� JDUDQWHL[LQ� OD�
inclusió social dels grups més exclosos. En 
aquesta línia l’Estratègia Nacional per a 
la Inclusió Social de la Població Gitana a 
Espanya 2012-2020, estableix objectius i 
LQGLFDGRUV�D�DVVROLU�ÀQV�DO�������SULQFLSDO-
ment en els àmbits d’ocupació, educació, 
habitatge i salut. A nivell local està en 
desenvolupament l’Estratègia local amb 
el poble gitano de Barcelona, els objectius 
de la qual es centren en reduir les desi-
gualtats i promoure igualtat d’oportuni-
tats a l’entorn de l’educació, l’ocupació i 
l’habitatge, alhora que promoure el ben-
estar personal i familiar de les persones 
gitanes. Les famílies gitanes, les perso-

nes gitanes, sumen necessitats: estan a 
l’atur, busquen una feina, volen formació 
però han vist reduïts els seus ingressos o 
no tenen cap ingrés a la llar, han deixat 
de ser perceptores de prestacions socials 
que garanteixin un ingrés mínim, no po-
den fer front als pagaments d’habitatge 
o estan ja en processos de desnonament, 
i aquesta situació té un major pes en les 
dones, alhora que afecta també i directa-
ment la seva salut.

Els joves, en especial desavantatge

Si fem referència a la població gitana 
jove, podem dir que es tracta d’un grup 
ampli i molt vulnerable, amb importants 
GLÀFXOWDWV�SHU�DFFHGLU�D�XQD�RFXSDFLy�GH�
qualitat. A més hem de dir que són joves 
que han abandonat prematurament el 
VLVWHPD�HGXFDWLX� UHJODW�� TXH�ÀQV� ID�SRF�
optaven per col·laborar amb l’activitat 

familiar (un 26% de la població jove gi-
tana ocupada) i a mesura que ha anat 
desapareixent aquesta, es troben sense 
una alternativa viable en el mercat labo-
ral. Si afegim la manca de competències 
i habilitats relacionades amb l’ocupació, 
la manca de referents, o el desconeixe-
ment de la realitat del mercat de treball, 
aquesta situació col·loca aquests joves en 
una clara situació de desavantatge da-
vant d’altres a l’hora d’intentar accedir a 
un lloc de treball.

El mercat en contínua transformació 
tendeix a requerir cada vegada més per-
VRQHV�TXDOLÀFDGHV��HQ�GHWULPHQW�GHOV�OORFV�
GH�WUHEDOO�DPE�EDL[D�TXDOLÀFDFLy��$O�PD-
teix temps, per poder accedir a aquests, 
s’incrementen els requisits formatius 
d’accés. L’oferta laboral actual és molt 
escassa i no ofereix oportunitats a les 
SHUVRQHV�QR�TXDOLÀFDGHV��6L� ID�XQV�DQ\V�
la població gitana anava progressant i 
avançant “a remolc” de la societat majori-
tària, actualment i després d’uns anys de 

retrocés econòmic i social, ens trobem que 
l’escletxa s’ha anat ampliant.

Les dades de l’atur a Catalunya con-
ÀUPHQ� TXH� OD� SREODFLy� MRYH� pV� OD� PpV�
afectada per la crisi i, dins d’aquesta, la 
QR�TXDOLÀFDGD��&DO�LQYHUWLU�HQ�SURFHVVRV�
formatius de qualitat que contemplin 
l’adquisició de coneixements i establir 
XQD�TXDOLÀFDFLy�EDVDGD�HQ�XQ�PRGHO�GH�
desenvolupament de competències pro-
fessionals i personals que els atorgui una 
major capacitat d’adequació al seu en-
torn i els permeti avançar en el seu des-
envolupament personal. És important 
en aquest sentit incorporar als itineraris 
la formació pràctica en entorns laborals 
reals, no només pel que suposa en l’apre-
QHQWDWJH� VLJQLÀFDWLX� GH� FRPSHWqQFLHV�
professionals, sinó perquè sovint, en el 
cas dels joves, suposa un primer apropa-
ment a l’empresa i un entrenament real 
en el desenvolupament de competències 
relacionals i personals, cada vegada més 
valorades per les empreses.

Itineraris individualitzats

Molt sovint les barreres que es troben les 
persones gitanes per accedir a processos 
formatius de més llarga durada, que els 
SHUPHWLQ�DFFHGLU�D�XQD�RFXSDFLy�TXDOLÀ-
cada, estan relacionades amb la manca 
de recursos econòmics per poder invertir 
el temps necessari en una formació de 
qualitat. En el cas de les dones, especial-
PHQW�OHV�MRYHV��OD�GLÀFXOWDW�HQFDUD�pV�PpV�
evident si tenim en compte que les càrre-
gues d’atenció, ajuda i cura de la família 
són molt presents.

Entenem que els programes dirigits a 
millorar l’ocupabilitat de la població gita-
na són imprescindibles com a porta per 
a la sortida de l’exclusió social, i que és 
necessari treballar des d’itineraris indivi-
dualitzats, no en una intervenció puntual 
i concreta, sinó en una intervenció inte-
gral de major intensitat i constant en el 
temps, necessària per acompanyar pro-
cessos que necessiten temps i en els quals 
el principal agent ha de ser la persona.

També és imprescindible, davant de 
la situació de vulnerabilitat de les famí-
lies, intervenir globalment i de manera 
integrada sobre les múltiples necessitats 
existents si volem que les persones gita-
nes puguin avançar i implicar-se en el 
seu itinerari d’accés a l’ocupació.

L

jESúS SAlInAS CAtAlá

*UXS�G·HVWXGLDQWV�OOXLQW�HO�FHUWLÀFDW�G·+RVWDOHULD

OLa dona jove gitana té més 
GLÀFXOWDW�SHU�DFFHGLU�D�XQD�
formació de llarga durada 
que li permeti assolir una 
RFXSDFLy�TXDOLÀFDGD
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L’any 1915, el guitarrista gitano Miguel 
%RUUXOO�YD�HVWDEOLU�VH�D�%DUFHORQD�DPE�
OD�VHYD�IDPtOLD��1DVFXW�D�&DVWHOOy�GH�OD�
Plana pels volts de 1866, ja havia actuat 
arreu acompanyant una de les primeres 
HVWUHOOHV�GHO�FDQW�ÁDPHQF��'RQ�$QWRQLR�
&KDFyQ��DPE�TXL�DEDQV�TXH�V·DFDEpV�HO�
VHJOH�;,;�MD�KDYLD�JUDYDW�XQD�ERQD�SLOD�
de discos en cilindres de cera. A Madrid, 
a més, Borrull s’havia convertit en el 
JXLWDUULVWD�DPE�PpV�UHQRP�L�SUHVWLJL�GHO�
SULPHU�ÁDPHQF�

$�%DUFHORQD��%RUUXOO�DJDID�XQD�WDYHUQD�
DO�Q~PHUR���GHO�SURVWLEXODUL�FDUUHU�GH�
O·$UF�GHO�7HDWUH��D�WRFDU�GH�OD�5DPEOD��
Es deia Cal Macià i, segons expliquen 
DOJXQHV�FUzQLTXHV��MD�HUD�IUHT�HQWDGD�
SHU�ÁDPHQFV�L�JLWDQRV�G·+RVWDIUDQFV��
%RUUXOO�UHIRUPD�HO�ORFDO�L�HO�WUDQVIRUPD�HQ�
el Villa Rosa, que al llarg dels anys vint i 
WUHQWD�VHUj�SRO�G·DWUDFFLy�GH�ÁDPHQFV��
ERKHPLV��DQDUTXLVWHV�L�EXUJHVRV�HQ�EXVFD�
G·DYHQWXUHV�SHOV�EDL[RV�IRQV��+L�YD�D�
EDOODU�&DUPHQ�$PD\D�DPE�HO�VHX�SDUH��
s’hi deixa caure el patriarca modernista 
6DQWLDJR�5XVLxRO��WDPEp�3LFDVVR��D�TXL�
VHPEOD�TXH�%RUUXOO�YD�DMXGDU�D�YHQGUH�GRV�
TXDGUHV���FURQLVWHV�GH�OD�QLW�EDUFHORQLQD�
FRP�6HEDVWLj�*DVFK�L�-RVHS�0DULD�

3ODQHV����7DPEp�HV�GLX�TXH�XQD�GH�OHV�
HVSHFLDOLWDWV�GH�OD�FDVD�HUHQ�OHV�´EURQTXHV�
SUHSDUDGHVµ��V·RIHULHQ�EDUDOOHV�L�HVFHQHV�
G·DSDVVLRQDGD�YLROqQFLD�VHPSUH�L�TXDQ�HV�
SDJXHVVLQ�HOV�GHVSHUIHFWHV�SHU�DYDQoDW��

0LJXHO�%RUUXOO�KD�HVWDW�XQD�ÀJXUD�SRF�
HVWXGLDGD��SHUz�DIRUWXQDGDPHQW�VH·O�
FRPHQoD�D�UHLYLQGLFDU�JUjFLHV�D�OD�IHLQD��
SHU�H[HPSOH��GH�OD�VRFLHWDW�ÁDPHQFD�
EDUFHORQLQD�(O�'RUDGR��9D�VHU�GHL[HEOH�
GH�O·HVFROD�FOjVVLFD�GH�7jUUHJD�L�LQÁXHQW�
en un altre gitano, Ramon Montoya, 
que esdevindria precursor de la guitarra 
VROLVWD�ÁDPHQFD��(Q�GHÀQLWLYD��pV�
l’exponent d’una Barcelona on no hi havia 
JDLUHV�OtPLWV�HQWUH�P~VLFD�FXOWD��ÁDPHQF�
i música popular catalana. Una Barcelona 
HVERUUDGD��GHVSUpV�GHO�WUHQFDPHQW�
GH�OD�*XHUUD�&LYLO��HO�IUDQTXLVPH�YD�
IRPHQWDU�XQD�YLVLy�HVWHUHRWLSDGD�VHJRQV�
OD�TXDO�OD�JLWDQHULD�L�HO�ÁDPHQF�HUHQ�
cosa d’Andalusia. A l’Aragó, la jota, i a 
Catalunya, la sardana. Aquest imaginari 
d’identitats artístiques monolítiques, 
FRQUHDW�WDPEp�GHV�G·jPELWV�GHO�
catalanisme, encara perdura.

Sigui com sigui, Miguel Borrull 
va donar origen a una gran nissaga 
EDUFHORQLQD��JLWDQD�L�ÁDPHQFD��HO�VHX�
ÀOO�0LJXHO�YD�JUDYDU�PROWV�GLVFRV��HUD�

Art i ocultacions de la Barcelona gitana
jORDI mARtí FABRA

Barcelona hi ha presència gita-
na des de fa més de cinc segles. 
El seu pes en la vida artística de 

la ciutat, i particularment en la música, 
és indiscutible. Però calibrar o documen-
tar aquest art no és gens fàcil. Massa so-
vint entren en joc estigmatitzacions so-
cials, visions essencialistes, ocultacions 
L� HVFHQLÀFDFLRQV� GLYHUVHV�� 8Q� H[HPSOH��
a l’interessant llibre Bajarí. Històries 

de la Barcelona gitana (Ajuntament de 
Barcelona/La Fábrica, 2013), s’hi recu-
OOHQ�PROW�ERQHV�IRWRJUDÀHV�GH�PROWV�ERQV�
músics i ballarins gitanos a Barcelona i 
s’hi expliquen les seves vivències. Però 
es fa, un cop més, fent prevaldre els tes-
timonis orals per sobre la documentació 

i posant l’accent en les peculiaritats, en 
l’hermetisme, en una visió màgica de 
l’art gitano que obvia que el context i les 
circumstàncies històriques de cada mo-
ment, en la música dels gitanos barce-
lonins com en la cultura en general, són 
GHWHUPLQDQWV�� (Q� GHÀQLWLYD�� KL� VREUHQ�
invocacions a la sang i s’hi troben a fal-
tar datacions concretes.

3HU�DL[z��G·HQWUH�OD�LQÀQLWDW�G·HSLVRGLV�
que posen de manifest la fecunda activitat 
artística dels gitanos a Barcelona, n’hem 
triat tres que, al nostre entendre, ajuden 
a articular un relat diferent de l’habitu-
al. Un relat on no volem veure els gitanos 
com dipositaris d’antigues lleis intactes 
ni com isolats guardians d’essències ar-
tístiques, sinó, en major o menor mesura, 
FRP�ÀOOV�GHO�VHX�WHPSV��&RP�WRWKRP�

A

L’any passat es va gravar un disc 
VLJQLÀFDWLX�SHO�TXH�ID�OD�FXOWXUD�GHOV�
gitanos barcelonins. Sota els auspicis 
del Taller de Músics i l’antropòleg 
Martí Marfà, el cantador d’Hosta-
francs Joan Clota Nen va interpretar 
un grapat de ‘cants oblidats’. Això és, 
FDQWV�DÁDPHQFDWV�TXH�KLVWzULFDPHQW�
han interpretat els gitanos catalans 
més enllà de l’èxit comercial de la 
rumba catalana: tanguillos, fandan-
gos, tarantes... a això hi va afegir dos 
SDOV�ÁDPHQFV�¶FHQWUDOV·�FRP�VyQ�EXOH-
ria i seguiriya... i tot cantat en cata-
Oj�� 6DOXGDEOH� L� YDOHQW� GHVDÀDPHQW� D�
les ortodòxies! A més, el projecte de 
Cants oblidats no només reivindica 
HO�FDWDOj�HQ�HO�ÁDPHQF��VLQy�TXH�UHL-
vindica també el barri d’Hostafrancs, 
també conegut com a Plaça Espanya. 
“En general al barri del Portal és on 
hi ha hagut més professionalització 
entre els músics gitanos -explica Mar-
tí Marfà-, mentre que a Gràcia osten-
ten el capital simbòlic; Hostafrancs, 
l’altre gran nucli gitano a Barcelona, 
ha quedat una mica a l’ombra dels al-
tres dos”. 

Joan Clota Nen ve d’una nissa-
ga de cantadors. El seu pare i el seu 
tiet, Juanito i Maginet, van actuar 
als locals per a turistes del Maresme 
en paral·lel a Peret, i van gravar un 
disc amb el nom Los Gitanos de las 

Cuevas (La Voz de su Amo, 1962), que 
els estudiosos consideren la primera 
gravació en vinil de gitanos catalans 
fent rumba. Segurament, però, algun 
empresari del negoci musical va pen-
sar que tenia més pedigrí dir que eren 
de les coves que no pas d’Hostafrancs. 
Igual que Carmen Amaya, a la qual se 
li buscaven arrels al Sacromonte, més 
adient que les de les barraques del 
Somorrostro. O les germanes Borrull, 
SUHVHQWDGHV� FRP�D� VHYLOODQHV� L�ÀQV� L�
tot com egípcies, quan eren barceloni-
nes. Estratègies comercials? Ocultaci-
ons? En qualsevol cas, molt d’art.

1915. La guitarra de Miguel Borrull

De pare gitano i mare paia, nascut a les rodalies de París, Jacques Léonard 
pV�XQ�KRPH�GH�ELRJUDÀD�VLQJXODU��9D�DMXGDU�HO�VHX�SDUH�HQ�HO�FRPHUo�GH�FD-
valls a França, tractant freqüentment amb gitanos nòmades, i després va 
IHU� FDUUHUD� HQ� HO�PyQ�GH� OD� LQG~VWULD� FLQHPDWRJUjÀFD� D�3DUtV� L� D�0DGULG��
També va viatjar molt, però el 1952 va establir-se a Barcelona per casar-se 
amb Rosario Amaya, model gitana que vivia a Montjuïc. I formant part de les 
GHQVHV�[DU[HV�YHwQDOV�TXH�KDELWDYHQ�D�OHV�IDOGHV�GH�OD�PXQWDQ\D��DO�ÀQDO�GHO�
carrer Nou de la Rambla, va acabar esdevenint l’ull a través del qual podem 
conèixer avui aquell món.

/HV� IRWRJUDÀHV� TXH� YD� IHU� VyQ� D� O·$U[LX� )RWRJUjÀF� GH� %DUFHORQD�� 8QV�
3000 negatius del seu fons tenen els gitanos com a protagonistes, i algunes 
G·DTXHVWHV�IRWRJUDÀHV�YDQ�UHFROOLU�VH�ID�XQV�DQ\V�DO�OOLEUH�Jacques Léonard: 

Barcelona gitana, 1954-1974 (La Fábrica, 2011). Un dels grans atractius 
d’aquestes imatges és que no s’hi percep una mirada externa. No hi ha es-
FHQLÀFDFLRQV�� IRONORULVPHV�QL�SDWHUQDOLVPHV��+L�KD�GRFXPHQWDFLy� L� HVSRQ-
taneïtat. Hi apareixen les humils revetlles de Sant Joan, el dol i la festa, 
les barraques del Somorrostro i de Montjuïc... però també el glamour de la 
bailaora la Chunga de visita a Mónaco, un casament gitano als cines Verdi 
de Gràcia o una impactant imatge del gracienc Antonio González Pescadilla 
tocant als cinquanta al Charco de la Pava, al carrer Escudellers de la vora 
del port, per a la seva primera dona, Dolores Amaya.

Aquest és l’ambient en què es va anar conformant l’estil que més endavant 
es coneixeria com a rumba catalana. Podríem dir que en l’objectiu de Léonard 
la cultura gitana de Barcelona s’autorepresenta sense gaires distorsions. 

1952. L’objectiu de Jacques Léonard

2015. Els cants 
oblidats

Julia Borrull, model en el quadre Alegrías de Julio Moreno de Torres

“artista exclusivo de La Voz de su 
$PRµ���XQD�DOWUD�ÀOOD��,VDEHO��WDPEp�YD�
VHU�JXLWDUULVWD��PHQWUH�TXH�GRV�ÀOOHV�
PpV��-XOLD�L�&RQ[LWD��HV�YDQ�GHGLFDU�
DO�EDOO��-XOLD�YD�VHU�OD�PRGHO�HQ�XQ�
GHOV�PLOORUV�TXDGUHV�GH�-XOLR�5RPHUR�
de Torres, Alegrías��/D�ÀOOD�GH�0LJXHO�
%RUUXOO�ÀOO��0HUFHGHV��YD�IHU�FDUUHUD�
VRWD�HO�QRP�DUWtVWLF�GH�/D�JLWDQD�EODQFD��
i encara una altra cosina, Trini Borrull, 
YD�VHU�SULPHUD�EDOODULQD�GHO�/LFHX��3HO�
TXH�ID�DO�9LOOD�5RVD�GHO�FDUUHU�GH�O·$UF�
del Teatre, actualment és el Moog, 
especialitzat en música electrònica.

OEls casos de Borrull, Léonard 
o els ‘cants oblidats’ de Joan 
Clota són un exemple de la 
fecunda activitat artística 
dels gitanos de Barcelona

ARxIu
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La inversió en educació surt barata
DOmInGO jIménEz mOntAñO

president de la fundació pere closa

’any 1998 un grup de gitanos 
i gitanes, preocupats per l’èxit 
educatiu i el futur laboral de la 

comunitat gitana, creàrem el que avui 
dia és la Fundació Privada Pere Closa, 
una entitat gitana d’àmbit català amb 
OD�ÀQDOLWDW�GH�WUHEDOODU�SHU�D�OD�IRUPDFLy�
i la promoció del poble gitano a Cata-
lunya. Des dels seus inicis, per tant, la 
nostra entitat encaminà els seus esforços 
a aconseguir l’esmentat èxit educatiu de 
l’alumnat gitano i assolir, així, una ve-
ritable situació d’igualtat d’oportunitats 
per al nostre poble a nivell social, cultu-
ral, educatiu i personal, és a dir, integral.

Famílies, professors, cultura

Els nostres primers passos com a enti-
tat s’iniciaren, ja fa divuit anys, amb el 
Siklavipen Savorença (Educació amb 
Tothom), un projecte d’èxit educatiu i ho-
lístic que vertebra els tres eixos fonamen-
tals de l’educació: la família, els centres 
HGXFDWLXV��HOV�DOXPQHV�L��WRWV�HOOV��LQÁXwWV�
per l’entorn. En aquest sentit, cal desta-
car que els seus trets fonamentals són 
el suport a la família i la sensibilització 
HQYHUV� OD� IRUPDFLy�GHOV�VHXV�ÀOOV� L�ÀOOHV��
la coordinació amb el professorat i l’asses-
sorament en qüestions culturals, que pot 
ajudar a dirigir la formació dels alumnes 
gitanos i gitanes, i el reforç educatiu.

Ens trobem, per tant, davant d’un 
projecte que alhora és transversal i lon-
gitudinal, és a dir, cada curs escolar els 
centres educatius fan les seves derivaci-
ons d’alumnes perquè els incorporem i a 
aquells que ja en són partícips, els acom-
SDQ\HP�ÀQV�TXH�ÀQDOLW]HQ�HO�VHX�SURFpV�
formatiu. I és així com alguns del nos-
tres alumnes gitanos i gitanes, que van 
començar amb nosaltres quan cursaven 
estudis primaris, avui dia s’han gradu-
at en Enginyeria química o aeronàutica, 
en Infermeria, en Biologia, en Disseny 
de moda o en Filologia hispànica. Però 
també en tenim un bon nombre que han 
obtingut títols de tècnics superiors i mit-
jans en cicles formatius de Documentació 
i administració sanitàries, Integració so-
FLDO��$GPLQLVWUDFLy� L�ÀQDQFHV��)DUPjFLD�

i parafarmàcia, Atenció a persones en 
situació de dependència, Gestió adminis-
trativa, Estètica i bellesa o Cures auxi-
liars d’infermeria. I malgrat que alguns 
i algunes han abandonat, són molts més 
HOV�TXH�FRQWLQXHQ�L��ÀQV�L�WRW��Q·KL�KD�G·DO-
tres que reprenen els seus estudis cer-
cant una segona oportunitat de la qual 
tots som mereixedors.

Hores d’ara, desenvolupem aques-
ta tasca a les zones de Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i l’Hospitalet, a les quals 
s’han afegit la franja Besòs-Maresme, i 
més recentment, Lleida.

Alumnes amb un entorn vulnerable

Jo, que sóc mestre de professió i de vo-
cació des que tenia 20 anys, he tractat 
VHPSUH� GH� WHQLU� HQ� FRPSWH� OHV� GLÀFXO-
tats per formar-se en què es troben els 
i les alumnes amb un entorn socialment 
vulnerable. Els seus educadors i educa-
dores han d’animar-los contínuament, ja 
que segons l’autoprofecia que s’autocom-
pleix, si s’espera el millor d’un alumne, 
el seu nivell d’expectatives augmentarà, 
però si només considerem els aspectes 
negatius, aquestes expectatives minva-
ran i abocaran l’alumne al fracàs. Quan, 

GH� YHJDGHV� L� VHQVH� PDOD� LQWHQFLy�� DÀU-
PHP�TXH�´DTXHVW�QHQ�pV�GH�VXÀFLHQWµ�R�
“aquell altre és de bé” ja estem senten-
ciant el seu futur formatiu sense haver 
DSURÀWDW�DOWUHV� FRPSHWqQFLHV�TXH�VHJXU�
que l’alumne posseeix. A través del mite 
de Pigmalió entendrem millor aques-
WD� WHRULD��3LJPDOLy�HUD�HO�UHL�GH�;LSUH� L�
cercava una dona per casar-se, però amb 
la condició que havia d’ésser perfecta. 
Defraudat en la seva recerca, decidí no 
contraure matrimoni i dedicar-se a cre-
ar belles escultures. Una d’elles era tan 
meravellosa que Pigmalió s’hi va enamo-
UDU� L�� ÀQV� L� WRW�� HQ� XQ� VRPQL� YD� FUHXUH�
que cobrava vida. Quan va despertar, la 
deessa Afrodita li va dir: “mereixes la fe-
licitat, aquí tens la teva reina que tant 
has buscat”. I així va ser com Galatea es 
va convertir en humana. Aquesta his-
tòria ha estat àmpliament transmesa a 

través dels segles i podem trobar un clar 
exemple en el conte de Pinotxo.

De la mateixa manera, no cal oblidar la 
Teoria del Doble Vincle, de la qual tan bé 
ha escrit el nostre company José Eugenio 
Abajo. L’alumne rep, en relació a l’escola 
i de manera tant conscientment com vo-
luntàriament, imputs contradictoris per 
part de la seva família, però també des 
del centre educatiu. Missatges com “vés 
D�O·HVFROD��SHUz�QR�WH·Q�UHÀwVµ�R�´KDV�GH�YH-
QLU�D�O·HVFROD��SHUz�QR�HQ�WUDXUjV�SURÀWµ��
provoquen que l’esmentat alumne perdi 
la seva capacitat d’implicació afectiva i 
emocional per aquella escola.

No perdre el vincle cultural

Des de l’inici de la Fundació, hem apostat 
fortament per la formació dels nens, ne-
nes i joves gitanos i gitanes i podem mos-
trar que, després d’anys i anys d’esforços 

i amb la implicació de molts centres edu-
catius i de les famílies, comptem amb un 
nombrós grup de joves que és referent 
per a altres joves no només del seu barri, 
sinó també de barris d’arreu de Catalu-
nya. A més a més, tots aquests joves gita-
nos i gitanes tenen la capacitat de poder 
constituir-se en un grup líder per forma-
ció i per idees i, també, perquè encara són 
reconeguts com a gitanos per la resta de 
la seva comunitat. Aquesta és una dada 
molt important per a la nostra entitat, ja 
que demostra als propis gitanos i gitanes 
TXH�IRUPDU�VH�QR�VLJQLÀFD�GHVYLQFXODU�VH�
de la seva cultura i, alhora, fa visible per 
a la resta de la societat que els gitanos 
podem tenir formació trencant, així, au-
toestereotips i heteroestereotips.

Promoció escolar a Barcelona

Pel que fa a Promoció Escolar es tracta 
d’un projecte del Departament d’Ense-
nyament dut a terme en col·laboració 
amb la Fundació Pere Closa. Iniciat l’any 
2006, també pretén aconseguir l’èxit edu-
catiu a través de quatre àmbits d’actua-
ció: l’alumnat, el professorat, les famílies 
i l’entorn educatiu. Un dels objectius fo-
namentals és assolir la plena escolarit-
zació en educació infantil, en educació 
primària i en educació secundària obli-

gatòria. En aquests moments, els propis 
Districtes de Barcelona, conjuntament 
amb l’Ajuntament i amb la supervisió del 
Consorci d’Educació de Barcelona, i amb 
la coordinació i gestió de la Fundació 
3HUH�&ORVD�HVWDQ�ÀQDQoDQW�OD�LPSOHPHQ-
tació del Projecte de Promoció Escolar a 
les zones de Barcelona-Nou Barris Nord, 
Barcelona- Nou Barris Sud, Barcelona-
Sants, Gràcia i Sant Andreu.

També vull destacar el fet que alguns 
dels nostres nens, nenes i joves, les fa-
mílies dels quals compleixen tot un se-
guit de requisits econòmics, gaudeixen 
d’ajuts i beques de l’Obra Social de la 
Caixa i de la Fundació Catalunya la 
Pedrera que els permeten sufragar les 
despeses derivades de l’adquisició del 
material escolar, els llibres de text i/o el 
pagament de la matrícula.

No voldria oblidar-me del Programa 
de Caixa Proinfància que, malgrat que 
arriba a molta població, òbviament no 
pot cobrir les necessitats socials de Ca-
talunya. Gràcies a l’esmentat programa 
que, al barri de Sant Roc anomenem 
Siklovas Kethane (Aprenem junts), hem 
pogut implantar un model de reforç edu-
catiu que ajuda a assolir les competènci-
es bàsiques de la lectoescriptura en els 
primers cursos de primària. Estem dis-
posats, amb el suport adequat, a replicar 
aquest tipus de reforç positiu als barris 
de Barcelona on actuem.

L

OL’èxit educatiu de l’alumnat 
gitano és bàsic per assolir 
una veritable situació 
d’igualtat d’oportunitats 
integral per al nostre poble

6DEHP�TXH�H[LVWHL[�XQ�GHVHTXLOLEUL�WHUULWRULDO�D�%DUFHORQD��
DO�TXDO�OD�JHQW�GH�Ep�LQWHQWD�SRVDU�KL�UHPHL��TXH�YD��HQWUH�
G·DOWUHV�IDFWRUV��´JXHWLW]DQWµ�]RQHV�FDS�D�OHV�TXDOV�QR�
YROHP�PLUDU�SHUz�TXH��GH�PLFD�HQ�PLFD��HV�YDQ�IHQW�WDQ�
JUDQV�TXH�MD�HQV�pV�LPSRVVLEOH�JLUDU�HO�FDS��,�SRWVHU�QR�
pV�PDVVD�WDUG�SHU�WUREDU�VROXFLRQV��L�SRGHP�RSWDU�SHU�OD�
prevenció que, malgrat que un pensi que és la solució més 
FDUD��D�OD�OODUJD�UHVXOWD�OD�PpV�UHQWDEOH��eV�PLOORU�LQYHUWLU�
HQ�HGXFDFLy�DEDQV�G·DGRQDU�QRV�TXH�HOV�QHQV�L�QHQHV�D�
HGDW�SULPHUHQFD�QR�VDEHQ�OOHJLU�R�TXH�HOV�MRYHV�DEDQGRQHQ�

HO�HVWXGLV�SHUTXq�V·KDQ�´GHVHQJDQ[DWµ�GH�O·DSUHQHQWDWJH�
R�KDQ�SHUGXW�HO�VHX�LQWHUqV�SHO�PDWHL[��3HUz�VL�ÀOHP�PpV�
SULP��REVHUYDUHP�TXH�OD�UHDOLWDW�YD�SHU�VREUH�GH�OHV�LGHHV�
L�TXH��GH�YHJDGHV�L�DPE�ERQD�LQWHQFLy��LQWHQWHP�DSRVWDU�
per models educatius que l’únic que aconsegueixen 
pV�DEXQGDU�HQ�OD�VHJUHJDFLy�HVFRODU��L�DL[z�QLQJ~�KR�
vol. En tot cas, cal augmentar la inversió destinada a 
HGXFDFLy�L�P·DJUDGDULD�TXH�HO�PHX�PLVVDWJH�DUULEpV�WDQW�
a l’alcaldessa de Barcelona com a algun dels diputats i 
diputades del Parlament de Catalunya.

Desequilibris que no volem veure

jESúS SAlInAS CAtAlá

Joves davant el cartell d’una campanya educativa a Madrid

OS’ha d’anar amb compte 
amb els models educatius 
que acaven abundant en la 
segregació escolar, cosa que 
no és bona per a ningú
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“La societat occidental ha reeducat 
OD�GRQD�JLWDQD�ÀQV�D�IHU�OD�UHWURFHGLUµ

GEmmA AGuIlERA

rribem al barri de la 
Mina. És migdia i fa 
fred. Però les terrasses 

del carrer són plenes de gent 
fent l’aperitiu. Tenim cita amb 
la Paqui Perona, tècnica de la 
Fundació Surt-Associació de Do-
nes per a la inserció laboral. La 
seva agenda bull i ha hagut de 
fer malabars per trobar-se amb 
Carrer. Desconeixedors absoluts 
del barri, preguntem pel Centre 
Cívic a dues noies que xerren a 
la cua del forn de pa. Una d’elles 
HQV� HQYLD� D� O·HGLÀFL� GH� OD� ELEOL-
oteca, però l’altra la corregeix i 
diu que no, que només cal que 
arribem al cap del carrer. “Bus-
quem la Paqui Perona, la conei-
xeu?”, diem per si pot servir per 
aclarir la localització. Enigma 
resolt: “I tant! Ens busca feina 
a totes les gitanes, és tot recte!”.

Com era la Mina quan 
va arribar-hi amb la seva 
família a mitjan anys 70?
(GLÀFLV� LPPHQVRV�� PROWtVVL-

ma gent, gitanos i paios, amb rea-
litats socials i culturals molt dife-
rents. El caos, vaja. Aleshores els 
polítics es pensaven que tots els 
gitanos volíem viure junts i ens 
van col·locar aquí, com un gueto, 
sense preocupar-se’n el més mí-
nim. Però quan els nens ens vam 
començar a criar junts, la meva 
generació ja va establir una con-
vivència de veïnatge i solidaritat.

Aquest veïnatge es manté?
Sí, ens coneixem tots! Hem 

anat plegats a l’escola o ens co-
neixem de jugar, i jo atenc noies 
DO�&HQWUH�&tYLF�TXH�VyQ�ÀOOHV�GH�
les meves amigues. Els veïns de 
tota la vida, tant gitanos com 
paios, tenim una relació molt 
bona, és com un poble.

Des del punt de vista de 
gènere, la seva generació ha 
avançat respecte a l’anterior?
Cada dona gitana ha fet pro-

cessos diferents en relació a la 
seva família, el nivell cultural i 
el lloc on ha crescut. La nostra 
evolució és molt complexa, però 
en termes generals, malaurada-
ment la dona gitana ha retro-
cedit, com a conseqüència de la 
pressió que exerceix la societat 
occidental per imposar-nos la 
cultura majoritària, que ens ofe-
ga com a dones gitanes però tam-
bé com a poble. I per si fos poc, 
les dones gitanes arrosseguem 
també molts estigmes i etique-
tes que no ens deixen fer passos 
endavant. Se’ns veu com dones 
de casa, que no treballen, total-
ment controlades pel patriarcat 
gitano. La dona està controlada 
pel patriarcat, però el patriarcat 
mundial que sotmet totes les do-
nes, siguem com siguem.

La societat occidental 
pressiona culturalment 
el poble gitano?
Totalment, però això ja ve 

de segles enrere! Vam arribar 
a Espanya fa sis-cents anys, i 

A

Paqui Perona
Presidenta de Veus Gitanes

érem un poble lliure, amb altres 
maneres de veure el mercat del 
treball i l’organització social. El 
cost de viure lliurement van ser 
les persecucions, agressions i 
condemnes a galeres. Per a les 
dones, va ser reeducació i més 
reeducació, sobretot per part de 
l’Església catòlica. Durant segles 
se’ns ha volgut reeducar per fre-
nar el sentiment de llibertat, que 
ara sembla tan estrany, però que 
les dones gitanes hem tingut al 
llarg de la història. A tota aques-
ta pressió sumeu-hi l’aïllament 
d’alguns barris i entendreu per 
què la dona gitana ha retrocedit.

A la Mina es produeix 
aquesta doble pressió?
En general no, perquè no totes 

les dones gitanes ho viuen igual, 
però sí que es percep un retrocés 
de gènere comparat amb fa 50 
anys en moltes dones gitanes, 
per la seva trajectòria personal, 
sí, però també per com ha anat 
la vida als barris i com ha pesat 
aquesta reeducació de la societat 
occidental dominant. A la Mina 
tenim mil problemes més afe-
gits que la resta de la societat, 
i aquests barris, com la Mina o 
Sant Roc, hem estat aïllats soci-
alment. Els recursos no han arri-
bat, i aquesta debilitat ataca més 
virulentament les dones. 

La vida per a una dona 
gitana en barris com 
Hostafrancs o Gràcia, més 
imbricats en el teixit urbà, 
és gaire diferent en realitat?
Aquí seré una mica cruel. 

Crec que a l’administració, i 
sense voler ferir, li ha anat molt 
bé vendre la imatge del gitano 
català perfecte, era una estra-
tègia política dir que els gitanos 
que parlen català estan molt 
normalitzats. Però l’absentisme 
escolar dels gitanos en aquests 
dos barris és molt més elevat 
que el de la Mina!

Sorprenent. I a què ho 
atribueix vostè?
Posar-te com el gitano perfec-

te va en contra teu, perquè com 
que ets perfecte, no et cal l’ajuda 
de l’administració i ja no t’arri-
ba. En canvi, a la Mina sí que 
ens han arribat les polítiques 
públiques, s’ha treballat molt 
l’absentisme escolar i les neces-
sitats de les dones.

Però la feina al barri no s’ha 
acabat pas.
Sobre la taula s’hi han posat 

ganes i recursos, això és just ex-
plicar-ho. Però em temo que els 
recursos van acompanyats d’un 
REMHFWLX� ÀQDO�� TXH� pV� O·XUEDQtV-
tic, vendre pisos. Els diners ma-
nen per sobre d’allò social.

Algun efecte haurà produït 
aquest treball social.
Sí, és clar, i es nota molt en 

la població del barri. Jo he tre-
ballat en d’altres barris on no 
V·KDQ�SRVDW�UHFXUVRV�HVSHFtÀFV�L�
es nota molt, la població gitana 
no ha avançat com a la Mina en 
termes generals.

Vostè ajuda les dones 
gitanes a inserir-se en el 
món laboral. Hi topen amb 
GLÀFXOWDWV�DIHJLGHV"
El gran problema dels gi-

tanos són els estereotips i les 
etiquetes que hem de carregar. 
Realment, això no ens deixa 
avançar. El gitano, quan va a 
treballar, és un gandul, un bus-
FD�UDRQV�L�XQ�OODGUH�ÀQV�TXH�QR�
demostri el contrari! A tu això 
no et passa, oi? Per això la gran 
majoria de gitanos s’invisibilit-
zen voluntàriament a la seva 
feina, perquè saben que això pot 
tenir un gran cost. 

Barcelona és ciutat d’acollida 
de moltes cultures. Amb la 
comunitat gitana encara hi 
ha estigmatització?

Si jo vaig a comprar sense 
el monyo no em segueix ningú, 
però si duc el monyo i vaig amb 
la meva neboda, el guàrdia de 
seguretat d’una botiga ens per-
segueix! Lamentablement, no 
s’han posat polítiques públiques 
sobre la taula i no ens hem fet 
visibles com a minoria ètnica 
ÀQV� TXH� KDQ� DUULEDW� DOWUHV�PL-
nories, perquè ja era massa fort 
que no es parlés de la minoria 
autòctona i de la resta sí.

&DOHQ�SROtWLTXHV�HVSHFtÀTXHV�
per a la comunitat gitana?
Sí, perquè encara no hem 

assolit els mínims. Malaurada-
ment, no tots els ciutadans som 
iguals ni tenim les mateixes 
oportunitats.

No s’enfoquen bé les 
polítiques públiques en 
aquest sentit?
Hi ha una onada antiracista, 

aquí i a Europa, és cert, però 
fa la sensació que es tenen en 
compte totes les minories menys 
la gitana! Encara som la mino-
ria del folklore i pensen que no 
ens integrarem mai.

Parlant de folklore... què 
en pensa del programa Los 

Gipsy King’s?
L’odio! Hi ha un moviment 

social potent en contra del pro-
grama i diverses associacions 
s’estan mobilitzant perquè se 
suspengui. Però topem amb un 
monstre, els mitjans de comuni-
cació, que emetran allò que més 
vengui. I ven l’estereotip del po-
ble gitano. Quina imatge estem 
donant? Homes divertint-se i 
dones cuidant la casa i posant-se 
sempre guapes? Estem tan acos-
tumats als estereotips que els 
DFDEHP�UHSURGXLQW��SHUTXq�DO�À-
nal reforcen, tot i que falsament, 
la identitat gitana que la socie-
tat occidental ens ha creat.

La comunitat gitana cau en 
la trampa dels estereotips.
6t�� SHUTXq� DO� ÀQDO� SHQVHV�

que si no t’ajustes als estereo-
tips gitanos, no et veuran com 
un gitano... A mi de vegades 
em diuen que no semblo gitana, 
i això m’ofèn. Si fos rossa amb 
ulls blaus... Però no és pel físic, 
és perquè si et comportes bé, no 
robes o muntes merders, no en-
caixes en el clixé de gitano.

Quina feina fa Veus 
Gitanes?
Treballem la perspectiva de 

gènere, d’empoderar les dones i 
la societat gitana en general, a 
través de les seves pròpies neces-
sitats, ritmes i valors. I tot plegat 
des de la cultura. Jo explico a les 
dones: “Tu ets qui ets i la teva cul-
tura no la canviaràs, i si tens en 
compte aquesta identitat, podràs 
anar on vulguis i conciliar aquest 
empoderament amb la societat 
majoritària, que no és la teva”.

En aquest empoderament de 
les dones, quin paper hi juga 
l’home gitano?
El feminisme occidental va 

empoderar les dones apartant 
els homes, i el resultat és que 
KHP� DYDQoDW� SHUz� WHQLP� GHÀ-
ciències en la conciliació de la 
FXUD�GHOV�ÀOOV��SHU�H[HPSOH��(OV�
gitanos vivim de forma comuni-
tària i l’individu no existeix com 
a tal, per tant, les necessitats 
teves no estan per sobre del teu 
col·lectiu. Aquesta individuali-
tat de la dona, a les gitanes no 
ens serveix, perquè la nostra co-
munitat està per sobre.

La lluita per 
la llibertat

Nascuda l’any 1969 al 
Camp de la Bota, entre 
barraques, sense aigua 
ni llum. Però feliç. 
Conserva “records molt 
entranyables del barri i 
les barraques”. Van ser 
els primers cinc anys de 
vida de la Paqui Perona, 
que els seus pares van 
viure amb angoixa: “A 
Andalusia hi havien 
deixat una casa, aquí no 
tenien res i patien una 
doble discriminació, per 
gitanos i per emigrants”, 
explica la Paqui, que va 
arribar a la Mina amb 
els reallotjaments de 
������,�ÀQV�DYXL��$UD�
ajuda les dones gitanes 
a trobar feina des de la 
Fundació Surt, i com 
a presidenta de Veus 
Gitanes, lluita per 
“empoderar-nos i fer-nos 
més lliures”. Presumida, 
“com totes les gitanes”, 
es pentina i es maquilla 
per fer-se les fotos. I 
aclareix que “les gitanes 
QR�VRP�QL�VXSHUÀFLDOV�
ni gandules com molts 
us penseu”. Exhibeix un 
coneixement profund 
de la història del poble 
gitano i expressa la seva 
preocupació per “una 
discriminació de gènere 
global, al marge de races 
i cultures”. Orgullosa 
de ser gitana, reclama 
“polítiques socials 
HVSHFtÀTXHVµ��L�DJLWD�OD�
lluita contra els estigmes 
occidentals “que ens 
bloquegen com a poble”.

DAnI CODInA

Paqui Perona al barri de la Mina, on viu i treballa
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Solucions aposta pel dret a l’habitatge
Milers de famílies catalanes que 

no podrien accedir al mercat lliure 

immobiliari per la seva renda han tingut 

accés a un habitatge de qualitat  gràcies 

a SOLUCIONS, una companyia que 

des del 1989 es dedica a gestionar 

FRRSHUDWLYHV�G·KDELWDWJH��PDMRULWjULDPHQW�
protegit. SOLUCIONS neix a partir de 

O·H[SHULqQFLD� GH� 62*(85� 6�$�� L� GH� OD�
gestió de més de 4.000 habitatges arreu 

de Catalunya, sobretot a Barcelona i la 

seva àrea metropolitana, i continua amb 

OD�ÀORVRÀD�DPE�TXq�HO�VHX�SUHGHFHVVRU�
va néixer fa vint-i-set anys: apostar pel 

GUHW� D� O·KDELWDWJH� GLJQH� L� DVVHTXLEOH�

SOLUCIONS centra la seva tasca 

en la gestió integral de promocions im-

PRELOLjULHV�G·KDELWDWJH�D�WHUFHUV��3ULPHU�
busca i selecciona els terrenys propietat 

tant de privats com de públics, i des-

prés coordina i supervisa tot el desen-

YROXSDPHQW� WqFQLF� GH� OD� SURPRFLy� GHV�
de la tramitació dels informes prelimi-

QDUV�� HOV� DYDQWSURMHFWHV� L� HOV� SURMHFWHV�
ÀQV�D�OD�FRQWUDFWDFLy�L�VXSHUYLVLy�GH�OHV�
REUHV�� L� OD� WUDPLWDFLy�GH�WRWHV� OHV� OOLFqQ-

FLHV�� /·DWHQFLy� DO� FOLHQW� R� VRFLV� pV� SHU-
sonalitzada, cosa que garanteix que tot 

HO�SURFpV�GH�FRPSUD�R�DGMXGLFDFLy�GH�OD�
llar sigui fàcil, àgil i transparent des de 

OD�SULPHUD�GHFLVLy�²OD�PpV�GLItFLO��ÀQV�D�
O·HQWUHJD�GH�OHV�FODXV��OD�PpV�LOÃOXVLRQDQW�

$VVHVVRUDPHQW�MXUtGLF�L�ÀQDQFHU
7DPEp�GHV�GHO�SXQW�GH�YLVWD�ÀQDQFHU�WRW�
són facilitats per al client. SOLUCIONS 

V·HQFDUUHJD� GH� UHGDFWDU� SODQV� GH�
YLDELOLWDW� L� G·HODERUDU� OD� SURSRVWD� GH�
ÀQDQoDPHQW� PpV� DGHTXDGD�� L� WUDPLWD�
i gestiona els préstecs hipotecaris 

necessaris per convertir en realitat el 

somni de milers de persones de tenir un 

KDELWDWJH� SURSL�� /·DFRPSDQ\DPHQW� GH�
O·HPSUHVD�WDPEp�LQFORX�O·DVVHVVRUDPHQW�
MXUtGLF�D�OD�IXWXUD�FRPXQLWDW�GH�SURSLHWDULV�
i la redacció dels contractes, escriptures 

i qualsevol altre tipus de document 

requerit durant els processos de 

FRQVWUXFFLy� L� G·DGTXLVLFLy� GH� O·LPPREOH�

SOLUCIONS treballa majoritàriament 
amb cooperatives d’habitatges i 
fundacions com Fem Ciutat i la 
Fundació per l’Habitatge Social de 
Lloguer perquè són entitats sense 
ànim de lucre i, com a tals, abarateixen 
el cost del projecte i el fan més 
accessible. A més, la companyia també 
UHKDELOLWD�¿QTXHV��OORJD�ORFDOV�L�GLVSRVD�
d’habitatges per a persones en risc 
d’exclusió social gràcies a convenis amb 
diferents ONG.

Les noves necessitats d’un mercat 
immobiliari sacsejat per la crisi també 
han fet que l’empresa busqui noves 
fórmules amb més estabilitat que el 
lloguer i menys esforç econòmic que la 
compra. La propietat temporal, el Dret de 
Superfície i la promoció mixta de lloguer 
i propietat en són alguns exemples.

Un treball de bracet amb 
cooperatives i fundacions

3ULPHUD�SHGUD�GHOV����KDELWDWJHV�GH�SURPRFLy�RÀFLDO�DO�FDUUHU�$PDGHX�7RUQHU�GH�O·+RVSLWDOHW

(OV� SURMHFWHV� LPPRELOLDULV� GH�
SOLUCIONS aposten per la rendibilitat 

VRFLDO�� SHU� DL[z� WHQHQ� FRP� D� REMHFWLX�
IDFLOLWDU� O·DFFpV� D� O·KDELWDWJH� D� XQ�
ventall ampli de la població exclosa 

del mercat lliure pel seu nivell baix de 

UHQGD��(O�SHUILO�pV�HO�GH�O·XVXDUL�DPE�XQD�
UHQGD�HQWUH�HO�����L�HO�����GH�O·,35(0��
un índex que des del 2004 substitueix 

el Salari Mínim Interprofessional com 

D� UHIHUqQFLD� SHU� UHEUH� SUHVWDFLRQV��
VXEYHQFLRQV�L�DMXWV�GH�O·DGPLQLVWUDFLy�

Almogàvers, 199 local
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MARC VilloRo

Aquest és un lloc tranquil, envol-
tat de natura, de pocs carrers i 
de camins entre la vegetació, i on 
el temps sembla que s’hagi atu-
rat. Ja sigui pel carrer dels Ger-
mans Desvalls o pel camí de Cal 
Notari -on hi ha un senzill rètol 
que indica l’entrada a la Font del 
Gos-, s’arriba a un lloc singular, 
diferent, sorprenent en la Barce-
lona del segle XXI. Aquí no hi ha 
comerç, ni equipaments -va haver 
una escola que va obrir el 1965 els 
pavellons de la qual acullen avui 
un local social i un equip de fut-
bol, el Club Deportivo Virgen del 
Camino, que ja no hi és-, però sí 
les cases (unes 120) dels 400 veïns 
que hi viuen.

Raül Ferrando, veí des de fa sis 
anys i membre de l’Associació de 
Veïns Font del Gos i de la plata-
forma Estimem Font del Gos Can 
Papanaps, explica que “aquí ha 
quedat el barri com congelat des 
dels anys 40, quan va néixer. Es 
va anar formant amb gent obre-
ra i humil, immigrants que venien 
de tot Espanya a treballar aquí, i 
segueix sent així. I més aviat s’ha 
quedat al barri la gent de tota la 
vida”. Esteban Barrios hi viu des 
de fa 25 anys, és vicepresident 
de l’Associació de Veïns Can Pa-
panaps, i comenta que “això ha 
passat de generació en generació. 
Hi ha molts casos de gent que els 
ÀOOV�YLXHQ�DTXt��KL�KD�JHQW�GH�WRWD�
la vida que ha arrelat aquí. I tam-
bé gent que ha marxat”.

Els orígens del barri es remun-
ten als anys 40 del segle XX, quan 
la família Vallhonesta, propietària 
dels terrenys situats en el parat-
ge de l’antic terme de Sant Joan 
d’Horta, decideix parcel·lar i 
vendre’ls. Aleshores es presenta 
a l’Ajuntament un pla urbanístic 
amb el nom d’Urbanització Vallho-
nesta-Can Papanaps. La gent com-
prava els terrenys i demanava els 

permisos a l’Ajuntament per fer 
la casa, però anys més tard, enca-
ra en plena dictadura franquista, 
ja no es van donar més permisos 
d’obres. L’any 1976 el barri queda 
afectat pel Pla General Metropoli-
tà (PGM), i després pel Pla Espe-
cial d’Ordenació i Protecció del 
Medi Natural del Parc de Collsero-
la (PEPCo) de 1987. Avui Can Papa-
naps té una afectació com a zona 

d’equipaments i la Font del Gos 
com a parc forestal.

Per a Ferrando, “el PGM està 
obsolet i s’han fet ja 736 modi-
ÀFDFLRQV�� 9ROHP� TXH� HQV� WUHJXLQ�
aquest llast de l’afectació, que 
ens retornin els permisos d’obres. 
Aquí la gent necessita sentir-se 
normal perquè és el que som, un 
barri normal. És una exclusió so-
cial que comporta molts malde-
caps”. En aquest sentit, Barrios 
destaca que “som exclusió només 
pel reconeixement d’allò que som 
o no som perquè, a l’hora de pa-
gar, aquí es paga absolutament 
tot. I hi ha la por que demà et fa-
cin fora. Portem així des de 1976 i 
això cansa molt, estar en aquesta 
incertesa. Cal una legalització, si 
realment volen fer alguna cosa 
pel barri, s’ha de legalitzar. Som 
un barri de muntanya, estem ubi-
cats a Collserola, i volem ser un 
barri més de Barcelona, integrat, 
perquè de vegades se’ns obvia ab-
solutament” És un barri que ha ha-
gut de lluitar -i lluita- per la seva 
continuïtat amb el desgast que 
això comporta per als veïns”.

“El barri està en una situació en 
què han volgut desgastar el perso-
nal, que se’n vagi d’aquí, però el 
personal no ha llençat la tovallola 
i la gent és aquí defensant els seus 
drets, i no marxa perquè és on han 
viscut les seves famílies i, a part 

de ser la seva casa, li tenen una 
estima pels seus familiars”, afe-
geix Ferrando. “És una lluita de 
més d’una generació i tots volen 
SRVDU�À� D� DTXHVWD� OOXLWD��'HVSUpV�
de tants anys, tot i que trobem 
a faltar molts serveis, la gent no 
se’n va d’aquí. Però tants anys en 
DTXHVWD�VLWXDFLy�GHVJDVWD�ÀQV�L�WRW�
el més fort”.

Mentre el barri ha quedat en 
aquesta mena d’estat de conge-
lació, d’hibernació permanent, al 
seu voltant s’han anat obrint espais 
diversos que han canviat força la 
fesomia del lloc, com el Velòdrom 
d’Horta, el Centre Educatiu de Can 
Llupià, la cotxera d’autobusos TMB 
o el Tanatori, així com un eix viari 
com la ronda de Dalt amb el seu 
pas constant de vehicles. Sobre 
aquesta via i la cobertura que de-
manen els barris d’Horta-Guinardó 
per on transita, Ferrando creu que 
és una barrera. “Sempre havien dit 
que no es podia soterrar la ronda, 
que era impossible perquè estava 
el metro de Montbau, però ara hi 

ha un projecte tècnic que permet 
soterrar i això és el que volem, so-
terrar la ronda. El problema que 
tenim nosaltres és sobretot de 
comunicació, d’aïllament, de con-
nectivitat entre els barris. Tots els 
barris de muntanya tenim un pro-
blema de comunicació i és per la 
ronda de Dalt”.

Pendents de Collserola

Una altra qüestió sobre la taula és 
el futur de Collserola i dels bar-
ris que en formen part, especial-
ment a partir de l’elaboració del 
Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i el Paisatge del Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola (PEP-
Nat) de l’any 2015. “Els barris de 
muntanya i grups ecologistes ens 
hem unit per protegir Collserola 
del PEPNat, que s’ha vist com un 
atac a la muntanya i que no s’ha 
consensuat amb els veïns. Vivim a 
Collserola i volem que perduri com 
a parc natural i no com a parc me-
tropolità obert a tothom, que hi 
hagi unes regles i se’n reguli l’ús”, 
assegura Ferrando.

Font del Gos i Can Papanaps, 

uns barris ‘congelats’

Situats a dalt de tot del barri d’Horta, al peu de Collserola, 

els nuclis de la Font del Gos i Can Papanaps resisteixen 

malgrat l’afectació que fa dècades que posa en risc la seva 

existència. Volen esdevenir un barri més de Barcelona 

i sortir de la incertesa en què es troben immersos

OEl barri vol treure’s 
de sobre el llast 
de l’afectació, que 
ha comportat 736 
PRGLÀFDFLRQV�GHO�3*0

joAn MoREjón
El barri és un lloc sorprenent en la Barcelona del segle XXI

A banda i banda del torrent de Cal Notari, se 

situen els nuclis de Can Papanaps i de la Font 

del Gos. El primer du el nom d’una masia que 

encara existeix i que es va alçar entre els segles 

XVIII i XIX. A can Vallhonesta vivia aquesta 

IDPtOLD�DO�VHJOH�;9,,,�ÀQV�TXH�IRX�DGTXLULGD�
el 1791 pel marquès d’Alfarràs per permuta 

del mas Vallhonesta i les seves terres per Can 

Papanaps i les terres que l’envoltaven.

La font del Gos dóna nom a aquest nucli i 

es trobava a l’actual camp del Sord d’Horta. 

La masia de Cal Notari, ja desapareguda, es 

dedicava al conreu de la terra, vinyes i hort, i 

tenia una mina d’aigua important, la font de 

cal Notari, coneguda més tard com la font del 

Gos. Els veïns la van recuperar i ara es troba 

DO�FRVWDW�GHO�FDPS�GH�IXWERO�GHO�EDUUL��DO�ÀQDO�
del torrent de Cal Notari.

Els orígens, una masia i una font

joAn MoREjón
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La gerontocracia avanza 

en el centro de la ciudad
jESúS MARtínEz

Desolada se ha quedado la entra-
da de caballerizas a la Galería E 
GH� /HV� *DOHULHV� 0DOGj�� ÁDQTXHD-
da por una jamonería de Enrique 
Tomás (“gente de pata negra”) y 
una tienda de Natura (“viaje de los 
sentidos”).

En ese bloque (carrer del Pi, 
3) en el que antiguamente vivían 
Rafael d’Amat, Baró de Maldà, au-
tor de Calaix de sastre (“un plat 
extraordinari en taula”, de las 
notas del 23 de julio de 1804), 
se ilusiona Tomás Caparrós (Bar-
celona, 1972), emprendedor que 
regenta Sport & Shoes Barcelona, 
en el número 14-16 de la Galería 
A (de las cinco galerías abiertas en 
Maldà: A, B, C, D y E): “Nosotros 
trabajamos y estamos contentos. 
El turismo viene y se mete. Lleva-
mos desde abril del año pasado y 
sabemos que, estratégicamente, 
estamos en la mejor de las zonas, 
en el corazón del comercio. Pero 
sí es verdad que parece que no 
se renuevan contratos”, dice este 
chico, que trajina con cajas de za-
patos con precios rebajados.

Pasear por las galerías entris-
tece, compunge, ensombrece. 
Evidentemente, no se ha actuali-
zado la página de la Asociación de 
Comerciants de les Galeries Maldà. 
El 90% de las tiendas ha desapare-
cido, cuando hace apenas cuatro 
años se calculaba que era el 70%.

Cierre echado en las galerías 

Maldà: A, B, C, D y E

E. La Galería E (salida a la calle del 
Pi, 3): el local del número 3, cerra-
do; el local del número 5, cerrado 
(se alquila, pero no es verdad: este 
reportero llama al teléfono: “en 
principio, la propiedad ya tiene re-
servados todos los espacios y no al-
quilamos”); el local del número 7, 
cerrado; el local del número 9, ce-
rrado; el local del número 6, cerra-

do; el local del número 8, cerrado 
(“se alquila”); el local del número 
10, cerrado (“se alquila”).

D. La Galería D, igual: el local 
del número 1, cerrado (antigua 
Phi Phi); el local del número 2, 
cerrado; el local del número 4, 
cerrado (antigua Mobles Majò); el 
local del número 7, cerrado (anti-
gua Astro Reina).

C. La Galería C, tres cuartos de 
lo mismo: el local del número 9, 
cerrado (antigua Granja Maldà); el 

local del número 8, cerrado; el lo-
cal del número 6, cerrado; el local 
del número 7, cerrado, y el local 
del número 5, cerrado (antigua Po-
liclínica de Bebés, trasladada a la 
Galería B, que es la única con el 
pleno al 15).

B. La Galería B, con todos los 
establecimientos abiertos: Lis Bar-
celona, joyería del número 8; La 
Vella, administración de loterías 
del número 4; Romeu, marroqui-
nería del número 10…

A. La Galería A sufre la misma 
mala suerte que la C, D y E: el lo-
cal del número 32, cerrado (anti-
gua Legend); el local del número 
30, cerrado (antigua O’clock); el 
local del número 23, cerrado (“se 
alquila”); el local del número 34, 
cerrado; el local del número 36, 
cerrado (antigua Nyn); el local 
del número 38, abierto (Elena Ma-
mashvili); el local del número 40, 
abierto (outlet Joid’art); el local 
del número 21, cerrado (antigua 

Lebisbetip); el local del número 
28, cerrado; el local del núme-
ro 19, cerrado (antigua Aymí); 
el local del número 24, abierto 
(Energy’s Stones, “las joyas ató-
micas”); el local del número 22, 
abierto (Gestiona Apart; “estoy 
PX\� VRORµ�� GLFH� HO� HPSOHDGR�ÀOL-
pino Jes Soto); el local del número 
20, abierto (La Agustina); el local 
del número 18, cerrado; el local 
del número 9-15, cerrado; el lo-
cal del número 8-12, cerrado; el 

local del número 7, abierto (out-
let Maldà); el local del número 5, 
cerrado; el local del número 6, 
abierto (Arior); el local del núme-
ro 1-3, abierto (Fargas); el local 
del número 4, abierto (Barcelona 
Sports); el local del número 2, ce-
rrado, y el local del número 2 bis, 
abierto (minismodernas).

El puesto del número 29 de la 
Galería A lo ocupa la joyería Agua-

dé (“In 1942 Mrs. Aguadé opened 
a jewellry store in the oldest 
shopping centre of Barcelona Les 
Galeries Maldà”).

El sábado 30 de enero del 
2016, Aguadé cierra las puertas 
(la venta se traslada al número 4 
de calle del Pi).

La dependienta, María José 
Amores (Ceclavín, Cáceres, 1963), 
tiene una bola en la garganta. Lle-
va treinta años en el mismo cubí-
culo: “Yo le tengo muchísimo cari-
ño a este puesto. Y estoy como en 
stand by, no sé, aún no me hago a 
la idea de que cerramos. Aquí mis-
mo he visto el auge del comercio, 
en estas galerías que son las más 
viejas de Barcelona, las primeras. 
3HUR�� FODUR�� HO� WLSR� GH� VXSHUÀFLHV�
que se está montando en Barcelona 
deja mucho que desear. Yo llamo al 
Portal de l’Àngel la ‘avenida de In-
ditex’, porque todo es suyo”. Todo.

MARC jAViERRE
Pasear por la galerías entristece, compunge, ensombrece

O“Estoy muy solo”, dice 
Jes Soto, el empleado 
ÀOLSLQR�GH�*HVWLRQD�
Apart, local situado 
en el 22 de la galería A

OEl 90% de las tiendas 
de las galerías Maldà 
ha desaparecido. Hace 
cuatro años se calculaba 
que era el 70%

OMaría José Amores, 
que lleva 30 años en el 
mismo cubículo, llama 
al Portal de l’Àngel ‘la 
avenida de Inditex’

MARC jAViERRE
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El Mental i la nova 

psiquiatria a Barcelona 
joRdi Foix RobERt

Quan el districte de Nou Barris en-
cara no tenia nom, l’Institut Men-
tal de la Santa Creu i Sant Pau va 
començar a obrir tímidament les 
portes d’un manicomi que l’any 
passat hauria fet cent anys. Com 
s’explica en l’anterior número de 
Carrer, alguns interns van comen-
çar a relacionar-se amb el veïnat 
de l’entorn, mentre l’especulació 
econòmica i política anava reta-
llant l’espai vital i arraconant els 
interns que quedaven. En el procés 
de desmantellament, l’any 1986, a 
molts dels usuaris i usuàries se’ls 
va derivar cap a altres centres 
de la ciutat i la província, alguns 
d’ells en pitjors condicions, com és 
el cas del sinistre i decrèpit  Ins-
titut Frenopàtic de les Corts, que 
QR� YD� VHU� GHVPDQWHOODW� ÀQV� O·DQ\�
2000. El problema fonamental de 
la reforma psiquiàtrica que s’inici-
ava va ser que el desmantellament 
dels grans centres no es va fer en 
paral·lel amb una habilitació pla-
QLÀFDGD�GH�QRXV�VHUYHLV�DOWHUQDWLXV�
i comunitaris que facilitessin una 
transició en el propi i territori te-
nint en compte alhora el parer i els 
drets d’usuaris i familiars.

8QD�QRYD�ÀORVRÀD�DVVLVWHQFLDO
Això succeïa en paral·lel amb un 
moviment d’impugnació del mo-
del dels “manicomis”. Una nova 
ÀORVRÀD�DVVLVWHQFLDO�V·DQDYD�REULQW�
pas, tant des de dins dels hospitals 
psiquiàtrics com des de petites 
iniciatives comunitàries que s’ana-

ven creant a diferents indrets de 
la ciutat. Nombrosos professionals 
qüestionaven la psiquiatria clàssica 
i les funcions de custòdia i segrega-
ció social dels centres, impulsant 
noves pràctiques assistencials i te-
rapèutiques que, posant la parau-
OD�HQ�SULPHU�SOD�� IHLHQ�DÁRUDU�HOV�
drets de ciutadania que, en part, 
HV�YHLHQ�UHÁHFWLWV�DPE�DTXHVW�LQLFL�
de relació amb l’entorn. Tot això 
VXFFHwD�D�ÀQDOV�GHOV�DQ\V�VHL[DQWD�
i en el transcurs dels setanta i vui-
tanta del segle XX.

$TXHVWD� QRYD� ÀORVRÀD� UHTXH-
ria d’unes pràctiques i d’uns es-
pais vitals i d’atenció diferents 
GHO� TXH� KDYLD� UHSUHVHQWDW� ÀQV�
OODYRUV� HO� PDQLFRPL�� ÀQV� L� WRW� HO�
Mental que, de ser una institució 
modèlica quan va ser inaugurat 
a principis del segle XX, s’havia 
anat deteriorant progressivament 
durant el franquisme. Quan els 
pacients encara estaven en les an-
tigues instal·lacions es va endegar 
una experiència pilot d’habitatges 
amb suport, pionera a Barcelona, i 
es va crear un Centre de Dia, que 
en ser traslladat a l’escola públi-
ca Ramiro de Maeztu que estava 
tancada al barri de Can Peguera, 
es va complementar amb una re-

sidència assistida al mateix edi-
ÀFL�� (Q� DTXHVWD� QRYD� XELFDFLy� HV�
va desenvolupar una pràctica de 
col·laboració amb el moviment as-
sociatiu del barri de Can Peguera 
TXH�KD�HVWDW�PROW�EHQHÀFLRVD�SHU�
impulsar diferents projectes co-
munitaris de col·laboració amb les 
persones usuàries i professionals.

9ROXQWDULVPH�L�SRFD�SODQLÀFDFLy
La dictadura franquista havia fet 
que processos de reforma psiquià-
trica que s’havien donat a França, 
Anglaterra, Itàlia o als Estats Units 
arribessin al nostre país amb molt 
de retard, com tantes altres coses. 
Amb les seves peculiaritats, totes 
les reformes tenien dos aspectes 
centrals. Un, el respecte a l’opinió 
i als drets de ciutadania de les per-
sones afectades. L’altre que, per 
respectar aquests drets, s’havia 
de fer una atenció integral sense 
necessitat de segregar a la persona 
de la comunitat on té els afectes i 
les relacions socials.

A partir dels anys vuitanta van 
anar apareixent diferents experièn-
cies d’atenció en el territori (Nou 
Barris, Horta-Guinardó, Sarrià, 
les Corts, Gràcia, Sants, el Raval, 
Poble Sec...), amb models com 

l’Hospital de Dia i de Comunitat 
Terapèutica, els Centres de Salut 
Mental d’Atenció Primària d’Adults 
i infantil-juvenils, els Centres de 
Dia, els Serveis de Rehabilitació Co-
munitària, habitatges amb suport, 
projectes d’habilitació i d’inserció 
social i laboral o Clubs Socials.

La majoria de vegades aquests 
serveis van ser producte de l’im-

puls d’entitats d’iniciativa social 
no lucrativa amb vocació públi-
ca i generalment amb el suport 
del moviment associatiu. Amb el 
temps van ser integrats primer per 
la Diputació de Barcelona i desprès 
traspassats a la Generalitat, amb 
un procés de desenvolupament 
que va durar anys i sempre sota el 
signe de la precarietat i amb re-
FXUVRV� LQVXÀFLHQWV�� 8Q� SURFpV� GH�
UHIRUPD� L� SODQLÀFDFLy� DVVLVWHQFLDO�

i social que avui, ben entrats al se-
gle XXI, encara no està completat.

Ja fa més de trenta anys de tot 
DL[z�L��VL�HQV�À[HP�G·RQ�YHQLP��SR-
dem dir que s’ha avançat força en 
la defensa dels drets socials, en la 
lluita contra l’estigma que pateix 
la malaltia mental i en una atenció 
pública i universal més digna. Però 
encara queda molt per fer sota el 
signe de la defensa del cada cop 
més assetjat Estat del Benestar.

ARxiu diStRiCtE nou bARRiS
,QWHUQV�GHO�0HQWDO�WUHEDOODQW�D�O·KRUW��(Q�HOV�VHXV�LQLFLV��DTXHVW�FHQWUH�YD�VHU�XQD�LQVWLWXFLy�PRGqOLFD

El moviment social contra la manera en què 

es va produir el desmantellament del Mental 

va generar un procés d’apoderament dels 

familiars de les persones afectades, que veien 

que s’anaven prenent decisions que afectaven 

les seves vides sense tenir en compte la seva 

opinió ni la de les persones usuàries. Aquesta 

lluita va donar lloc a que el mes de maig de 

1986 es constituís AFAMMCA (Associació de 

Familiars de Malalts Mentals de Catalunya), 

entitat que va jugar un paper molt important 

en fer valer els drets de ciutadania i en 

promoure l’associacionisme arreu del país.

Uns anys desprès, al 1992, des del mateix 

Centre de Dia Pi i Molist es va constituir 

una associació de persones usuàries de salut 

mental, en aquell moment “Associació de 

malalts mentals de Catalunya” (ADEMM), 

que posteriorment va volar pel seu compte. 

Avui, amb el naixement de diferents 

experiències socials, reivindicatives i 

culturals tenim VEUS, la Federació 

Catalana d’Entitats de Salut Mental en 

Primera Persona, creada i dirigida per 

les pròpies persones diagnosticades d’un 

problema de salut mental.

Els afectats prenen la iniciativa

OEl respecte als drets 
de la ciutadania va 
ser un dels aspectes 
centrals de la reforma 
psiquiàtrica

OMolts serveis van ser 
producte de l’impuls 
d’entitats d’iniciativa 
social que després va 
assumir l’Administració

gRàCiA
Plaça del Poble ‘Romanó’

L’any 1993 es va inaugurar la plaça 
del Poble Romaní en honor a la 
comunitat gitana de Gràcia. 23 
DQ\V�GHVSUpV�L�DSURÀWDQW�OHV�REUHV�
de remodelació, aquesta mateixa 
comunitat ha plantejat un canvi 
de nom per motius etimològics. 
“Romaní” només fa referència a 
la planta aromàtica i, per tant, 
proposen el canvi a la paraula 
“romanó”, més adient per referir-
se al poble gitano.

bARCElonA
No a l’hotel a la Henkel

El passat divendres 19 de febrer 
uns 800 veïns i veïnes es van 
manifestar en contra del turisme 
massiu. El canó de la Barceloneta, 
ja conegut en la ciutat, va 
encapçalar la marxa, que va 
sortir del barri de Sagrada Família 
SHU�DFDEDU�D�O·HGLÀFL�GH�O·DQWLJD�
fàbrica Henkel, on s’ha projectat 
-com no-, un nou hotel. Trias va 
fer servir el silenci administratiu 
per donar llum verda d’amagat 
a l’empresa Meridian Capital, de 
l’exvicepresident del Barça Xavier 
Faus, per aixecar un hotel de 180 
llits. La protesta la va convocar 
l’activa Assemblea de Barris per 
un Turisme Sostenible.

PoRtA
Ateneu La Bòbila

La lluita veïnal ha aconseguit 
reobrir l’antic centre comunitari 
Porta Sóller, que ara reneix com 
a Ateneu La Bòbila. Un nou i 
il·lusionant projecte de gestió 
veïnal que s’uneix als molts 
que ja existeixen a Barcelona, 
i concretament a Nou Barris. 
Transforma Porta, entitat formada 
per cinc associacions del barri, ha 
assumit la responsabilitat de la 
gestió. L’objectiu, obrir al veïnat 
un espai per poder desenvolupar 
projectes, idees i activitats 
comunitàries. Moltes felicitats.

CAMP d’En gRASSot
Nou local veïnal

Després de molts anys de 
reivindicació, l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Camp d’en Grassot 
informa de la inauguració de la 
nova seu de l’entitat en un local 
cedit pel districte de Gràcia. Per 
al moviment veïnal és important 
tenir un lloc on reunir-se, fer les 
assemblees de socis i disposar 
d’un punt d’informació per al 
barri. El trobareu als Jardins de la 
Sedeta, al carrer Sicília, 321.

nou bARRiS
No és pobresa, és injustícia

Durant l’anterior mandat, la 
regidora Irma Rognoni es va negar 
a celebrar en ple en condicions 
sobre la pobresa al districte, tal i 
com demanaven les entitats de la 
campanya “Nou Barris cabrejada 
diu prou”. La regidora actual, 
Janet Sanz, sí que ha recollit el 
guant i el passat 20 de febrer es 
va celebrar una reunió de treball 
per preparar aquest plenari, 
a la qual van assistir unes 200 
persones, entre representants 
de les entitats, treballadors de 
l’Ajuntament i els grups polítics 
Barcelona en Comú, PSC, ERC 
i la CUP. No hi van assistir ni el 
PP ni Ciutadans. Es va treballar 
un document de propostes 
sobre moltes de les quals hi va 
haver consens. Però les accions 
prioritàries s’han de pressupostar i 
concretar en un calendari per fer-
les realitat. Molta feina pendent.

Breus

de barri

En aquest enllaç ( https://

vimeo.com/31547486) podem 

visionar el documental 

Stultifera navis (La nau dels 

bojos) fet per l’antropòleg 

Josep Maria Comelles. També 

psiquiatra, va treballar 

d’intern a l’Institut Mental 

durant els anys 1973 i 1976. 

Transmet una visió que ens 

permet recuperar mínimament 

una memòria que seria molt 

important que no perdéssim.

Per conèixer més i del mateix 

autor, consulteu el llibre: 

Stultifera navis. La locura, el 

poder y la ciudad. Editorial 

Milenio, Lleida, 2006.

'RFXPHQWDFLy
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recopila su historia

Un libro recoge los artículos escritos 

por Cisco Tomàs en La Vall de Vidre

M. EugEniA ibáñEz

Cisco Tomàs i Civil pertenece a esa 
clase de ciudadanos que puede 
incluirse en el listado de especies 
en vías de desaparición y en con-
secuencia merecedora de especial 
protección. Hombre vinculado a su 
terruño más próximo, su barrio, 
casi su pueblo, no se ha limitado 
a participar en la vida comunita-
ria de Vallvidrera, sino que se ha 
convertido en memoria histórica 
de esa parte del término municipal 
GH�%DUFHORQD��XQ�WHUULWRULR�OR�VXÀ-
cientemente alejado de la ciudad 
como para mantener una identidad 
propia muy arraigada.

Pero la identidad hay que ce-
barla, protegerla, y eso es lo que 
ha hecho este hombre a lo largo de 
más de veinte años. Durante ese 
tiempo Cisco ha colaborado perió-
dicamente en La Vall de Vidre, bo-
letín de la Associació Mont d’Orsà, 
de vecinos de Vallvidrera, con ar-
tículos que han recuperado la his-
toria de esa zona. Esos textos, casi 
perdidos en el tiempo, tienen aho-
ra una segunda vida en Records del 
meu Vallvidrera, libro de cuidada 
edición, de consulta obligada para 
los estudiosos del pasado de Bar-
celona y, por supuesto, para todos 
los llebrencs, que así se denomina 
a los vecinos de ese barrio.

7UDQVPLVLyQ�RUDO
Records del meu Vallvidrera inclu-
ye 62 de los artículos publicados en 
el citado boletín, todos ellos revi-
sados, actualizados y en algunos 
casos refundidos, publicados en-
tre febrero de 1994 y octubre del 
������/RV�WH[WRV�KDQ�VLGR�FODVLÀFD-
dos en ocho capítulos de acuerdo 
con su contenido, de modo que el 
lector puede hacer una lectura de 
acuerdo con su interés particular, o 
agotar las 153 páginas de un tirón 

sin temor al aburrimiento, porque, 
en cualquier caso, la lectura será 
amena y didáctica. Amena porque 
los textos tienen el tono personal 
de su autor, capaz de conseguir que 
una conversación sobre cualquier 
tema derive en la narración de una 
historia vivida en torno a Vallvidre-
ra. Didáctica, porque cada artículo 
incluye datos y fechas en su mayor 
parte contrastados en archivos y 
recuerdos, algunos de transmisión 
oral, propia y ajena.

Lo cierto es que Cisco Tomàs 
ha tenido inmejorables fuentes in-
formativas. Nació en 1930, nueve 
años después de que Vallvidrera se 

integrara en el término municipal 
de Barcelona, miembro de una es-
tirpe que desde 1745 aparece ci-
tada en los archivos parroquiales 
de Vallvidrera. Llegó a este mundo 
una noche de Carnestoltes, pro-
bablemente con prisas porque el 
médico que atendió a su madre no 
tuvo tiempo de librarse del disfraz 
con el que había decidido sumarse 
a la juerga, o sencillamente por-
que decidió que el nacimiento de 
aquella criatura bien merecía una 
expresión festiva. El caso es que 

Vallvidrera

Can Trampa, en la plaza de Vallvidrera, cuando era restaurante y fonda, hacia el año 1900

el niño estaba predestinado a ma-
mar Vallvidrera, porque nació en 
el corazón de esa población, en la 
antigua masía de Cal Maties, hoy 
supermercado Crespo y en otro 
tiempo colmado donde trabajaron 
sus padres, Sebastiana y Francesc. 
Ese comercio fue algo más que un 
lugar donde la gente encontraba 
lo mínimo indispensable, fue tam-
bién un punto de encuentro en una 
época en la que, como indica el 
autor en la introducción del libro, 
“la gente no tenía tanta prisa como 

ahora y las compras se hacían a 
diario”. Y por aquel colmado, y sin 
agobios horarios, pasaron todos los 
vecinos de Vallvidrera, allí dejaron 
sus historias y allí quedaron reco-
gidas para ser transmitidas.

Al margen de los textos, Re-
cords del meu Vallvidrera contie-
ne un considerable número de fo-
tografías procedentes de archivos 
particulares, de editoriales y de 
Ferrocarrils de la Generalitat que 
acaban de dar al libro el tono de 
rigor histórico que, probablemen-
te, el autor nunca ha pretendido 
pero que sin duda ha logrado.

Cisco Tomàs es también coautor 
del libro Vallvidrera a través del 
temps, colaborador de Sarrià i la 
causa de les llibertats catalanes 
y escribió los anexos de la Gran 
Enciclopèdia Catalana sobre los 
barrios de Vallvidrera, Santa Creu 
d’Olorda y les Planes.

OCisco Tomàs no se 
ha limitado a participar 
en la vida comunitaria 
de Vallvidrera sino que 
es memoria histórica

OPor el colmado de sus 
padres pasaron casi 
todos los vecinos; allí 
dejaron sus historias y 
allí quedaron recogidas

En enero de 1939 la plaza de Vallvidrera y sus alrededores fueron ocupados por las tropas franquistas

La Coloma, dueña 

del establecimiento 

TXH�WRPy�VX�QRPEUH��
y el camarero Josep 

Rosquilla
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ignASi FRAnCh

'HVSUpV� GH� VLJQDU� GXHV� ELRJUDÀHV�
de pallassos, l’especialista Ramon 
Bech i Batlle ha signat un assaig es-
pecialment ambiciós sobre el tema 
en què s’ha especialitzat: el circ. 
Amb La història del circ a Barce-
lona (Viena Edicions, 2015), pretén 
oferir una panoràmica completa 
d’aquestes arts escèniques a la 
nostra ciutat. La proposta és inte-
gral pel que fa a les matèries (in-
clou pinzellades d’urbanisme i ar-
quitectura) i també integradora de 
públics lectors, perquè l’erudició 
de l’autor pren forma d’una prosa 
divulgativa i amena. La inclusió de 
PpV�GH�GRV�FHQWHQDUV�GH�IRWRJUDÀ-

es i cartells, provinents de diversos 
arxius públics i privats, és un altre 
dels atractius del volum.

L’autor comença el seu repàs 
amb entreteniments medievals, 
amb pantomimes i acrobàcies que 
entretenien la ciutat emmurallada 
sota el permís recelós de les auto-
ritats. A mesura que avança el lli-
bre, Bech va mostrant les diferents 
disciplines del teatre modern, res-

seguint l’arribada i implantació de 
les tendències més innovadores. 
Pel camí, apareixen artistes de 
fama internacional, com els pa-
llassos Tony Grice o Charlie Rivel, i 

visites pintoresques com la del circ 
de Buffalo Bill.

Bech projecta admiració per 
algunes de les heroïcitats dels di-
versos artistes: acròbates i funam-

EXOLVWHV� TXH� GHVDÀDYHQ� HO� SHULOO� L�
la gravetat, faquirs que posaven 
a prova els límits del seu cos... 
L’abundant citació de notícies i 
ressenyes periodístiques, relatives 
a cadascuna de les èpoques tracta-
des, ajuda a donar color històric a 
les explicacions. I també una certa 
dimensió coral, perquè hi aparei-
xen cròniques entusiastes i també 
demolidores, textos que traspuen 
amor pel circ... i atacs frontals a 
DVSHFWHV�HVSHFtÀFV�GHO�IHQRPHQ�R�
a la seva totalitat. Entre els autors 
citats, trobem plomes referencials 
com les de Sebastià Gasch o Lluís 
Permanyer.

L’encaix amb la ciutat

A La història del circ a Barcelona, 
circ i ciutat dialoguen de manera 
constant. Les ubicacions de barra-
ques i veles, les transformacions 
de l’urbs, serveixen d’element 
estructural en l’organització del 
UHODW�� +R� H[HPSOLÀFD� HO� WtWRO� GHO�
quart capítol, “El creixement ur-
banístic dibuixa nous espais per al 
circ”, en què Bech aborda el des-
plaçament de l’oci popular cap a la 
zona del Paral·lel, amb fets desta-
cats com la construcció del Teatre 
Circ Olympia.

Amb el temps, van quedar fora 
de lloc espais precaris com el Teatre 
de la Mercè, o altres equipaments 
efímers però més ben dissenyats, 
com el Teatre Circ Barcelonès. Però 
el dinamisme dels empresaris i la 
permissivitat institucional havien 

contribuït a difuminar fronteres: 
un barracó com el Pavelló Soriano 
va convertir-se en el Teatre Vic-
tòria, i una estructura provisional 
com el Circo Ecuestre Barcelonés 
va esdevenir l’avantguarda del circ 
a la ciutat durant més d’una dèca-
da. El “més difícil encara” no sola-
ment tenia lloc a la pista sinó fora 
d’aquesta, en forma de renovacions 
de permisos temporals i d’adequa-
ció imaginativa (o temerària) de les 
instal·lacions a les necessitats dels 
artistes i del públic.

Aquestes implantacions precà-
ries facilitaven que es produïssin 
accidents o incendis. La dels focs 
accidentals va ser una realitat 
recurrent: més d’un espai va de-
VDSDUqL[HU� DEUXSWDPHQW�� ÀQV� EHQ�
entrat el segle XX, a causa de les 
ÁDPHV��(UD�XQD�DOWUD�IDFHWD�GH�OD�
inestabilitat d’aquestes arts, que 
en ocasions entraven en el terreny 
del periodisme de successos. Per-
TXq� HO� GHVDÀDPHQW� FRQVWDQW� GHOV�
límits de la destresa i el valor (o 
la sensatesa), encara que sovint es 
dugués a terme en entorns contro-
lats i en ocasions amb petits trucs, 
implicava riscos ben reals. No pot 
sorprendre, doncs, que es recullin 
històries de pilots de globus aeros-
tàtic que van desaparèixer sense 
deixar rastre, de funambulistes 
morts, d’accidents amb feres i 
d’escenes de pànic. Són algunes 
de les anècdotes sinistres d’un en-
treteniment amb llums encegado-
res i zones molt fosques.

A través d’un relat de destreses, accidents 

i urbanisme informal, La història del circ 

a Barcelona relata la implantació 

de les arts circenses a la ciutat

Els debats sobre els usos de l’espai públic han 

existit des de molt abans de les acampades del 

15M, o de la instal·lació d’una pista de gel al 

centre de la ciutat durant el mandat de Xavier 

Trias. El llunyà any 1888, La Vanguardia 

publicava: “Tampoco queremos insistir mucho 

en la imprevisión con que se ha concedido 

autorización para establecer esta multitud de 

barracones y estorbos que han convertido la 

hermosa y despejada plaza de Catalunya en 

un callejón estrecho”. La instal·lació de circs 

provisionals en aquella zona va ser motiu 

de polèmiques periodístiques. Malgrat els 

rumors periòdics d’intervenció municipal, 

el popular Circo Ecuestre Barcelonés va 

PDQWHQLU�VH�HQ�SHX�GHV�GH�O·DQ\������ÀQV�HO�
1895. Durant aquest temps, es va convertir 

en espai referencial. La demanda d’espais 

permanents de circ xocava amb els recels que 

causava l’ocupació de la plaça Catalunya. 

Un incendi esdevingut l’any 1893 no va tenir 

conseqüències greus, però va evidenciar un 

problema de seguretat. Dos anys després, el 

consistori va enderrocar aquells barracons i el 

Circo Ecuestre Barcelonés es reinventaria al 

Teatre Tívoli.

L’ús controvertit de la plaça de Catalunya

OEl ‘més didícil encara’ 
també tenia lloc fora 
de la pista, en forma de 
permisos o adequació 
d’instal·lacions

Programes de mà del Teatre Circ 

Olympia (temporada d’hivern de 

1931-1932) i del Tívoli (1905)

Portada del llibre La 

Història del circ a 

Barcelona. Del segle 

XVIII a l’any 1979. 

Edicions Viena, 

448 pàgines, 35€

Crònica d’un 

entreteniment popular

joSEP VinyES/ARxiu RAMon bECh
Estada del Cirque Pinder a la plaça de toros de Las Arenas (1950)

MAyMó/ARxiu FotogRàFiC dE bARCElonA
)HVWLYDO�LQIDQWLO�RUJDQLW]DW�SHU�O·HPLVRUD�($-�5DGLR�$VRFLDFLyQ�HO�����



AdelA Agelet
AV les Corts

La Colònia Castells ocupava una 
illa al carrer Montnegre entre 
Equador i Entença al barri de les 
Corts. Estava formada per una co-
lla de casetes unifamiliars d’uns 
40 metres quadrats aixecades 
durant els anys 1910-1925 i algun 
HGLÀFL�GH�GRV�SLVRV��(V�GLVWULEXHL-
xen en quatre passatges nor-sud i 
un passatge transversal. Una part 
important pertanyia a un empre-
sari de la zona. Un dels bars va fer 
de casalet durant molts anys. La 
Colònia era un record de l’època 
més industrial del barri.

Va estar afectada pel pla d’ur-
banisme del 1953. Posteriorment 
SHO�3*0�GH�������TXH�OD�YD�TXDOLÀ-
car de zona verda i hi va afegir dos 
HGLÀFLV�GH�VHW�SODQWHV�GHOV�DQ\V����
del carrer Entença, algunes torre-
tes, alguna casa de dos plantes i 

un rentador de cotxes. Durant la 
legislatura de l’alcalde Maragall i 
dins dels ajuts als barris, es van 
fer el col·lectors i es van asfaltar 
els passatges del carrer Montne-
JUH��ÀQV� OODYRUV� XQ� YHULWDEOH� IDQ-
gar en dia de pluja. El carrer En-
tença s’havia urbanitzat arrel del 
Mundial de Futbol de 1982. Va ser 
una revifada notable de la Colò-
nia, molt aixafada per les succes-
sives afectacions.

L’article de M. Eugenia Ibáñez a 
El Periódico del novembre de 1999 
va destapar una operació destina-
da a realitzar la revisió del PGM: 
fer una zona verda però amb tres 
blocs de pisos. Els promotors re-
soldrien desallotjar les veïns de la 
Colònia. Eren els “homes del frac.”

La mobilització dels veïns i 
l’Associació de Veïns de les Corts 
va fer possible la transformació 
de la Colònia mitjançant un pla 
especial de gestió pública. Tots 

plegats vam recolzar una proposta 
del professor i arquitecte Ferran 
Navarro amb capacitat per reallot-
jar tots els afectats i que mantenia 
HOV�HGLÀFLV�GHO�FDUUHU�(QWHQoD��RQ�
hi vivien gairebé el mateix nom-

bre de persones que a la Colònia. 
Era la solució menys traumàtica i 
més respectuosa amb la història 
d’aquest veïnat.

La iniciativa veïnal va ser re-
butjada per l’Ajuntament, que va 
ampliar el perímetre d’afectació 
a altres carrers propers. Posteri-
orment, constituïda la comissió 
d’afectats, es va signar un conve-
ni amb l’alcalde Hereu i es va co-
mençar a dissenyar el programa de 
construcció dels nous habitatges 
en la proximitat i les fases del tras-
llat. Tota l’operació està marcada 
SHU�XQ�JUDQ�DSURÀWDPHQW�GH�O·HGLÀ-
cabilitat per part de l’Ajuntament, 
encara que les clàusules del con-
veni intenten regular que l’interès 
públic sempre sigui prioritari. 

(OV� UHVXOWDWV� TXH� ÀQV� DUD� KDQ�
involucrat els veïns primigenis de 
la Colònia han estat reeixits, amb 
el dolor de perdre molts avis que 
només van viure el patiment de 

l’afectació i no el goig del pis amb 
“cuarto de bany”, degut a la lenti-
tud del procés.

Ara arriba el desallotjament 
dels llogaters residents en els edi-
ÀFLV�GHO� FDUUHU�(QWHQoD���������D�
pisos la meitat de grans. Al solar 
resultant s’hi aixecaran dos blocs. 
Els veïns, tots més grans de 70 
anys, no volen marxar. I creiem que 
cal buscar una solució. A la darrera 
OHJLVODWXUD�V·KD�UHTXDOLÀFDW�XQ�WDOO�
de zona verda, ja obtinguda, per 
fer-hi una escola d’una fundació 
SHU� D� QHQV� DPE� LQVXÀFLqQFLD� IXQ-
cional. Un altre tall s’ha venut a 
un promotor per tal d’obtenir les 
diners públics que l’Incasòl no va 
aportar al procés de Colònia Cas-
tells. Hi ha d’haver una sortida 
OD� FRQÁLFWH� DFWXDO�� 1R� HV� SRGHQ�
HQVRUUDU� GRV� HGLÀFLV� HQ� ERQ� HVWDW�
i fer nous pisos l’endemà. Volem 
“l’Ajuntament de la persones”, no 
HO�GH�O·DSURÀWDPHQW�LPPRELOLDUL�
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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
Cermeño, 7, baixos

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
&HQWUH�&tYLF�9DOOYLGUHUD�
Vázquez Montalbán
5HLV�&DWzOLFV�������

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

Jardins de la Sedeta 
6LFtOLD����� 
600 60 36 05

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
La Violeta
Maspons, 6

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 maig

És tira RiCARdo hERmidA (sR. plástiko)

Els veïns d’Entença no volen marxar
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Josep Martí Masferrer

Sociòleg, col·laborador de la Favb

“Als anys 70, 
a Roquetes fèiem 
les assemblees 
en un descampat 
DO�ÀQDO�GHO�FDUUHU�
Mina de la Ciutat”puyAl

A molts barris de l’àrea metropolitana el coneixen com “el Pep”. 

La seva vida adulta ha estat molt lligada al moviment veïnal, on 

sempre ha treballat de manera generosa pel bon funcionament de 

les associacions i l’enteniment entre el veïnat. Una generositat que 

l’ha fet formar part d’aquell grup de persones que no saben dir 

“no” a les moltes propostes que arriben del món de l’associacionis-

me militant. Nascut a Sant Celoni, en acabar “la mili” va començar 

a treballar a l’Hospital de Sant Pau amb 22 anys, i va estrenar 

domicili a la Barcelona canalla d’aquells anys, al carrer d’Avinyó. A 

partir d’aquí l’enamorament per la ciutat no ha entrat mai en con-

tradicció amb l’estima pel seu poble del Montseny, del qual explica 

històries al·lucinants. Ara es jubila i tanca una etapa laboral, però 

estem segurs que no la seva activitat en el moviment veïnal.

El del carrer d’Avinyó va ser l’únic domicili a Barcelona?
Quan em vaig casar vaig traslladar-me al barri de Roquetes, a 

Nou Barris, on hi vaig viure sis anys. Vaig participar en la creació 
de l’associació de veïns. Les assemblees les fèiem en un descam-
SDW�DO�ÀQDO�GHO�FDUUHU�0LQD�GH�OD�&LXWDW�

En aquell moment vas començar a estudiar els barris.
Treballava de dia a Sant Pau i de nit estudiava Sociologia, era 

l’any 1977. En acabar la carrera vaig dedicar la tesina a la pre-
sència i relació entre les associacions veïnals i els partits polítics.

Un tema de plena actualitat... ¿per què el vas triar?
$FDEjYHP�GH�IXQGDU�O·DVVRFLDFLy�GH�YHwQV�GH�6DQW�&HORQL�L�MR�

PLOLWDYD�DO�36&��'HV�GHO�SDUWLW�FRPHQoDYD�D�LQVLQXDU�VH�TXH�DPE�
OD�GHPRFUjFLD�OHV�DVVRFLDFLRQV�YHwQDOV�MD�QR�WHQLHQ�UDy�G·H[LVWLU��
&RP�TXH�QR�KL�HVWDYD�G·DFRUG��YDLJ�GHL[DU�OD�PLOLWjQFLD�

Va ser un treball complex?
(O�PHX�WXWRU�YD�VHU�&DUOHV�9LYHU�L�3L�6XQ\HU��0DL�QR�OL�DJUDLUp�

SURX�HO�VXSRUW��7DPEp�YDLJ�FRQqL[HU�O·$QQD�$ODEDUW��TXH�IHLD�XQD�
tesi sobre les associacions de veïns. Entre els dos vam enquestar 
WRWHV�OHV�HQWLWDWV��(QV�YDP�HQWHQGUH�D�OD�SULPHUD��'·DTXHVWD�PD-
QHUD�YDLJ�YLVLWDU�L�FRQqL[HU�PROWV�DFWLYLVWHV�YHwQDOV�

A quina conclusió vas arribar?
Que a totes les associacions estaven presents els partits polí-

WLFV��SHUz�HVSHFLDOPHQW�HO�368&��3HUz�OD�QRVWUD�VRUSUHVD�YD�VHU�
FRQVWDWDU�TXH�OD�PDMRU�SDUW�GHOV�DFWLYLVWHV�HUHQ�LQGHSHQGHQWV��L�
que molts d’ells declaraven ser “cristians de base”.

Qui formava part del tribunal?
5HFRUGR� HO� FDWHGUjWLF� 0LTXHO� &DPLQDO�� (VWDYD� HQWXVLDVPDW�

amb el treball i em va sotmetre a un dur interrogatori. Temps 
GHVSUpV�HP�YD�FRQYLGDU�D�GLQDU�D�FDVD�VHYD��9D�FXLQDU�XQ�OOREDU-
ro, i la seva companya Anna Alabart em va animar perquè fos tan 
GXU�HQ�TXDOLÀFDU�OD�VHYD�FXLQD�FRP�HOO�KR�KDYLD�HVWDW�DPE�PL��/L�
YDLJ�GRQDU�XQ�H[FHOÃOHQW�

Vas publicar el treball?
El vaig oferir a El Noticiero Universal i durant 15 dies el van 

DQDU�SXEOLFDQW�SHU�SHFHV��(P�YDQ�ÀW[DU�GH�FURQLVWD�GHOV�EDUULV�L�
VLV�PHVRV�GHVSUpV�YDLJ�DEDQGRQDU��SHUTXq�QR�HP�SDJDYHQ�QL�XQ�
“duro”. Vaig decidir dedicar-me al món associatiu.

I així va arribar un nou Ajuntament democràtic.
/HV�DVVRFLDFLRQV�VH·Q�YDQ�UHVVHQWLU��0ROWV�DFWLYLVWHV�HUHQ�GH�

partits i van anar a les institucions. Es va aguantar, tot i que va 
ser dur. Però en aquells primers anys democràtics les associaci-
ons van crear tot un entramat d’entitats culturals, esportives...

També vas col·laborar amb la revista El 29 de la Favb.
Sí, en tots els seus números. En l’àmbit del treball comunitari 

YDLJ�IRUPDU�SDUW�GHO�&HQWUH�GH�'HVHQYROXSDPHQW�GH�O·(FRQRPLD�
Social. Uns anys d’intensa relació amb els barris i amb la Favb.

El barri de Sant Antoni va ser la teva última destinació?
Sí, hi vaig arribar als anys 90, i vaig coincidir amb el molt re-

FRUGDW�-RDQ�%��,VDUW��'HVSUpV�YDLJ�WRUQDU�D�6DQW�&HORQL�

Ara arriba la jubilació! Com veus la nova etapa personal?
1R�P·DYRUULUp�SDV��'HL[R�OD�)DYE��SHUz�WLQF�PpV�SURMHFWHV�TXH�

UHFRUGV��8QD�GH�OHV�FRVHV�TXH�HP�ID�LOÃOXVLy�pV�HVFULXUH�OD�KLVWzULD�
GHO�PRYLPHQW�DVVRFLDWLX�L�YHwQDO�GH�6DQW�&HORQL�

El Poblenou

En la seva edició del mes de 

febrer, la revista El Poblenou 

defensa de manera eloqüent a la 

portada el pas del tramvia per la 

Diagonal, una decidida reivindi-

cació veïnal. A l’interior trobareu 

articles sobre la desaparició del 

patrimoni industrial, l’enques-

ta ciutadana  sobre el carrer 

Pere IV o les al·legacions al pla 

urbanístic Ramon Turró, Tortellà 

i Pellaires, que els veïns consi-

GHUHQ�LQVXÀFLHQW�L�TXH�SRVD�HQ�
perill alguns passatges del barri. 

Altres reportatges parlen dels 

perills del TTIP o de la història de 

les dones sufragistes.

Hoja Informativa

Hoja Informativa, la incansable 

revista de la també incansable As-

sociació de Veïns de Can Sant Joan 

de Montcada i Reixac, arriba al nú-

mero 484 fent un repàs als “vells 

temes” acumulats: els problemes 

d’accessibilitat de l’estació de 

Bifurcació; la runa acumulada a 

la plaça de la Pedra; les molèsties 

de la pedrera d’Adif-Balastros; el 

retard de les escales mecàniques 

de la Muntanyeta o el mal estat de 

les voreres del barri. A la portada 

es demana justícia per a Sergio, el 

jove veí apallissat en una discote-

ca. Felicitem els que fan possible 

aquest mitjà informatiu.

El Pou

$�ÀQDOV�G·DQ\�HQV�YD�DUULEDU�D�OD�
redacció de Carrer l’extraordinària 

revista El Pou, editada pel Grup 

d’Estudis de la Vall d’Horta i la 

Muntanya Pelada. Entre d’altres 

temes, destaquem l’entrevista 

a l’escriptor i veí Albert Sánchez 

Piñol, que manifesta ser “de 

l’última generació de nens que van 

jugar al carrer”. Altres interessants 

articles tracten sobre els 30 

anys de les escoles parroquials 

del Guinardó, el barri de Sant 

Genís dels Agudells o el repàs a 

la vida d’Àngel Navarro Baselga, 

boxejador amateur i entrenador 

nascut al Baix Ginardó.

Malestar davant la 

proposta sobre turisme

Revistes

de barri

La Favb

informa

ASSEMblEA DE bARRIS pER 
uN tuRISME SoStENIblE

L’Ajuntament ha avançat alguns 

dels criteris que ha d’incloure el 

Pla Especial Urbanístic d’Allotja-

ments Turístics (PEUAT) i, tot i que 

podem compartir alguns aspectes 

(no creixement en certes zones, 

cap nova llicència d’apartament 

turístic), veiem amb preocupació 

com s’acabaran concretant en el 

pla. L’experiència d’altres plans 

d’usos a nivell de districtes ens 

demostra que la normativa ha de 

ser molt restrictiva i clara; un pla 

complex i ple d’excepcions per-

metrà als agents econòmics trobar 

escletxes, augmentar la saturació 

d’allotjaments turístics i estendre-

la a més barris de la ciutat.

La pressió, cap a altres barris
Alguns gestos que proposa l’Ajun-

tament ens semblen de maquillat-

ge. Per exemple, condicionar els 

nous establiments a la no substitu-

ció d’habitatge existent. Evident-

ment la pèrdua d’habitatge és una 

de les conseqüències més negati-

ves de la saturació turística, però 

la substitució d’altres usos també 

és perjudicial. Es potenciarà enca-

ra més el monocultiu d’usos turís-

tics i la pèrdua de llocs de treball 

de qualitat. A més, no s’entén com 

es concretarà legalment aquest 

criteri, ja que no existeix un cens 

d’habitatges a la ciutat.

El terme “decreixement na-

tural” és hipòcrita o directament 

buit: és molt improbable que el 

nombre de llicències decreixi 

sense polítiques actives que pro-

moguin el tancament d’establi-

ments a les zones més saturades 

de la ciutat. Per tant, el PEUAT 

de moment no aborda una de les 

problemàtiques més greus, com 

són els problemes de convivència, 

saturació i pressió pels residents, 

que genera l’alta concentració de 

places hoteleres.

I per últim avui hem constatat 

allò que ja ens imaginàvem: el go-

vern pretén regular la zona central 

de la ciutat i traslladar la pressió 

d’allotjaments turístics cap a al-

tres barris; utilitzant l’eufemisme 

“d’ordenar”, el que aconseguirà 

és estendre el pastís de la ciutat 

turística a altres sectors que de 

moment no eren prou atractius 

pels inversors. Des del primer 

moment vam posar sobre la taula 

que el procés participatiu es feia 

amb presses, amb poc temps per 

debatre i amb poca representació 

del veïnat, però el pitjor és que un 

dels aspectes més importants del 

pla ja estava decidit prèviament.

Des de l’Assemblea de Barris 

per un Turisme Sostenible no ens 

creiem que pel fet d’establir al-

guns condicionants es reguli un 

creixement sostingut que preser-

vi l’equilibri i el teixit social dels 

barris. Pensem, per exemple, en 

el barri de Vallcarca, marcat pels 

enderrocs i conseqüents solars 

buits, la majoria propietat de 

Núñez y Navarro, i la proximitat 

al Parc Güell, gran atractiu tu-

rístic. És evident que la possibi-

litat d’obrir nous allotjaments 

turístics farà augmentar encara 

PpV� O·HVSHFXODFLy� L� GLÀFXOWDUj� OD�
reconstrucció del barri des del 

teixit veïnal.

Amb aquestes mesures, el nom-

bre de pernoctacions turístiques 

turístiques a Barcelona seguirà 

creixent globalment, i per tant ho 

farà la concentració de visitants a 

les zones de més atractiu turístic, 

mentre els problemes de pressió i 

especulació immobiliària s’esten-

dran a aquests barris menys afec-

WDWV�ÀQV�DUD�
No acceptem que només es 

pugui actuar en barris que ja han 

patit greus processos d’expulsió 

del veïnat. Coneixent les lògiques 

econòmiques imperant a la ciutat, 

s’ha de fer planejament i preven-

ció, no només cures pal·liatives.

És necessària una normativa de 

creixement zero a nivell de ciu-

tat, conjuntament amb polítiques 

actives que redueixin la saturació 

turística, mantinguin la població 

resident i l‘equilibri d’usos.

OUn pla complex i ple 

d’excepcions permetrà 

als agents econòmics 

trobar escletxes per 

augmentar la saturació
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“La rumba catalana es vol vendre 
si no està feta per gitanos”

Arrels de Gràcia
Grup de rumba 
catalana format per 
Jonathan Jiménez, 
Samuel Giménez, 
Pescaito González, 
Climent Campà 
i Toni Reyes

LAuRA AznAR

entrevista

DAni CoDinA

fotografia

Premi a la hipocresia
World Press Photo ha triat una instantània de l’australià Warren 
5LFKDUGVRQ�FRP�D�JXDQ\DGRUD�GHO�FHUWDPHQ�IRWRJUjÀF�G·HQJXDQ\��/D�
imatge mostra un home passant un nadó per una tanca amb punxes 
D�OD�IURQWHUD�HQWUH�6qUELD�L�+RQJULD��'XHV�SHUVRQHV�HQWUH�PLOLRQV�
TXH�VyQ�REOLJDGHV�D�DEDQGRQDU�OD�VHYD�OODU�SHU�FRQÁLFWHV�TXH�QR�KDQ�
SURYRFDW��(Q�OD�VHYD�IXJLGD�FDXHQ�HQ�PDQV�GH�WUDÀFDQWV�GH�PLVqULD�L�
YLDWJHQ�SHU�PLWMDQV�TXH�QR�JDUDQWHL[HQ�OHV�VHYHV�YLGHV��(OV�JRYHUQV�
IDQ�HO�SDSHURW�L�VXEKDVWHQ�ORWV�GH�UHIXJLDWV�SHU�UHSDUWLU�VH��(OV�
DFRUGV�QR�HV�FRPSOHL[HQ��(VSDQ\D�KDXULD�G·DFROOLU��VHJRQV�XQ�DFRUG�
GH�VHWHPEUH�GH��������������UHIXJLDWV�L�Q·KD�DFROOLW�����*UqFLD��
7XUTXLD�L�DOWUHV�SDwVRV�IURQWHUHUV�VyQ�WHVWLPRQLV�G·XQ�GUDPD�JHJDQWt��
/HV�FLXWDWV�UHIXJL�QR�SRGHQ�H[HUFLU�DTXHVW�GUHW��(OV�DMXQWDPHQWV�L�OHV�
HQWLWDWV�VROLGjULHV�HVWDQ�SUHSDUDWV��(OV�JRYHUQV��LQDFWLXV�L�FRYDUGV��
HV�OLPLWHQ�D�DL[HFDU�PXUV��0HQWUHVWDQW��PLOHUV�GH�SHUVRQHV�PRUHQ�R�
UHVLVWHL[HQ�HQ�FRQGLFLRQV�LQIUDKXPDQHV��(QV�FRQIRUPHP�DPE�TXHGDU�
LPSUHVVLRQDWV�GDYDQW�OD�IRWR�G·XQ�QHQ�RIHJDW��8Q�IDQWDVPD�UHFRUUH�
O·(XURSD�RÀFLDO��OD�KLSRFUHVLD�JRYHUQDPHQWDO��

AUUHOV�GH�*UjFLD�HV�YD�JHVWDU�HQ�
un growshop�GHO�0HUFDW�GH�OD�
/OLEHUWDW��´HQWUH�SLWRV��SHWHV�
L�ÁDXWHVµ��/D�UXPED�FDWDODQD�

heretada dels pares és ànima i segell 
G·LGHQWLWDW�GHO�FRQMXQW��TXH�HVWj�DUD�IRUPDW�
SHU�FLQF�MRYHV�JLWDQRV�L�SDLRV��(O�TXH�YD�
FRPHQoDU�´FRP�XQD�JXDVVDµ��DPE�WUREDGHV�
HVSRUjGLTXHV�G·DPLFV�TXH�GHL[DYHQ�ÁXLU�
O·HVWLO�´PDPDWµ�GHV�GH�SHWLWV��YD�DQDU�
SUHQHQW�IRUPD�L�HV�YD�FRQVROLGDU�O·DQ\�������
(OV�VHXV�DQWHFHVVRUV�HOV�YDQ�FHGLU�FRP�D�
OOHJDW�(VWUHOODV�GH�*UjFLD��XQ�SURMHFWH�
PXVLFDO�DSDGULQDW�SHO�PHVWUH�*DWR�3pUH]��
Arrels beu d’aquesta herència i intenta 
DFWXDOLW]DU�OD�UXPED�DPE�XQ�WRF�PROW�
personal que incorpora ritmes d’altres 
GLVFLSOLQHV��FRP�OD�VDOVD��HO�IXQN\�L�HO�URFN�

*UjFLD��O·LQGUHW�TXH�DJUXSD�OD�PDMRU�
FRPXQLWDW�GH�JLWDQRV�FDWDODQV�GH�%DUFHORQD��
PDUFD�HO�SDVVDW�L�HO�SUHVHQW�GHO�JUXS��
/D�GHVDSDUHJXGD�8QLy�*LWDQD��OD�3ODoD�
GHO�5DVSDOO��HO�EDU�5HVROtV�R�OD�SODoD�GHO�

Poble Romaní són alguns dels racons que 
GHÀQHL[HQ�OD�VHYD�WUDMHFWzULD�SHU�XQ�EDUUL�
´TXH�KD�FDQYLDW�PROWµ��(OV�DQ\V�HQ�TXq�
la rumba catalana brotava de manera 
espontània al carrer han quedat enrere per 
GRQDU�SDV�D�XQD�*UjFLD�´PpV�pijaµ�TXH�KD�
SHUGXW�OD�VHYD�HVVqQFLD��´/D�FULVL�KD�IHW�IRUD�
PROWD�JHQW��$EDQV�HUD�PpV�DXWqQWLF�L�SHO�
TXH�ID�D�OD�UXPED��PROW�PpV�DQLPDWµ��$UUHOV�
KD�YLVFXW�HQ�FDUQ�SUzSLD�DTXHVWD�WUDQVLFLy�
i ha hagut de fer front a les limitacions 
LPSRVDGHV�SHU�OD�*XjUGLD�8UEDQD��´'HVSUpV�
de tres o quatre concerts ens tancaven la 
SDUDGD��PDU[jYHP�D�XQ�DOWUH�OORF�L�SDVVDYD�
HO�PDWHL[µ��,�DTXHVW�QR�KD�HVWDW�O·~QLF�
obstacle que han trampejat el cantant 
-RQDWKDQ�-LPpQH]�L�HOV�VHXV�DFRPSDQ\DQWV��
0DVVD�VRYLQW��H[SOLTXHQ��O·DGPLQLVWUDFLy�QR�
els ha tingut en compte perquè participessin 
HQ�HVGHYHQLPHQWV�FXOWXUDOV��7HQHQ�FODU�HO�
PRWLX��´+L�KD�UDFLVPH�HQ�HO�VHFWRU��KR�YHLHP�
perquè la rumba catalana es vol vendre com 
D�SURGXFWH�SHUz�~QLFDPHQW�FDQWDGD�SHU�

SDLRV��JLWDQRV�DSDUW��&DQWHP�OD�WRWV��1RPpV�
hi ha pa per als mateixos de sempre i a 
QRVDOWUHV�QR�HQV�GRQHQ�QL�OHV�PROOHVµ��&RP�
D�H[HPSOH�G·DTXHVWD�LQYLVLELOLW]DFLy�FLWHQ�
OHV�IHVWHV�GH�OD�0HUFq��RQ�Vt�TXH�KL�WHQHQ�
cabuda altres conjunts d’ètnia no gitana 
TXH�WRTXHQ�HO�PDWHL[�JqQHUH��´1RVDOWUHV�
WDPEp�VRP�SDUW�GH�OD�FXOWXUD�GH�%DUFHORQD��
5XPED�FDWDODQD��HQ�FDWDOj�L�IHWD�SHU�JLWDQRV�
GH�*UjFLD��3HU�TXq�QR"µ��3UHFLVDPHQW�OD�
)HVWD�0DMRU�GHO�EDUUL�ID�GH�FRQWUDSXQW�L�
DMXGD�TXH�HO�JUXS�HV�PDQWLQJXL�HQ�DFWLX��
/·DQ\�SDVVDW�YDQ�RPSOLU�OD�3ODoD�GHO�6RO�
DPE�JHQW�G·DUUHX�TXH�YROLD�YHXUH·OV�DFWXDU��
SHUz�DTXHVW�q[LW�QR�V·KD�WUDGXwW�HQ�PpV�
RSRUWXQLWDWV�ODERUDOV�

/D�PDWHL[D�FUtWLFD�OD�WUDVOODGHQ�DOV�
PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFLy��SDUWLFXODUPHQW�
D�OD�WHOHYLVLy�S~EOLFD�GH�&DWDOXQ\D�L�D�OD�
manca d’espais que atorga a la rumba 
FDWDODQD��´9DP�HVWDU�WUHEDOODQW�HQ�XQ�
ORFDO�L�YDQ�YLVLWDU�QRV�DOWUHV�FDGHQHV��SHUz�
PDL�79���6H�VXSRVD�TXH�pV�OD�WHOHYLVLy�GH�

tots i hauria de promoure tota la cultura 
FDWDODQDµ��3HU�FRQWUD��H[SOLTXHQ��D�O·(VWDW�
espanyol es dóna molt impuls i valor al 
ÁDPHQF��HO�JqQHUH�DUWtVWLF�TXH�VH�VHQWHQ�
PpV�SURSL��WDPEp�TXDQ�VyQ�JLWDQRV�HOV�TXL�
HO�SURGXHL[HQ��´.HWDPD��HO�&LJDOD��1LxD�
3DVWRUL��/D�%DUEHUtD�GHO�6XU����L�DL[t�SRGULD�
HVWDU�XQ�TXDUW�G·KRUDµ��UHFDOFD�-RQDWKDQ�
-LPpQH]��´TXLQ�UHIHUHQW�GH�UXPED�FDWDODQD�
SRGULHV�GLU�PH�GHVSUpV�GH�3HUHW"�(OO�KD�HVWDW�
O·H[FHSFLyµ��$TXHVWD�QR�pV��WDQPDWHL[��
OD�VHYD�~QLFD�SUHRFXSDFLy�UHODWLYD�DOV�
PLWMDQV��(O�JUXS�GH�MRYHV�WDPEp�GHQXQFLD�HO�
WUDFWDPHQW�PHGLjWLF�TXH�UHEHQ�HOV�JLWDQRV��
´(QV�SUHQHQ�SHU�S~UULDµ��H[SOLTXHQ��´QR�
diran que un grup de gitanos ha tret un bon 
GLVF��HQ�FDQYL�Vt�TXH�DIHJLUDQ�¶O·qWQLD�JLWDQD·�
SHU�SDUODU�G·XQ�UREDWRULµ�

0DOJUDW�HOV�HQWUHEDQFV��HO�FRQMXQW�KD�
VDEXW�REULU�VH�FDPt��(OV�GRV�jOEXPV�TXH�
KDQ�SXEOLFDW��Més o menys i Ximenis La 
Rumbeta�KDQ�WLQJXW�´PROW�ERQD�DFFHSWDFLy�
SHU�SDUW�GH�OD�JHQW��HQFDUD�TXH�QR�WDQ�ERQD�
SHU�SDUW�GH�OD�JHQW�LQÁXHQWµ��$UD�JUDYHQ�HO�
VHX�WHUFHU�GLVF��XQ�SURMHFWH�PROW�SHUVRQDO�
DPE�SLQ]HOODGHV�´G·DTXt�L�G·DOOjµ��(VWDUj�
OOHVW�D�ÀQDOV�GH�PDUo�L�FRP�MD�YDQ�IHU�DPE�
HOV�GRV�WUHEDOOV�SUHYLV��EROFDUDQ�D�OD�[DU[D�
HO�VHX�FRQWLQJXW��,QWHUQHW�KD�HVWDW�O·HLQD�
LQGLVSHQVDEOH�SHUTXq�$UUHOV�GH�*UjFLD�
DUULEpV�DO�S~EOLF��WRW�L�TXH�OD�FHUYHVHULD�
0RULW]�WDPEp�KD�YROJXW�GRQDU�ORV�XQ�FRS�GH�
Pj��RIHULQW�ORV�O·RSRUWXQLWDW�GH�WRFDU�HQ�
GLUHFWH�HQ�HO�VHX�HVSDL�JDVWURQzPLF��DO�����
GHO�%RUQ�´'·DTXHVWD�PDQHUD�DFRQVHJXLP�
FHUW�UHVVzµ��VHQWHQFLHQ��´SHUTXq�QR�SRGHP�
HVSHUDU�TXH�79��GRQL�LPSXOV�D�XQ�SURGXFWH�
IHW�SHU�JLWDQRVµ�

AzAgRA i REvuELtA


