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mARiA fAvà

El passat 27 d’abril el Consell 
Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona va acordar rescaba-
lar moralment els 1.600 funci-
onaris municipals que van ser 
depurats després de la guerra 
civil i publicar-ne els noms, els 
càrrecs pels quals van ser im-
putats i les sancions correspo-
nents en la Gaseta Municipal, 
en el BOPB (el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona) i 
en una web que està a l’abast 
de tothom. Aquesta reparació, 
que arriba amb 79 anys de re-
tard, no implica cap compen-
sació econòmica per als seus 
hereus. Aquesta és potser una 
de les raons d’aquest llarg re-
tard, perquè ara ja no hi ha 

perill de reclamacions mone-
tàries. En el mateix plenari 
es va acordar revocar l’ator-
gament de la medalla d’or de 
la ciutat a Miquel Mateu i Pla, 

que va ser el primer alcalde 
després de la guerra escollit 
directament pel general Fran-
cisco Franco.

Acabada la guerra i 
d’acord amb la llei del 10 de 

febrer de 1939 “para la de-
puración de funcionarios pú-
blicos”, tots els treballadors 
municipals de l’Ajuntament 
de Barcelona que van entrar 
a la Casa Gran abans del 18 
de juliol de 1936 havien de 
presentar-se en el termini de 
vuit dies hàbils a les depen-
dències municipals per om-
plir “las instancias iniciales 
del expediente” depurador. 
Aquestes instàncies eren una 
declaració jurada que anava 
acompanyada d’una petició 
de reingrés. També s’havia 
d’omplir un qüestionari de 
vint preguntes que servien al 
tribunal depurador per fer-se 
una idea de la persona que 
havien d’avaluar. En aquest 
qüestionari es demanava di-

rectament la delació dels 
companys de feina.

La llei del 10 de febrer de 
1939 es publica després de la 
caiguda de Catalunya i quan el 
bàndol nacional ja tenia coll 
avall la victòria. En el prefaci 
de la llei es parla de Catalunya 
i de la seva capital roja. “La 
liberación de los nuevos terri-
torios y especialmente la de 
Barcelona, ciudad que ha sido 
sede del Comité rojo en estos 
últimos tiempos, plantea con 
urgente apremio el problema 
de la depuración de los funcio-
narios públicos”. Aquest nou 
codi compila la legislació dis-
persa que s’havia elaborat fins 
a aquell moment i estableix de 
forma definitiva com ha de ser 
el procediment depurador.

jAumE fAbRE
periodista i historiador

El cardenal Enric Pla i Deniel, 
autor de la justificació ideològi-
ca de l’aixecament militar con-
tra la República com a Cruzada, 
devot practicant de la salutació 
feixista, inventor de les entra-
des de Franco “bajo palio” a 
les esglésies, i premiat per això 
pel dictador amb l’arquebisbat 
de Toledo, el títol de Primat 
d’Espanya i un escó a les Cortes 
Españolas, tenia cinc nebots, 
fills de la seva germana Mer-
cè, casada amb Damià Mateu i 
Bisa -comerciant de ferros amb 
l’empresa Viuda e hijos de Mi-
guel Mateu i fundador, entre al-
tres, de la fàbrica d’automòbils 
Hispano-Suiza; banquer, mece-
nes d’art, monàrquic, propieta-
ri del Diario de Barcelona des 
de poc abans de la guerra civil, 
senyor del Castell de Peralada 
i membre d’un bon grapat de 
consells d’administració-.

Al gran d’aquests nebots li 
van posar el nom de l’avi pa-
tern, Miquel. Va néixer l’any 
de la pèrdua de les colònies 
de Cuba i Filipines, però el 
98 no va suposar per a ell cap 

mal fat, hereu com era d’una 
fortuna impressionant i mem-
bre d’una de les famílies més 
influents del país. El noi va fer 
estudis universitaris a Barcelo-
na i va fer estades a França i 
els Estats Units amb l’excusa 
de completar estudis. Res dife-
rent del que és habitual en els 
nois de casa bona. Es va casar, 
va tenir una filla, Carme Mateu 
i Quintana, i en començar la 
guerra civil no s’ho va pensar 
gens i va anar cap a Burgos via 

Ginebra. Allà va poder alternar 
amb el dictador i fer-se ben 
veure per l’establishment fran-
quista, el que li va suposar el 
nomenament d’alcalde de Bar-
celona uns dies abans de l’ocu-
pació de la ciutat, quan encara 
es trobava a Saragossa, a l’es-
pera que fos buidada de rojos. 
Eren temps que sí que eren 
possibles els nomenaments no 
presencials de càrrecs polítics. 
El dia 27, l’endemà de l’entra-
da de les tropes franquistes a 

l’Ajuntament, hi arribava Mi-
quel Mateu amb el nomena-
ment d’alcalde a la butxaca. 
Els dies següents van anar ar-
ribant els altres membres del 
Consistori, igualment nomenats 
a distància.

Al principi van tenir molta 
feina a fer neteja de funciona-
ris no clarament fidels. No va 
ser difícil fer la llista, formada 

sobretot a base de delacions. 
Delatar un company de feina 
podia ser una bona inversió per 
assegurar-se el propi futur. No 
calia ajustar-se gaire a la veri-
tat ni aportar proves, la tria es 
feia sense gaire miraments. I el 
lloc dels que eren expulsats i 
dels que havien marxat a l’exi-
li era ocupat ràpidament pels 
que havien estat presos o ama-
gats durant la guerra, per ex 

combatents de l’exèrcit fran-
quista o, si havien mort, pels 
seus orfes i vídues. És a dir, per 
militars, falangistes, carlins, 
lerrouxistes, gent de la Lliga i 
persones que, sense haver mi-
litat en cap partit, fessin clara 
professió de fe franquista.

La segona neteja va ser la de 
monuments i noms de carrers. 
Van ser retirats tots els sospi-
tosos de catalanisme o esquer-
ranisme i substituïts pels dels 
herois del nou règim. Cartells 
i pintades a les parets que re-
cordessin els temps de la Repú-
blica van ser tapats per les ara-
nyes falangistes i pels retrats 
de Franco i José Antonio.

Treure la runa dels carrers 
va ser una feina més lenta. 
Els bombardeigs havien deixat 
importants ferides en la trama 
urbana, i van ser aprofitats per 
començar a obrir nous carrers 
i places. Es van cegar refu-
gis antiaeris. Miquel Mateu va 
aprofitar l’ocasió per donar 
nova vida a l’empresa de ferros 
que havia heretat. En feia falta 
molt per a la reconstrucció, i 
no n’hi havia gens. Arreplega-

El nebot del cardenal

Barcelona ha retirat la medalla d’or de la ciutat a Miquel 
Mateu i Pla, primer alcalde franquista i responsable de la 
repressió dels funcionaris municipals afins a la República, 
dels quals s’han anul·lat els expedients de depuració
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Reparació amb 
79 anys de retard

ARxiu
Enric Pla i Deniel amb els caps del règim franquista, a Toledo el 1940

lMiquel Mateu arribava 
a Barcelona amb el 
nomenament d’alcalde 
a la butxaca, concedit 
uns dies abans de 
l’ocupació franquista

lTots els treballadors 
municipals que havien 
entrat a l’Ajuntament 
abans del 18 de juliol 
de 1936 van haver 
de passar la depuració
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va el de les cases ensorrades, 
i si calia n’ensorrava. Un dels 
pastissos més suculents va ser 
el Palau de Belles Arts proce-
dent de l’Exposició Univer-
sal de 1888, bombardejat per 
l’aviació italiana el 1938. Hi 
quedaven moltes tones de fer-
ro que l’empresa Viuda e hijos 

de Miguel Mateu va saber reci-
clar amb bons guanys. Estava 
situat on fins fa poc hi ha hagut 
l’edifici dels jutjats de primera 
instància. Era un edifici majes-
tuós decorat amb escultures i 
pintures dels millors artistes de 
l’època que havia servit des-
prés de 1888 per a tota mena 
d’actes i exposicions.

Miquel Mateu no va tenir 
problemes per posar-se quan 

calia la camisa blava, saludar 
amb el braç aixecat i fins i tot 
formar part del Consejo Naci-
onal de Falange Española, se-
gurament no gaire convençut, 
sinó perquè era el que li conve-
nia. Eren temps de triomf del 
cinisme polític. Si calia rebre 
entusiàsticament el comte Ci-
ano, gendre de Mussolini, o el 
cap de les SS Heinrich Himm-
ler, no hi feia pas escarafalls. 
El 1943 Franco el va nomenar 
Procurador en Cortes, i així va 
poder seure a prop del seu tiet 
Pla i Deniel en un escó de l’edi-
fici de la carrera de San Jeróni-
mo. Alhora que per un costat 
aixecava al braç, depurava 
funcionaris municipals i seguia 
les directrius franquistes, per 
l’altre afavoria els seus propis 
negocis.

Llums tènues

Però entre les abundants om-
bres dels seus sis anys a l’alcal-
dia hi ha també algunes tènues 
llums, com la de permetre que 
ocupessin alguns llocs significa-
tius a l’Ajuntament antics mili-
tants de la Lliga i algunes figures 
d’un nivell intel·lectual força 
per damunt del que era habitual 

entre els càrrecs polítics i tèc-
nics de l’època, quan triomfa-
ven sobretot les mitjanies i els 
aprofitats. Entre ells, l’arqui-
tecte municipal Adolf Florensa, 
qui, desoint les odres del gover-
nador civil i segurament amb el 

consentiment de Mateu, no va 
destruir les estàtues retirades 
de carrers i places sinó que les 
va amagar en un magatzem del 
Poblenou, el que va permetre 
recuperar, després de la mort 
de Franco, monuments tan sig-
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péREz DE RozAs / AmCb
Amb vestit i fent la salutació feixista a sota de la placa, Miquel Mateu i Pla, primer alcalde franquista de Barcelona, el 1939

lAixecava el braç, 
depurava funcionaris 
i seguia les directrius 
franquistes a l’hora 
que afavoria els seus 
propis negocis

nificatius com els dedicats al 
doctor Robert, Layret o Rafael 
de Casanova.

Una altra figura destacada 
del període va ser Tomàs Car-
reras Artau, a qui Mateu va 
escollir com a responsable de 
l’àrea de Cultura i a qui es deu 
la salvació d’alguns elements 
de la Barcelona culta d’abans 
de l’arribada del franquisme, 
com la Biblioteca Arús, i la 
creació d’altres de nous, com 
l’Orquestra Ciutat de Barce-
lona. Va esforçar-se en tornar 
a obrir els museus existents 
el més ràpidament possible i 
a fer-ne de nous. Va crear el 
d’Art Modern en l’edifici que 
havia ocupat el Parlament de 
Catalunya al parc de la Ciuta-
della, i el d’Història a la Casa 
Padellàs, traslladada ja abans 
de la guerra pedra a pedra des 
de la Via Laietana a la plaça 
del Rei. Alhora l’Ajuntament 
va comprar el Tinell i la cape-
lla de Santa Àgata, que van ser 
incorporats al museu.

El 1945 es van reobrir els 
museus de geologia i zoologia 
del parc de la Ciutadella i el 
gabinet numismàtic, tancats 
des de la guerra. Els anys se-
güents, quan Mateu ja no era 

alcalde, es va habilitar una part 
de l’antic palau reial per al Mu-
seu Marès i es va crear el Museu 
de la Música en el Conservatori 
¡ I’Etnològic a Montjuïc.

També es va comprar el pa-
lau de la Virreina, es va restau-
rar, i s’hi va instal·lar el Museu 
d’Arts Decoratives que havia 
estat a Pedralbes. D’aquesta 
manera, Carreras Artau va po-
sar en evidència, d’una banda, 
fins on podien tenir joc en la 
política les restes de la Lliga, 
i de l’altra les possibilitats de 
fer coses en aquells difícils 
anys quaranta.

En el camp de l’ensenya-
ment, Mateu va saber conser-
var alguna cosa de l’esperit 
d’avant-guerre, deixant en 
mans d’Artur Martorell la ges-
tió dels parvularis i escoles mu-
nicipals en les que el català no 
hi va ser deixat completament 
de banda i s’hi va mantenir al-
guna cosa del mètode Montes-
sori, completament allunyat de 
la pedagogia que se seguia a les 
escoles estatals.

Mateu va ser alcalde d’una 
Barcelona on dominava el gris, 
la por i la repressió. Però com-
parat amb les altres primeres 
autoritats de la Barcelona del 
moment, o amb els alcaldes 
que van venir darrera d’ell 
abans de l’arribada de Porcio-
les, pot dir-se que Mateu va ac-
tuar, en temps difícils, de ma-
nera força diferent al lema que 
s’atribueix al seu successor, el 
baró de Terrades: “A ningú li 
passa res per no fer res”.

lMateu i Pla va permetre 
que figures d’un nivell 
cultural superior 
a l’habitual ocupessin 
llocs significats 
a l’Ajuntament

ARxiu

A l’esquerra, l’ordre d’acomiadament automàtic que es va aplicar 
a tots els funcionaris municipals. A la dreta, una mostra del full de 
declaració, que anava acompanyat de la petició de reingrés
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“L’Ajuntament franquista no va deixar 
de funcionar malgrat les depuracions” 

Marc Gil Garrusta
Historiador

mARiA fAvà

El reconeixement públic als 
funcionaris depurats es fa des-
prés que Marc Gil Garrusta, 
professor d’Història Contempo-
rània de la Universitat Oberta 
de Catalunya, es va passar una 
pila d’anys estudiant la depura-
ció dels funcionaris per elabo-
rar la seva tesi doctoral que va 
llegir el 2016. L’any passat es 
va publicar sota el títol Barce-
lona al servei del Nuevo Esta-
do. Depuració a l’Ajuntament 
durant el primer franquisme. 
Aquest llibre ha merescut en-
guany el premi Crítica Serra 
d’Or de recerca en la categoria 
d’Humanitats.

Segons la seva investigació, 
7.100 treballadors 
municipals de l’Ajuntament 
de Barcelona van passar 
pels tribunals de depuració. 
Sobre quin total de 
funcionaris?
No ho sabem exactament. 

El 1936 hi havien 6.500 
funcionaris i el 1938, uns 
9.000. Aquest augment es 
va fer per reforçar serveis 
imprescindibles durant la 
guerra com ara la defensa 
passiva, i també per substi-
tuir els homes que van anar 
al front, per augmentar la 
plantilla dels bombers... 
Quan Barcelona es conver-
teix en la capital dels tres 
governs -el català, el basc 
i el central- es van necessi-
tar molts funcionaris. Però 
els que es van incorporar 
després del 18 de juliol de 
1936 no van ser considerats 
funcionaris i no calia ni que 
es presentessin a la depura-
ció, perquè els feien fora di-
rectament. Cal dir que una 
part dels destituïts ho van 
ser en rebel·lia.

Quants van ser sancionats?
Uns 1.600 reberen una 

sanció; 700 sancions van ser 
de feina i sou, que van oscil-
lar entre un mes i dos anys, 
però la gran majoria van ser 
sancions de sis mesos. En 
molts casos, a més de la san-
ció, els funcionaris van ser 
inhabilitats per ocupar càr-
recs de responsabilitat.

I quants van ser destituïts?
Van ser destituïts 922 i 

uns 300 d’aquests ho van 
ser en rebel·lia per “incom-
parecencia o abandono del 
servicio”. D’altres van ser 
condemnats per tribunals 
militars i això representava 
també la destitució com a 
funcionari. En total, un 14% 
dels funcionaris.

És poc o molt?

Dues terceres parts pas-
sen tot el procés depurador 
sense problemes. Perquè són 
persones poc significades po-
líticament. Era un ajunta-
ment poc esquerranós.

Doncs sembla estrany en 
uns anys tan polititzats.
L’Ajuntament de 1936 va 

heretar els funcionaris que 
provenien dels partits que 

havien governat el consistori 
durant els anys trenta. Era 
un conjunt conservador pro-
vinent de les classes mitjanes 
benestants. Ser funcionari 
era una de les sortides pro-
fessionals més habituals que 
tenien els fills de les classes 
benestants de Barcelona. I 
era un tipus de població amb 
unes característiques socio-
econòmiques determinades, 

més conservadores i menys 
proclius a tendències esquer-
ranes. Es comporten com a 
bons tècnics, però no es sig-
nifiquen políticament.

En què consistia el procés 
depurador?
Els funcionaris havien de 

respondre un qüestionari 
que permetia al jutge ins-
tructor tenir un retrat robot 
de cada persona. Els dema-
naven la seva trajectòria 
professional i política i els 
animaven a delatar els com-
panys. Un dels factors que 
podia salvar-te era comptar 
amb bons testimonis.

Vol dir avals?
Comptar amb gent que 

pogués parlar bé per tu: in-
dustrials, clergues, de la 
Falange, del “partido”... Tes-
timonis de solvència contras-
tada. Si els podies aportar, 
tot anava millor.

Una persona que s’hagués 
casat durant la guerra 
o fos divorciada era 
inspeccionada amb més 
rigor?
Aquests aspectes de la vida 

personal sortien en els infor-
mes del serveis d’informació. 
I les qüestions morals tenien 
més pes en el cas de les dones 
que en els dels homes.

Què se’n sap de les 
persones que van ser 
destituïdes?
Els envien a la perifèria 

del sistema, i la postguerra 
va ser molt dura. Una taca 

a l’expedient com la d’haver 
estat destituït de l’Ajunta-
ment és enviar la persona a 
la marginació.

Com s’ho va fer 
l’Ajuntament per continuar 
funcionant mentre va durar 
el procés depurador i els 
funcionaris s’estaven a casa?
L’Ajuntament va inten-

tar buscar l’equilibri entre 
una depuració que ja estava 

d’acord que es fes i la neces-
sitat que els serveis munici-
pals es ressentissin el mínim 
possible. Que funcionés l’ad-
ministració també ajudava 
a legitimar el nou règim. Va 
adoptar una sèrie de mesu-
res per pal·liar la manca de 
personal, com ara anul·lar 
els dies d’assumptes propis, 
allargar l’horari de treball, 
moure els funcionaris en fun-
ció de les necessitat i eliminar 
el principi d’immobilitat…
Tots els funcionaris que tor-
naven de la guerra del bàn-
dol nacional s’incorporaven 
immediatament encara que 
haguessin de passar també el 
procés depurador. Cal dir que 
el procés es va començar a fer 
amb els funcionaris que pre-
sentaven menys problemes, 

amb els expedient més fàcils. 
I l’Ajuntament també va in-
tervenir avalant algunes per-
sones i traient-les del procés.

L’Ajuntament va salvar 
funcionaris?
El jutge instructor instru-

ïa i proposava la sanció, però 
qui tenia l’última paraula era 
l’Ajuntament i va fer servir 
aquesta potestat. En un15% 
dels casos va reduir o anul·lar 
la sanció i només en un 2% la 
va augmentar. Però mai no 
va intervenir en les sancions 
més greus. El cert és que va 
intentar recuperar la plan-
tilla el més aviat possible. I 
que tots els comandaments 
intermedis estiguessin en 
mans de gent amb experièn-
cia i amb trajectòria dins de 
l’Ajuntament. Va preservar 
els càrrecs intermedis que te-
nien una depuració més lleu. 
I va aconseguir que les noves 
incorporacions es fessin per 
baix, per defensar els interes-
sos de la gent que ja hi era. 
Volia que els interessos cor-
poratius fossin mantinguts 
i preservats. I que això per-
metés continuar funcionant 
amb dignitat i eficiència.

l“Dues terceres parts 
dels funcionaris van 
passar la depuració 
sense problemes; eren 
bons tècnics però poc 
significats políticament”

igNAsi R. RENom
Marc Gil al carrer Rogent

l“En els informes dels 
serveis d’informació, 
les qüestions morals, 
com estar divorciat, 
tenien més pes en 
el cas de les dones”

l“Una destitució era 
una taca a l’expedient 
que significava 
enviar la persona a 
la marginació, a la 
perifèria del sistema”

Des del bàndol vencedor hi va 
haver queixes de com s’esta-
va fent el procés depurador a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Les denúncies van arribar a la 
Dirección General de Seguri-
dad de Madrid, que va dema-
nar al governador civil d’aquell 
moment, González Oliveros, 
que ho investigués. I aquest 
va enviar funcionaris d’Hisen-
da a explorar. Les acusaci-
ons apuntaven al secretari i a 
l’interventor de la corporació 
municipal. Aquests van adme-
tre algunes irregularitats, però 
eren de caràcter lleu. El gover-
nador s’abraona i exigeix que 
es faci de cap i de nou tota la 
depuració. Però aquí devia in-
tervenir l’alcalde, Mateu i Pla, 
que tenia línia directa amb 
Franco i Serrano Suñer, i la 
rebequeria del governador va 
queda en no res.

Marc Gil conclou en el seu 
llibre que la depuració, que va 
ser exhaustiva i exemplar, va 
aconseguir de retruc enqua-
drar i disciplinar els funcionaris 
que van quedar a la Casa Gran. 
“Amb la depuració s’havien es-
porgat de l’Administració els 
últims reductes de la desafec-
ció... El darrer pas es comple-
mentaria amb la incorporació 
de saba nova, provinent dels 
col·lectius de provada solvèn-
cia ideològica que contribuirien 
a erigir una administració fidel, 
agraïda, sotmesa i acrítica”.
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6 Els migrants 
reclamen tots 
els drets

7 Entrevista 
a Kap, el 
hombre tranquilorònicaC

Colau. “El compliment de les 
obligacions de transparència 
requereix la dedicació de re-
cursos humans i materials per 
part d’uns serveis municipals 
ja sobrecarregats per les se-
ves tasques diàries”, es recull 
a l’informe.

La idea inicial del govern 
municipal era destinar 56 
funcionaris a l’Oficina prèvia 
formació especialitzada en 
matèria jurídica, econòmica i 
de sistemes d’informació. La 
xifra calculada en un principi 
ha resultat del tot insuficient 
no només pel volum de feina, 
sinó per la dificultat afegida 
que suposa per a la supervisió 
que la informació del consis-
tori estigui descentralitzada i 
molta sense digitalitzar. “La 
diversitat dels sistemes d’in-
formació que donen suport al 
model de gestió corporatiu 
dificulta identificar les fonts, 
extreure la informació i pos-
teriorment transformar-la”, 
expliquen des la Direcció 
d’Anàlisi, una de les tres po-
tes juntament amb la Direc-
ció de Control de Gestió i de 
Transparència, sobre les quals 
es construeix l’oficina fisca-
litzadora i que dirigeixen tres 
funcionàries molt motivades.

L’adéu de Joan Llinares

Els problemes no acaben aquí. 
Als obstacles clàssics d’un en-
granatge burocràtic mastodòn-
tic s’hi han afegit uns imprevis-
tos que han alentit encara més 
el funcionament de l’Oficina. 
El primer, i el més important, 
ha estat la marxa sobtada de 
Joan Llinares a València. “Ens 
va sorprendre molt i ens ha 
costat molt trobar un substi-
tut del seu prestigi”, reconeix 
Asens. La solució salomònica 
va ser desvestir la gerència de 
Transparència del seu perfil po-
lític i posar-hi al capdavant un 
funcionari amb un perfil més 
tècnic. L’escollida va ser Sílvia 
Vèrnia, la mà dreta de Llinares. 
Tanmateix, els esculls no han 
acabat aquí. Vèrnia ha dimitit 
del càrrec recentment per anar 
a treballar a l’Agència Antifrau 
del País Valencià que dirigeix el 
propi Llinares i el seu càrrec se-
guia vacant a l’hora de tancar 
aquesta edició.

Pel que fa al Consell Asses-
sor, integrat per 6 membres 
que responen a un perfil molt 
definit d’activisme contra la 
corrupció, també està pendent 
de renovació perquè tres dels 
seus integrants –Simona Levi, 
Itziar González i Josep Ramo-
neda- han dimitit per diferents 
raons i la previsió és cobrir les 
vacants abans de l’agost (els 
que hi continuen són David 
Fernández, Francesc Torralba i 
Miguel Ángel Mayo). A més, es 
dona el cas que el paper fisca-

Transparència 
a mig gas

Fiscalitzar una maquinària municipal tan complexa com la de Barcelona 
no és fàcil i genera suspicàcies. Les dimissions de Joan Llinares 
i Sílvia Vèrnia, i la falta de recursos humans i tècnics de l’Oficina 
de Transparència i Bones Pràctiques tampoc hi ajuden

CRIstINA PAlomAR

L’exresponsable d’urbanisme 
del govern Trias, Antoni Vives, 
declarava el 19 de juny passat 
davant del jutge de l’Audièn-
cia Nacional José de la Mata. 
Acusat per la fiscalia d’utilitzar 
fons de Barcelona Regional (BR) 
per finançar presumptament 
CiU en la trama del 3%, l’exre-
gidor va negar haver comès cap 
irregularitat i va assegurar que 
les licitacions de l’empresa 
municipal Bimsa les aprovava 
el consell d’administració a 
proposta dels tècnics. L’expe-
dient sobre BR que té el jutge 

sobre la taula –on figura l’Ajun-
tament de Barcelona com a 
acusació particular- té l’origen 
en una auditoria realitzada per 
l’Oficina de Transparència i Bo-
nes Pràctiques. L’estudi va de-
tectar “indicis d’un potencial 
dany patrimonial” atribuït a la 
Gerència d’Hàbitat Urbà. Con-
cretament es va descobrir una 
subvenció que superava els 1,3 

milions d’euros sense justificar.
Des que el consistori va po-

sar en marxa el novembre del 
2015 l’Oficina de Transparèn-
cia, s’han fet 6 auditories i 11 
informes que han posat la lupa 
sobre la gestió d’àrees i empre-
ses municipals. La iniciativa va 
néixer amb molt ímpetu de la 
mà de Joan Llinares. Era una 
idea nova que volia donar res-

posta a la creixent inquietud 
ciutadana provocada per l’allau 
de casos de corrupció instituci-
onal -com el cas Palau- creant 
una estructura de control de 
la gestió interna. En dos anys 
s’ha posat en marxa el portal 
de Transparència, s’ha aprovat 
el Codi Ètic i de Bona Conduc-
ta, s’ha constituït un Consell 
Assessor per la Transparència i 

s’ha activat la Bústia Ètica que 
permet fer denúncies de forma 
anònima. “Hem aixecat les pa-
rets mestres de l’edifici i ara 
es tracta d’abordar una segona 
etapa”, explica Jaume Asens, 
tinent d’alcalde de Drets de 
la Ciutadania, Participació i 
Transparència.

Pla ambiciós i pocs recursos

La gosadia de l’empresa és 
gran perquè fiscalitzar la tas-
ca d’una maquinària muni-
cipal tan complexa com la 
de Barcelona provoca moltes 
suspicàcies. Asens ho reco-
neix sense embuts: “El pro-
jecte és ambiciós i no es va 
valorar prou el volum de feina 
que suposaria”. Potser sigui 
aquesta una de les raons que 
expliquen perquè l’embranzi-
da dels primers mesos ha anat 
perdent força. Tanmateix, no 
és l’única. Segons la memòria 
de l’oficina, la iniciativa no ha 
anat acompanyada de recur-
sos humans i materials sufici-
ents per desenvolupar-la, cosa 
que sobta tenint en compte 
que és una proposta estrella 
del programa electoral d’Ada 

D’entrada, cap grup de l’oposició qüestiona el fons 
de la iniciativa per fomentar la transparència 
perquè seria políticament incorrecte. Tot i això, 
s’han enrarit algunes relacions polítiques –
sobretot amb l’antiga CiU- perquè la investigació 
va començar posant la lupa en el mandat de 
Xavier Trias. En el cas del PP, s’ha optat per 
col·lapsar l’Oficina amb una allau de peticions i 
recursos que no es poden respondre amb agilitat, 
cosa que posa de manifest la seva vulnerabilitat 
i limitacions. “Volíem aixecar catifes i obrir 
finestres. Defensàvem un mecanisme de 
fiscalització de la feina del govern, no de la dels 
funcionaris, i prova d’això és que les auditories 
actuals que estem fent ja afecten el nostre 
mandat”, remarca el tinent d’alcalde. De tots 
els mecanismes per controlar l’executiu, el que 
més destaca Jaume Asens és la bústia ètica, una 
eina pionera que s’ha convertit en referència 

d’altres administracions de l’Estat. Tanmateix, 
la davallada en l’ús ciutadà de totes aquestes 
eines no es pot amagar i la responsabilitat 
torna a recaure sobre el govern Colau. Des del 
consistori s’atribueix la causa a una menor 
difusió publicitària un cop superat els primers 
casos detectats, molt mediàtics i ràpidament 
identificats perquè ja se’n tenia informació 
precisa mesos abans, com reconeix Asens. “En 
l’anàlisi de les dades corresponents a l’any 2017 
es pot apreciar un descens de comunicacions. 
Això pot estar ocasionat pel fet d’haver afeblit 
les actuacions de promoció i difusió de la bústia, 
molt intenses quan es va posar en marxa, 
però que no han continuat en el temps”, 
s’assegura a la memòria, tot i que també s’admet 
un “alt nivell de desconeixement” d’aquesta eina 
tant per part de la ciutadania com del mateix 
personal municipal.

Relacions enrarides i vulnerabilitats

ARxIu
Presentació de l’Oficina l’any 2015, amb Joan Llinares, Jaume Asens, Simona Levi i David Fernández

lL’objectiu és crear una 
estructura de control 
de la gestió interna per 
detectar corrupteles, 
com ara el ‘cas Palau’
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V. CANEt

La tancada contra el racisme i pels 
drets de les persones migrants i re-
fugiades, que es va iniciar el passat 
21 d’abril a l’Escola Massana del 
Raval i que compta amb el suport 
de desenes d’ONG i moviments so-
cials, ha visibilitzat “que els drets 
de les persones migrants han re-
trocedit, i no ens queda una altra 
opció que reivindicar”. Ho explica 
Ibrahim Oumouhou, membre de 
Cornellà Sense Fronteres i un dels 
portaveus de la tancada. Es tracta 
d’un moviment social que treba-
lla en xarxa per a l’abolició de la 
Llei d’Estrangeria 17 anys després 
de la seva aprovació i per garantir 
els drets de les persones migrants 
i refugiades: ja s’han replicat tan-
cades a Badalona, l’Hospitalet de 
Llobregat i Blanes. La plataforma 
també va convocar el passat 27 de 
maig la multitudinària manifesta-
ció “El racisme ens tanca”.

Més persones sense documents
La tendència a la baixa de la po-
blació migrant que es va donar 
durant la crisi s’ha revertit i ara 
és de creixement. Segons Idescat, 
en 2017 les persones amb permís 
de residència arriben al milió qua-
ranta mil (gairebé un 14% de la 
població total), 18.000 més que 
l’any anterior. Es tracta del primer 
increment des de 2012. Alhora es 
registra un augment de l’arribada 
de persones sense documentació 
en l’àmbit espanyol, i es calcu-
la que a Catalunya hi pot haver 
més de 80.000 persones migrants 
“sense papers”. Una situació que 
constata Catherine Heintz, treba-
lladora social d’Apropem-nos, Pla 
comunitari de Poblenou: “Hi ha un 
increment de persones en situació 

irregular i de persones que fa poc 
temps que viuen aquí”. Cosa que 
dona lloc a condicions de vida molt 
precaritzades. A això cal afegir que 
hi ha gent que ja tenia el permís i 
que l’ha perdut perquè s’ha que-
dat sense contracte just quan l’ha-
via de renovar.

“Sense padró, no existeixes”
Contra tota aquesta precarietat, 
la tancada reivindica la inscripció 
al padró sense necessitat de tenir 
un domicili estable “perquè sense 
el padró, no existeixes”, afirma Ou-
mouhou, que destaca que és la via 
per accedir a drets com l’atenció 
sanitària i l’educació i, sobretot, és 
una de les formes de demostrar els 
tres anys d’arrelament que demana 
la llei per aconseguir el permís de 
residència. “El padró sense domicili 
el dona només Barcelona i algun al-
tre ajuntament més, però el volem 
a tots els municipis”. Determinats 
sectors laborals, com ara la cons-
trucció o la recollida de fruita, no 
permeten una residència estable, 
alhora que moltes persones mi-
grants estan “rellogades”, no tenen 
un contracte al seu pis i tenen mol-
tes dificultats per empadronar-se.

També reclamen el permís de 
residència sense necessitat de 
contracte de treball. “Ara s’exi-
geix, entre altres condicions, que 

una persona acrediti que té un 
contracte de treball de 40 hores 
durant almenys un any, cosa que 
amb l’actual crisi és difícil fins i tot 
per als que tenen la nacionalitat”, 
afirma Oumouhou. L’arrelament de 
tres anys per llei per aconseguir 
un permís de treball aboca molts 

migrants a tot tipus d’abusos labo-
rals i la possibilitat d’acabar a un 
Centre d’Internament Estrangers 
(CIE), “veritables centres de con-
centració per a persones que no 
han comès cap delicte”, afirma 
Oumouhou. L’activista conside-
ra que un permís sense contracte 
“permetria traure a la llum part de 
l’economia submergida en la qual 
treballen, perquè molts volen co-
titzar, però no poden”.

D’altra banda, la llei demana 
condicions molt dures per al rea-
grupament familiar, amb unes peti-
cions que es poden allargar durant 
anys, cosa que pot generar situaci-

ons en què joves que porten aquí 
des dels dos o tres anys, puguin 
arribar a la majoria d’edat sen-
se tenir regularitzada la situació i 
sense poder treballar. Per això, des 
de la tancada demanen més facili-
tats per al reagrupament familiar, 
i a aquesta reivindicació se li afe-
geixen el tancament dels CIE, la 
nacionalitat sense examen, l’aco-
llida digna per a persones migrants 
i refugiades, el rebuig al racisme i 
a la violència masclista i la despe-
nalització del top manta.

La tancada s’ha reunit amb l’al-
caldessa de Barcelona, Ada Colau, 
amb el president de la Generalitat, 
Quim Torra, o amb l’anterior de-
legat del govern, Enric Millo, per 
donar a conèixer les seues reivindi-
cacions. La darrera acció ha estat 
l’acampada a la plaça Sant Jaume, 
reclamant una segona reunió amb 
Torra i una altra amb la nova dele-
gada del govern espanyol. Tot i que 
encara no han aconseguit compro-
misos en ferm per part dels polí-
tics, per als de la tancada no hi ha 
altra opció que seguir al carrer.

Les persones migrants 
reclamen tots els drets

-litzador i d’impuls a la bústia 
ètica d’aquest òrgan ciutadà in-
dependent s’ha vist afectat pel 
retard a l’hora de posar en mar-
xa tota la maquinària fins al punt 
que només han celebrat sis reu-
nions en tres anys. Tot i adme-
tre les crítiques, Asens defensa 
la seva criatura. “Hem guanyat 
legitimitat però hem perdut efi-
càcia. Tots els mecanismes de 
prevenció alenteixen els proce-
diments i buscar l’equilibri és 
complicat”, explica.

Control de la societat civil
Si una cosa ha de quedar clara 
és que el control establert per 
la pròpia administració mai no 
ha de substituir el que exerceix 
la societat civil amb les seves 
pròpies eines. Des de la plata-
forma Xnet –responsables de la 
iniciativa de Bústia Ètica i de la 
xarxa TOR que garanteix l’ano-
nimat del denunciant- la seva 
portaveu, Simona Levi, ho re-
cordava el 16 de desembre del 
2015, el dia de la presentació 
oficial de la iniciativa. Les raons 
són diverses, començant pel fet 
que les temptacions per dificul-
tar, paralitzar i boicotejar la in-
vestigació interna mai s’han de 
descartar. La tradició de denun-
ciar males pràctiques adminis-
tratives i que les institucions en 
el punt de mira posin els mitjans 
per garantir que la investigació 
es faci i sigui independent enca-
ra ens resulta estranya i implica 
un canvi cultural important. “Es 
va vendre una idea molt bona 
però les coses són més compli-
cades”, conclouen des de la Di-
recció de Transparència.

Pendent d’un segon mandat
Tant la falta de recursos humans 
i tècnics com la poca difusió 
institucional que s’ha fet per 
fomentar el coneixement de la 
ciutadania del seu dret a tenir 
accés a la informació pública i 
a denunciar presumptes casos 
de males pràctiques no fan més 
que posar nous pals a la roda.

El retard en el calendari del 
2018 dels objectius a assolir, la 
minoria del govern i el fet que 
estem en ple període preelecto-
ral tampoc no hi ajuden gaire. 
Entre les assignatures pendents 
destaca la formació del perso-
nal, eliminar la barrera del cer-
tificat digital per a les peticions 
d’informació telemàtiques, es-
tablir criteris generals homoge-
nis per a les peticions d’accés a 
la informació i redactar una Or-
denança de Transparència “per 
concretar l’abast, el contingut 
i les responsabilitats”, conclou 
la memòria.

La nova ordenança haurà 
d’esperar a la pròxima legisla-
tura, admet Jaume Asens per-
què no hi ha ni temps ni una 
majoria política suficient per ti-
rar-la endavant. El mateix passa 
amb el compromís de crear un 
registre de grups d’interès, una 
iniciativa que resta guardada en 
un calaix per les circumstànci-
es d’excepcionalitat viscudes 
aquests últims mesos a Catalu-
nya i que l’Ajuntament de Bar-
celona espera reactivar tan bon 
punt es recuperi la normalitat 
política. “Depenem de la Gene-
ralitat per posar-lo en marxa. Hi 
hem parlat i hem decidit espe-
rar perquè no té sentit desenvo-
lupar el nostre propi registre”, 
confirma el regidor conscient 
que no s’ha estat a l’alçada de 
les expectatives creades.
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Centenars d’activistes 
s’han llançat al carrer 
per reivindicar tots 
els drets per a les 
persones migrants: 
a la residència, al vot, 
a la salut, al treball 
o al reagrupament 
familiar. En el punt 
de mira, la Llei 
d’Estrangeria, 
vigent des del 2001

Hi ha una realitat poc coneguda, 
i és que moltes de les persones 
que tenen permís de residència 
no tenen reconegut el dret a 
vot més enllà de les eleccions 
municipals, tot i que les realitats 
són molt diferents segons 
la nacionalitat d’origen. Els 
ciutadans de la Unió Europea 
poden votar a les municipals, 
mentre que els procedents 
d’altres països depenen del 
conveni que tingui l’Estat 
espanyol amb el país d’origen. 
Per visibilitzar i denunciar 
una realitat que afecta prop de 
800.000 catalans, ha nascut la 
plataforma “Dret a vot per a 
tothom” a la qual donen suport 
desenes d’entitats i que està 
centrada en la sensibilització 
sobre els drets polítics.

La lluita pels 
drets polítics

Diferents entitats i plataformes de barri o 
districte treballen a Barcelona en l’acollida 
dels nouvinguts i la convivència, així com per 
combatre els estereotips. S’ofereixen des de 
tallers de llengua i coneixement del medi a 
servei d’acompanyament jurídic. Apropem-
nos - Pla Comunitari del Poblenou i la Xarxa 9 
Barris Acull en són dos exemples.

Tot i aquesta feina, des d’Apropem-nos 
creuen que un context d’alta competència 
per la feina i amb situacions personals molt 
precàries pot ser l’escenari perquè esclati 
el racisme. El barri de la Prosperitat (Nou 

Barris) ha viscut la mobilització d’una part 
del veïnat contra la ubicació d’una mesquita. 
Per a Lourdes Ponce, de la Xarxa 9 Barris 
Acull, aquesta situació té molt a veure amb un 
context internacional de creixent islamofòbia 
i amb l’impuls d’un discurs excloent per part 
de col·lectius d’extrema dreta. “Al cap i a la fi, 
voler fer una mesquita a prop per poder anar 
a pregar indica l’arrelament de la comunitat 
musulmana” afegeix. I destaca que “a la 
zona nord i sud de Nou Barris ja hi ha dues 
mesquites i no s’hi havia produït mai cap 
problema de convivència”.

Acollida i convivència

dANI RoCA
Marxa prèvia al tancament reivindicatiu a una església del Poblenou

lFacilitar el 
reagrupament familiar 
o suprimir l’examen de 
nacionalitat són algunes 
de les demandes
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nito, pero somos más reacios 
a escuchar opiniones contra-
rias o que no nos gustan. Y 
eso cada vez nos hace más 
intolerantes.

Dímelo a mí. Conozco a una 
persona que me evita desde 
que entrevisté a un político 
contrario a sus ideas. 
Menos mal que solo era el 
entrevistador.
Por tanto, la libertad de 

expresión se ha de trabajar 
exigiendo que todo el mundo 
se pueda expresar libremente, 
porque las ideas nunca se pue-
den prohibir o coartar, pero 
también se ha de trabajar la 
otra vertiente. O sea, aceptar 
la tolerancia. Es decir, la liber-
tad de expresión implica que 
estés dispuesto a aceptar las 
ideas que el otro te plantea. 
Y esta parte de la libertad de 
expresión es una parte que no 
se tiene en cuenta, de entrada; 
en la que nadie piensa y que 
es tanto o más importante que 
la otra, la de la persecución 
por parte del poder. Por tanto, 
la libertad de expresión sí que 
está en peligro, y la ponemos 
en peligro cada vez que uno de 
nosotros somos reacios a escu-
char, que saltamos con el exa-
brupto ante una opinión con-
traria. Lo más interesante de 
la libertad de expresión es que 
permite el diálogo. Y el diálo-
go es que yo diga una cosa y 
tú puedas decir otra, no que 
yo diga una cosa y tú tengas 
que decir “me gusta” o “amén”. 
Ésa es la gracia, pienso yo.

Cuando se dice que la 
libertad de expresión está 
en peligro, suele pensarse 
en gobiernos conservadores, 
con tics autoritarios. Pero 
también existe la cultura de 
lo “políticamente correcto”, 
hija de la izquierda, que 
contribuye a lo mismo.

“Cada vez somos más reacios 
a escuchar opiniones contrarias” 

Jaume Capdevila, “Kap”

El hombre 
tranquilo
Jaume Capdevila nace en 
Berga, en 1974. Licenciado 
en Bellas Artes, se define a sí 
mismo como “un tipus tímid 
que s’amaga sota el pseudònim 
de Jaume Capdevila per 
anar pel carrer”. Comienza a 
publicar sus dibujos en 1994 
en el semanario El Triangle, 
de donde pasa a Regió 7 para, 
al cabo de un año, recalar 
en el diario La Vanguardia. 
Actualmente publica también 
en El Mundo Deportivo, 
El Jueves (del que es Adjunto 
a la Dirección Editorial), 
Courrier International, o 
Siné Mensuel (Francia). En 
2016 es galardonado con 
el Press Cartoon Europe, 
que premia anualmente a la 
mejor viñeta publicada en 
la prensa europea. Aunque 
su premio preferido es el 
Internacional de Humor Gat 
Perich, que obtuvo en 2009, 
porque “te lo dan porque sí, 
sin presentarte”. Y no sólo 
es un ninotaire: también 
es un importante teórico 
e investigador del humor 
gráfico. En este campo, se 
muestra “especialmente 
orgulloso y satisfecho” de los 
tres volúmenes dedicados 
a recuperar la memoria de 
publicaciones como Papitu, 
Cu-Cut! o L’Esquella de la 
Torratxa. Aunque lo que más 
le gusta en esta vida 
es “la migdiada i fer 
truites de patates”.

dANI CodINA
El dibujante Kap acaba de presentar su nuevo libro, Dibuixos i altres provocacions

Dibujante

luIs CAldEIRo

Si no fuera porque su nombre de 
pila es Jaume Capdevila, merece-
ría llamarse El hombre tranquilo, 
en honor a la célebre película de 
John Ford y también a su propio 
talante. Porque Kap -su apodo ar-
tístico- es de los que lucen una son-
risa eterna, de las que desarman a 
uno y le convencen de que nada en 
esta vida -de verdad, nada- vale 
más de un segundo de preocupa-
ción. Ustedes le conocen: este 
dibujante (aunque seguro que él, 
más modesto, preferiría llamarse 
a sí mismo ninotaire) publica sus 
viñetas en dos importantes medios 
de comunicación -La Vanguardia y 
El Mundo Deportivo-, donde disec-
ciona a diario la actualidad políti-
ca, futbolera (y más allá). Virtuoso 
en el trazo y profundo en la idea 
-lo que le coloca entre los mejores 
de su gremio-, acaba de presentar 
su último libro, Dibuixos i altres 
provocacions (Editorial Diminuta), 
recopilación de viñetas donde no 
deja títere con cabeza.

Vamos a lo importante: 
Háblame de tu último libro.
Pues es un libro cojonudo.

Ya. Pero al menos empieza 
por el título.
Se titula Dibuixos i altres 

provocacions, Dibujos y otras 
provocaciones, Dessins et au-
tres provocations, Drawings 
and other provocations (ri-
sas). Es cuatrilingüe pero en 
el fondo es trampa, porque se 
trata de chistes que no tie-
nen mucha letra y por tanto 
valen para todo el mundo. Y 
como además últimamente 
viajo mucho haciendo bolos 
en festivales por la libertad 
de expresión de los dibujan-
tes, pues “cuelo” libros de és-
tos y funciona.

Me viene de perlas que 
menciones los bolos en 
favor de la libertad de 
expresión. ¿Piensas que 
realmente está en peligro 
o es una afirmación 
exagerada?
Pienso que es una afirma-

ción exagerada, pero no del 
todo desencaminada. Es de-
cir, en peligro en peligro, no 
está. Pero sí, sí que hay una 
tendencia. Pero no por lo que 
uno piensa, porque siempre 
que se habla de libertad de 
expresión se piensa en un 
poder, en alguien que te pro-
híbe lo que quieres decir... 
No. Al contrario: creo que 
estamos en una sociedad de 
gente, de personas normales 
y corrientes, pero que cada 
vez somos más intolerantes. 
Cada vez vivimos más en 
burbujas donde todo el mun-
do te dice qué chulo y qué bo-

Pienso que como sociedad 
hemos avanzado mucho al 
haberse establecido una serie 
de cosas que son políticamen-
te correctas y otras que no, en 
el sentido de que hacer chis-
tes misóginos, racistas, ho-
mófobos, chistes que menos-
precian a otras personas por 
su condición, etc, como socie-
dad ya no lo toleramos. Y eso 
es ir hacia adelante. Y como 
sociedad somos más maduros 
si no hacemos chistes de este 
tipo y si nadie se ríe con ellos. 
Y oye, es humor, hacen reír, 
pero no es un humor cons-
tructivo, positivo. Por tanto, 
y en resumidas cuentas, son 
muchas cosas. ¿Hemos de 
estar siempre, por sistema, 
en contra de lo políticamen-
te correcto? No. ¿Hemos de 
ser siempre políticamente 
correctos? Tampoco. La gra-
cia es jugar. Y el humor pre-
cisamente es el juego. Y el 
juego es: cuando conviene, sí. 
Cuando no conviene, no.

Cierta corrección política 
constituye un avance 
social. Pero yo me refería 
a cuando “lo correcto” 
llega a extremos que 
roza la paranoia, impone 
una moral, y hasta un 
lenguaje, y en su nombre 
se ejerce la censura -o 
la autocensura-. Aparte 
de ser instrumentalizada 
políticamente, claro.
Cuando más he sufrido ha 

sido una temporada en que 
dibujaba para una revista 
de cooperación internacio-
nal, donde todos era progres, 
buenos, que podían ayudar 
al mundo… y me parece bien 

(yo también me apunto)… 
Pero claro, resulta que cuan-
do hacía chistes te salían con 
aquello de “no, porque usas 
el estereotipo de no sé qué” o 
“no, porque eso puede ser in-
terpretado como”…¡Cuando 
el humor, precisamente, fun-
ciona a base de estereotipos 
y malinterpretaciones! Era 
una tortura. Es cierto que el 
concepto de lo políticamente 
correcto se utiliza como mor-
daza para que tú no acabes de 
decir toda una serie de cosas 
que sí se han de poder decir. 
Y más si se dicen en broma, 
que es un matiz que pienso 
que es muy importante: el de 
decir las cosas seriamente y 
el de decirlas en broma.

¿La intolerancia hacia el 
humor puede encontrarse 
con la intolerancia de lo 
políticamente correcto? ¿Los 
extremos se tocan?
Los extremos se tocan, 

es evidente. Si te pasas de 
la raya, llegas por el otro 
lado. Y las etiquetas a ve-
ces sirven para aclararnos 
nosotros, pero no describen 
eficazmente el panorama. 
Yo siempre digo que la dere-
cha tiene, en general, mucha 
más tolerancia hacia el hu-
mor, porque tiene dos o tres 
cosas muy claras y todo lo 
demás le importa tres pepi-
nos: van a por la pasta y ya 
está. La izquierda se pierde 
en los matices; prefieren ser 
más puros o más fieles a no 
sé qué idea que ir de la mano 
con otro que es de izquierdas, 
pero que tiene una idea que 
va un milímetro más hacia 
allá. Es el purismo de la iz-
quierda, que le hace mucho 
daño. Pues en el lenguaje 
pasa lo mismo: en ocasiones, 
los posicionamientos de la 
izquierda, hostia, son mucho 
peores que los de la derecha.

¿Qué debemos hacer?
Ser libres: no sentirnos 

atrapados por los conceptos. Y 
adquirir un compromiso ético 
en el sentido de preguntarnos 
qué necesitamos cómo socie-
dad, qué nos haría mejores, 
y seguir ese camino. Pero es 
difícil, porque hay mucho rui-
do mediático que nos distrae 
de las cosas verdaderamente 
importantes y nos rebaja a 
debates pequeños y tontos: 
Ahora, por ejemplo, todo el 
mundo está dando palmas 
con las orejas por la sustitu-
ción de un presidente, cuando 
el debate profundo es el del 
15-M: derrumbar el régimen 
del 78, reformar el Estado y 
acabar con la Monarquía.
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Barcelona, 
ciutat refugi? 
Ens podem enorgullir de la consideració de ciutat-refugi 
mentre mantinguem el CIE de la Zona Franca obert? 
Sí, totes hem vist l’Open Arms entrant al port de Barcelona, 
com dies abans l’Aquarius al port de València, però poc 
sabem dels centenars de persones que dormen pel terra 
als poliesportius d’Andalusia, gràcies a ajuntaments 
voluntariosos, absolutament desbordats pel drama dels 
fluxos migratoris constants i creixents que ens deixen per 
exemple la xifra de 986 persones en 69 pasteres rescatades 
al mar d’Alborán en un cap de setmana.

Ho denuncien totes les ONG que n’assumeixen l’asil al 
nostre país i que defensen els drets humans, com Stop Mare 
Mortum, a la qual hem d’agrair el recurs interposat davant 
del Tribunal Suprem. Som un país frontera d’una Europa 
fortalesa. Resulta insuportable. S’imposa un gir radical en 
les polítiques migratòries i d’asil. La recent creació de la 
Secretaría de Estado para las Migraciones és certament 
esperançadora.

Però s’ha d’anar molt més enllà. Ens cal un pacte d’Estat 
que acordi dotació econòmica a les comunitats autònomes 
-tenim una llei catalana d’integració, però els fons 
d’immigració importants continuen en mans de l’Estat- i un 
programa d’ajuda humanitària que puguin emprendre els 
ajuntaments. Deroguem ja una Llei d’Estrangeria que és 
font d’incomptables vulneracions de drets. S’ha de modificar 
la Llei d’Asil 12/2009, definir d’una vegada el seu reglament 
i aconseguir la coordinació dels dos ministeris, d’Interior 
i de Trabajo, Migraciones y Seguretat Social. Totes les 
normatives i procediments demanen una simplificació 
imprescindible.

S’han de definir solucions diferenciades per a col·lectius 
molt diversos. No pot ser que la gent sigui carn de CIE 
per manca d’informació adequada en la primera atenció 
(i aquí, els col·legis d’advocats també n’haurien de donar 
més). O que acabi dormint als nostres carrers. No pot ser 
que els migrants econòmics no puguin aspirar a l’estatut 
d’asilat. No pot ser que les nostres polítiques de cooperació 
internacional tinguin tan baixa dotació. No pot ser...

Fregida amb les Taser
Com si no en tinguéssim prou amb 
les porres que obren caps i les pi·
lotes de goma que buiden ulls, ara 
els Mossos d’Esquadra també por·
taran pistoles Taser que electrocu·
ten. Les han començat a estrenar 
sense publicar la instrucció que en 
regula l’ús com han demanat col·
lectius de drets humans i advocats, 
cosa que com a barcelonina em re·
sulta molt inquietant. I em sorprèn 
que la Favb no se hagi fet ressò 
d’aquesta perillosa nova eina de 
repressió policial perquè atempta 
contra les nostres llibertats.

Els informes d’Amnistia Interna·
cional sobre les morts provocades 
per les Taser posen els pèls de punta 
i a mi no em serveixen els arguments 
que asseguren que les descàrregues 
són innòcues perquè no superen els 
5 segons. El que no s’explica tant 
és que se’n poden fer unes quantes 
de seguides i si vas sumant segons 
poden acabar fregint·nos. La seva 
aplicació és discrecional, és a dir, 
que serà l’agent el que decidirà 
quants volts són necessaris per dei·
xar·nos inconscients. La nostra vida 
està en mans de persones que co·
bren per pegar·nos i que no sempre 
han demostrat estar a l’alçada de 
les circumstàncies.

PAquItA PORRAs
Fort Pienc 

Una idea per a la Rambla
Benvolguts i benvolgudes amics 
i amigues del Carrer, us escric 
aquestes quatre ratlles per com·

partir amb vosaltres una idea 
que, de ben segur, millorarà la 
mobilitat a peu a la Rambla. Fa 
anys que aquesta artèria princi·
pal del centre de la ciutat dona 
la benvinguda a milers i milers 
de visitants. Fa goig veure·la 
plena de turistes, fent “gasto”, 
ajudant·nos a sortir de la crisi 
econòmica que, per sort, deixem 
enrere! Tanmateix, l’aglomeració 
de gent gaudint a la vorera cen·
tral dificulta un xic la mobilitat 
dels qui pugem i baixem per fer 
encàrrecs. Això, però, té solució: 
habilitar·hi un carril reservat als 
autòctons que van a peu.

Es pot encabir a la mateixa 
vorera –no cal que molestem els 
cotxes!–: el caminet que hi ha 
darrere dels quioscos, els arbres 
i el mobiliari urbà és ideal; des 
de la plaça de Catalunya fins al 
Liceu, és un espai molt aprofita·
ble, i amb una despesa mínima en 
senyalística. Si la iniciativa funci·
ona –que funcionarà!– es pot ex·
portar a altres zones de la ciutat. 
Deixem el carrer per als qui de 
veritat l’han de menester, i cre·
em una xarxa de Carrils Autòctons 
perquè els veïns i les veïnes pu·
guem fer les nostres cosetes sense 
importància. Sempre vostre.

ERNEst dEl RAvAl

Visca el veïnat murcià!
Durant aquest mes de juliol ens 
hem assabentat que, per fi, des·
prés de més de 300 dies de pro·
testes al carrer, l’AVE arribarà a 

Múrcia soterrat el 2020, tal com 
proposava el veïnat murcià.

Els plans del Govern estipu·
laven que el tren d’alta veloci·
tat havia d’arribar abans de les 
eleccions autonòmiques i això 
comportava instal·lar la via en 
superfície, dividint amb un mur 
bona part dels barris de la capi·
tal. Malgrat haver estat oblidades 
pels mitjans de comunicació, si·
lenciades per les Administracions 
i que bona part de la societat es·
panyola ha observat això com un 
problema local, les persones que 
han aconseguit doblegar els plans 
institucionals han insistit durant 
més de 10 mesos en que aquest 
és un problema que transvasa les 
seves fronteres.

Es tracta de l’etern enfron·
tament d’interessos: el dret del 
veïnat a planificar i gestionar la 
seva ciutat davant els interes·
sos dels grans poders econòmics 
i d’un poder polític rendit a les 
seves influències. Aquest cop, 
com en tants altres conflictes en 
els quals es contraposa a la ciu·
tadania i als lobbys, el veïnat or·
ganitzat ha imposat el seu criteri 
democràtic. Un gran exemple de 
constància, fermesa i solidari·
tat que hem d’homenatjar, més 
avui en dia, en temps convulsos 
per a la cohesió social, tan àvi·
da de victòries i de recuperar el 
protagonisme després de dècades 
d’hegemonia mercantil.

ARmANdO GuERRA
Hospitalet

La veu dels
lectors
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EN POSITIU

La publicació digital Metrópoli 
Abierta va encarregar una enquesta 
sobre l’associacionisme a Barcelona 
i, per explicar·ne 
els resultats, va 
obrir la notícia 
amb el titular 
“Menys del 8% dels 
barcelonins pertany 
a una associació 
de veïns”, per 
comentar a 
l’interior que 
“aquesta dada 
contrasta amb la 
representativitat 
que se li 
reconeix a la 
Favb”. L’article 
no comenta que, 
aplicant el seu 
mateix barem, 

en una població de 1.625.137 
habitants com és Barcelona el 
nombre d’associats estaria al 
voltant de les 130.000 persones. 
No està malament, calculant que 

organitzacions com el 
Barça ronden els 150.000 
socis i Òmnium Cultural 

els 120.00. Ens 
felicitem que 
l’associacionisme 
veïnal, que va 

néixer durant 
la dictadura i va 

passar l’adolescència 
a la transició, segueixi 

viu en democràcia 
i bellugant la cua, 
encara que no agradi 
a alguns. Senyors de 
Metrópoli Abierta, 
se’ls veu el llautó.

Arriben 
les Taser!

El xiringuito de Pallarols 
traspua ‘glamour’
El dimarts 3 de juliol es va fer 
la tan esperada presentació 
oficial de Nosaltres, Barcelona, 
la plataforma dels barcelonins 
“que ho volen tot” i que 
apadrina el director general 
del Gremi de Restauració, 
Roger Pallarols. El glamour dels 
assistents i la selecta qualitat 
dels espirituosos servits van 
compensar amb escreix la 
calorada. La festa, que incloïa 
un photocall i que va cloure la 
cantaora Mayte Martín, es va 
celebrar a la terrassa de l’àtic 
del restaurant NBA Cafè, que 
com tots sabem és un exemple 
paradigmàtic de la restauració 
emblemàtica de la Rambla. 
Entre els presents destacaven 
per la seva alçada Joan Gaspart 
i Josep Maria Sala, mentre 
que el Padre Apeles suava la 
cansalada tot vestit de negre. 
Famosos vinguts a menys com 
Javier Mariscal i Xavier Sardà 
es barrejaven amb una nodrida 
representació de l’oposició 
municipal que integra la 
terrasses connection. Jaume 

Collboni semblava el rei de 
la festa envoltat de tantes 
relíquies socialistes fins que 
va arribar Xavier Trias i va 
acaparar tot el protagonisme 
com si encara fos l’alcalde 
de Barcelona. Jordi William 
Carnes va arribar tard, 
assedegat i amb cara de pocs 
amics com és habitual, mentre 
que Alfred Bosch i Gala Pin 

intentaven fer veure que s’ho 
estaven passant d’allò més bé 
cadascú en una punta sense 
parlar amb ningú. Elisenda 
Roca, erigida en portaveu 
del grup motor del xiringuito 
de Pallarols, va deixar molt 
clar que ells representen “la 
ciutat de la gent real” i que no 
permetran que Barcelona perdi 
el seu pedigrí econòmic.

Gat per llebre a l’energètica municipal
Una trentena d’entitats ecologistes 
i veïnals han posat el crit al cel 
perquè la nova empresa municipal 
Barcelona Energia s’ha presentat com a 
comercialitzadora d’energia verda quan 
en realitat emet electricitat “negra” de 
la incineradora de residus de Sant Adrià. 
Recorden que Barcelona en Comú es va 
comprometre en el programa electoral a 
no alimentar amb residus els forns de la 

incineradora, posant en perill la salut de 
la ciutadania. En la mateixa direcció, la 
plataforma Aire Net del Besòs ha criticat 
l’opacitat de l’empresa municipal 
Tersa, propietària de la incineradora, 
i el silenci còmplice de la directora de 
l’Àrea d’Ecologia Janet Sanz. La crema 
de residus no té res a veure amb les 
energies renovables. Energètica pública 
sí, contaminació no.

Moviment veïnal ben viu

Aquest setembre els Mossos 
d’Esquadra estrenen les 
pistoles elèctriques Taser, que 
permeten disparar sobre una 
persona una descàrrega d’alt 
voltatge. Una petició històrica 
dels sindicats policials. Tot i 
que un portaveu de l’empresa 
va anunciar 
públicament 
que “és un 
arma segura 
i gairebé 
inofensiva”, 
els agents 
les portaran 
acompanyades d’una càmera 
de vídeo i un desfibril·lador. 
Per tant, es tracta d’un arma 
molt perillosa que diuen que 
només es farà servir “en 
casos excepcionals”. El tema 
ens recorda el debat amb les 
pilotes de goma i el tristament 
famós Kubotán (un punxó 
en teoria també “inofensiu” 
l’ús del qual finalment es va 
prohibir). Poca broma. Amnistia 
Internacional ha documentat 
que les Taser poden ser letals.

A falta de polítiques que els permetin exercir els 
drets polítics i socials, perseguits per la policia i 
maltractats per polítics i mitjans de comunicació, el 
col·lectiu de manters s’ha posat a buscar alternatives 
a la venda de productes d’imitació. “Roba legal feta 
per gent il·legal” és el lema del  projecte Topmanta, 
iniciat per donar sortida a la seva pròpia marca tèxtil. 
L’objectiu, intentar subsistir, buscar oportunitats per 
a la regularització i fer una crida a la ciutadania sobre 
la situació del col·lectiu. Els dona suport el Sindicat de 
Venedors Ambulants. Molta sort, companys!

Compra Top Manta

N
Ambient distès a la presentació de ‘Nosaltres, Barcelona’

La dignitat, 
subhastada
REdACCIÓ CARRER
El passat 5 de juliol la Generalitat 
va subhastar 46 immobles pro·
vinents d’herències sense testa·
ment, contradient la seva pròpia 
iniciativa de 2016 quan, davant la 
greu crisi habitacional i les crei·
xents pressions socials per posar·hi 
remei, es va decidir cedir directa·
ment tots els immobles heretats a 
entitats socials per acollir perso·
nes en risc de pobresa.

L’anunci va indignar els col·
lectius que lluiten pel dret a l’ha·
bitatge, que es van organitzar en 
el moviment “Aturem la subhasta” 
amb l’objectiu d’impedir la venda  
dels edificis públics al millor pos·
tor. Es van citar al carrer de José 
Agustín Goytisolo de l’Hospitalet 
(ai, si el poeta aixequés el cap!), 
on la Generalitat va decidir reubi·
car a última hora la subhasta per 
burlar els activistes.

Malgrat el joc brut, un cente·
nar de persones s’hi van desplaçar 
i van ser dispersades amb contun·
dència pels Mossos d’Esquadra. 
Mentrestant, els pisos s’anaven 
subhastant entre 80 licitadors, 
que van presentar 156 ofertes per 
a 27 immobles dels 46 que havien 
sortit a la venda. La Generalitat 
va recaptar 3,8 milions d’euros en 
l’operació, que assegura que des·
tinarà a adquirir habitatge públic.

Uns dies abans, els activistes 
havien aconseguit “salvar” de la 
venda el bloc del número 16 del 
carrer Llibreteria, on està situ·
at l’emblemàtic Mesón del Café. 
També en el marc de la campa·
nya, el passat 29 de juny Filiberto 
Bravo, president de l’AV de Ciu·
tat Meridiana, va acudir al carrer 
Pla de Fornells de Nou Barris, on 
hi havia un pis de propietat pú·
blica que formava part dels 46 
immobles. Ara, els Mossos d’Es·
quadra l’han acusat, juntament 
amb la Bàrbara de la Plataforma 
#AturemlaSubhasta i una altra 
persona de reunió i manifestació 
il·legal per emparar una ocupació 
fallida. La citació cursada pels 
Mossos d’Esquadra només es pot 
entendre com un acte de per·
secució cap a les persones que 
s’han significat en la lluita pel 
dret a l’habitatge.

Davant la indignació ciutadana 
i les pressions veïnals, la Genera·
litat s’ha apressat a anunciar que 
destinarà de manera imminent 2,9 
milions d’euros dels guanys de la 
subhasta a l’adquisició d’habitat·
ge social, i “més endavant” els 
restants 900.000. Que s’informi 
puntualment dels immobles que 
s’han adquirit i del preu abonat. 
No ens en fiem!
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L’exèrcit, un estament posat en qüestió 
des de la seva existència a la nostra 
ciutat, hi ha deixat empremta en 
múltiples aspectes: l’espai públic, els 
costums, l’economia, la història negra 
i una forta resposta ciutadana que 
perdura en forma de lluita pacifista

La petjada militar a Barcelona

efectius que van dissenyar en acabar-se 
el servei militar obligatori, marcarà les 
diferents reorganitzacions militars. Però 
cap d’elles s’apartarà del consens entre 
els partits del règim, que no ha qüesti-
onat una política de defensa basada en 
el rearmament militar, el foment de la 
indústria militar i l’exportació d’arma-
ment; la subordinació a les aliances mili-
tars i el foment de l’anomenada “cultura 
de defensa”. Un consens en el qual la 
propaganda sobre les anomenades mis-
sions militars de pau a l’exterior ha estat 
un eix central dels intents per millorar 
la imatge dels exèrcits i el pes internaci-
onal d’Espanya. Però de participar en un 
inici de forma majoritària en operacions 
de Nacions Unides, avui el gruix recau 
en operacions de l’OTAN i de la Unió 

Europea. Espanya ha participat en totes 
les operacions i guerres impulsades per 
les grans potències i gran part del desga-
vell de l’Orient Mitjà, i fenòmens com els 
d’Estat islàmic són productes directes 
d’aquestes intervencions, a les quals cal 
sumar l’impacte negatiu de les vendes 
espanyoles d’armament a diferents paï-
sos de la regió.

La reorganització actual ha vingut 
donada per tres factors: El nombre real 
d’efectius als que poden aspirar; les mis-
sions internacionals; i la necessitat d’or-

TOmàS GISbERT
Centre Delàs D’estuDis per la pau

l 1999 el ministeri de Defensa 
venia la caserna de Lepant de la 
plaça Cerdà. Encara hi haurien 

altres cessions, però ja no de grans caser-
nes. El 2002, per 26 milions d’euros, ven-
dria l’Hospital Militar a la Generalitat, 
el 2007 cediria el castell de Montjuïc a la 
ciutat, encara que els militars no l’aban-
donarien definitivament fins al maig del 
2010, i el 2008 l’Ajuntament comprava al 
ministeri de Defensa un solar a Sants, al 
carrer Roger, per 6,3 milions d’euros, per 
iniciar una transformació urbanística 
discutida pel veïnat.

Amb aquestes operacions, Defensa 
ha donat per tancat a Barcelona el pro-
cés de retirada d’instal·lacions militars 
de les ciutats iniciat els anys 80, que va 
retornar els solars de grans casernes 
com les de Wellington a la Ciutadella, 
la de Girona a Travessera de Gràcia o 
les de Sant Andreu. Aquest procés no 
ha acabat amb la presència militar a 
la ciutat. Junt amb Capitania General,  
Govern Militar, la Comandància Naval, 
el Sector Aeri o la Residència Militar de 

Pedralbes encara hi queda una gran ca-
serna, la del Bruc, aquell símil de castell 
medieval a la sortida de la Diagonal. I 
avui per avui la intenció de l’exèrcit és 
de quedar-s’hi, com van dir-ho el 2007 i 
ho van repetir el 2016.

Poca transparència de Defensa

Per parlar de presència militar a Barce-
lona cal preguntar-se quants militars hi 
ha a la nostra ciutat. El ministeri mai no 
ha volgut donar respostes. L’únic que pot 
donar una mica de llum són les estadís-
tiques de funcionaris. En els darrers 10 
anys, mentre el nombre total de mem-
bres dels exèrcits ha baixat, els efectius 
militars a la província de Barcelona han 
augmentat. Si el 2007 eren 863 els mi-
litars a la província, el juliol de 2017 ja 
n’eren 1.000, del total de 1.691 militars 
que hi ha a Catalunya.

El gruix de militars de la província es 
concentra a la ciutat de Barcelona, i en 
especial a la caserna del Bruc. A la res-
ta de la província les principals instal-
lacions són de molts menys efectius, com 
l’aquarterament aeri del Prat o la recla-
mada caserna de Santa Eulàlia que frac-
tura la trama urbana de Sant Boi.

L’augment del nombre de militars 
a Barcelona es va donar després que el  
2007 Defensa, per negar qualsevol possi-
bilitat de cessió, afirmés el seu interès per 
la caserna del Bruc i anunciés que es tri-
plicarien els efectius militars a la ciutat.

La caserna del Bruc ha reforçat la 
seva importància arran de la reorganit-
zació militar de 2016. La impossibilitat 
real de reclutar soldats suficients per 
omplir l’exèrcit professional dels 180.000 

E

Soldats a la ciutat de la pau

lEl reforçament d’efectius a la 
caserna del Bruc ha suposat 
un increment de maniobres 
militars a Collserola; l’exèrcit 
ha fet seva la muntanya ganitzar la força per tenir sempre un 

mínim llest per intervenir. S’ha fixat un 
model d’exèrcit de 120.000 efectius en ac-
tiu, lluny dels 180.000 que pretenien.

Reestructuració de l’exèrcit

Cal destacar que l’exèrcit de terra ha 
tingut un canvi important. D’estar es-
tructurat en brigades especialitzades 
(cuirassada, mecanitzada, paracaigu-
dista, muntanya...), que calia anar com-
binant per a cada operació, s’ha passat 
a les Brigades Orgàniques Polivalents 
(BOP). S’han reconvertit les 10 briga-
des especialitzades en 8 BOP. Aquestes 
han de poder ser intercanviables, dispo-
sant de tot el necessari per actuar sense 
dependre d’altres unitats, per establir 
un cicle de rotació entre elles, en el que 
cada sis mesos es van alternant, fent 
que en tot moment hi hagi una BOP 
com a nucli de reacció en l’àmbit naci-
onal, dues intervenint o preparades per 
fer-ho en l’àmbit internacional, dues 
ensinistrant-se específicament per a la 
missió encomanada, dues més en l’en-
sinistrament general i una última recu-
perant-se de la darrera missió.

Aquesta reorganització ha portat que 
els dos batallons ubicats a Catalunya, 
un a Sant Climent Sescebes (Girona) i 
l’altre a la caserna del Bruc, s’hagin in-
tegrat a la Brigada Aragón I amb seu 
a Saragossa. Han deixat de ser unitats 
de muntanya per passar a ser batallons 
d’infanteria. El Batalló Barcelona 62 de 
la caserna del Bruc s’ha convertit en un 
batalló d’infanteria motoritzada, en el 
qual la tropa es desplaça en tot-terreny 
sobre rodes, els VAMTAC (Vehicle d’Alta 
Mobilitat Tàctica), vehicle de concepció 
similar als Humvees nord-americans. 
Mentre el Batalló Badajoz 62, de Sant 

Climent, s’ha transformat en un batalló 
d’infanteria mecanitzada que es desplaça 
amb 100 carros de combat Pizarro i TOAs 
(Transports Erugues Cuirassats).

La presència militar no es pot reduir a 
les instal·lacions militars. El reforçament 
de la caserna del Bruc, com la de Sant Cli-
ment, ha portat un increment de les ma-
niobres militars als seus voltants. L’exèr-
cit s’ha pres la muntanya de Collserola 
per fer les seves maniobres militaritzant 
el gran parc urbà de Barcelona.

Barcelona, ciutat de la pau

La presència militar a espais com el Saló 
de l’Ensenyament de Barcelona o els in-
tents d’introduir l’assignatura de “cultura 
de defensa” a l’ensenyament iniciats per 
l’anterior ministra de Defensa no només 

busquen reclutar joves, sinó també con-
trarestar l’arrelament de la cultura de la 
pau i la no violència al nostre país i nor-
malitzar la guerra i la violència com a ne-
cessàries, tot presentant els conflictes vi-
olents i l’ús de la força com a inevitables.

Cal desmilitaritzar Barcelona, cal 
recuperar els espais avui ocupats, per 
avançar cap a una Barcelona com a ciu-
tat de pau, una ciutat que aposti pel paci-
fisme i la seguretat humana com a mitjà 
de resolució dels conflictes violents que 
pateix el nostre món.

mARC jAvIERRE
Portes obertes a la caserna del Bruc de Barcelona amb motiu del dia de les Forces Armades el maig del 2018

lA part de reclutar joves, 
Defensa busca contrarestar 
el fort arrelament de la 
cultura de la pau i la no 
violència al nostre país

lEspanya ha participat en 
totes les guerres i operacions 
de les grans potències; el 
desgavell de l’Orient Mitjà o 
Estat Islàmic en són seqüeles 
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Final feliç. Aquest passat 15 de juny 
la cooperativa FEM CIUTAT ha lliurat 
les claus dels 34 habitatges de dret de 
superfície que ha aixecat a la plaça de 
la Gardunya, situada al cor del Raval 
i just a tocar del Mercat de la Boque-
ria. Si bé a l’acte hi van assistir auto-
ritats municipals, socis de la coope-
rativa i treballadors de SOLUCIONS, 
els grans protagonistes de la jornada 
van ser els afortunats que ja tenen 
a la butxaca les seves noves claus.

En aquest sentit, cal posar de relleu 
que la promoció no compta només 
amb aquests 34 habitatges, sinó que 
la construcció s’enfila gairebé fins a la 
quarantena. El motiu? Un local i cinc 
pisos més s’han lliurat a l’Ajuntament 
de Barcelona, gràcies a un conveni 
de permuta signat entre el consisto-
ri, la Federació d’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i 
la Cooperativa FEM CIUTAT SCCL. 
Ara aquests actius immobiliaris ja es-
tan en mans de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge per destinar-los als casos 
que els arriben d’emergència social.

Tal com destaquen des de FEM CIU-
TAT, aquest tipus d’operacions “facili-
ten el desenvolupament de pisos pro-
tegits de preu assequible a la ciutat”. 
Al cap i a la fi, el model de pagament 
en permuta (pisos acabats a canvi del 
valor del sòl), és una fórmula que obre 

Fem Ciutat entrega les claus dels 
habitatges de la plaça de la Gardunya

Pisos per sota del preu del mercat

Promoció de la cooperativa FEM CIUTAT a la Gardunya

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

¿Com ha organitzat els 39 immobles l’estudi d’arquitectura Carme Pinós? Doncs en tres 
escales de quatre i cinc plantes, mentre que els locals i magatzems s’han situat a les plantes 
baixes del bloc. De fet, gràcies a la venda d’aquests espais comercials s’han pogut aconse-
guir els suficients ingressos per poder pagar la repercussió del sòl. Tot plegat, perquè en 
el cas de Gardunya la cooperativa ha hagut de pagar el 20% del preu, en comptes d’abonar 
un cànon simbòlic. Circumstància davant la qual FEM CIUTAT ha avançat que no es podrà 
repetir si són “promocions on tot sigui residencial o en què el comercial no sigui un opera-
dor inicial important”.

Pel que fa a la superfície útil dels habitatges, aquesta està compresa entre 60 i 85 metres qua-
drats i totes les estances principals s’il·luminen i ventilen directament des de l’exterior. Per 
últim destacar que el 80% de les llars són de Protecció Oficial de Règim General (entre els 
105.000 euros i els 153.000 euros) i el 20% restant són de Protecció Oficial de Preu Concertat 
(situats entre els 169.000 euros i els 207.000 euros); preus que estan un 12,5% per sota del 
preu de mercat. A més, el 50% dels pisos s’han adjudicat a veïns de Ciutat Vella, mentre que 
l’altre 50% s’ha reservat a la resta de barcelonins.

un ampli ventall d’oportunitats. Des de 
fa més de 10 anys el model s’impulsa 
tant des de la FAVB com des de la coo-
perativa i ja s’han aconseguit entregar 
1.079 habitatges a Barcelona mitjan-
çant aquesta fórmula (200 dels quals 
s’han entregat a l’Ajuntament perquè 
els gestioni com a pisos de lloguer). 
Des de la FAVB va néixer la idea que 

existissin pisos de lloguer dins dels edi-
ficis cooperatius, per tal que després 
fossin els mateixos socis cooperati-
vistes els qui fessin d’aixopluc davant 
qualsevol problema amb els arrenda-
ments. Un model que no només s’ha 
desenvolupat a Barcelona, sinó que 
ja s’està replicant en altres poblacions 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Capitania, l’epicentre 
del poder militar a Barcelona

MERItxEll M. PAuné

a presència de l’Exèrcit espanyol 
a Barcelona tendeix a la discreció 
i les aparicions als mitjans de co-

municació es circumscriuen bàsicament 
als actes polítics que acull la caserna del 
Bruc i a les polèmiques per l’ús d’espais 
públics com Collserola, el festival nada-
lenc de la infància o el Saló de l’Ensenya-
ment. Però l’ànima i el poder castrenses 
en realitat bateguen en un altre indret 
molt més sumptuós, el palau de Capita-
nia General. Ocupa l’antic convent de la 
Mercè, entre la basílica del carrer Ample i 
el passeig Colom, i amaga un valuós patri-
moni artístic i històric. A diferència d’al-
tres immobles estatals del casc antic, com 
les seus del Banc d’Espanya i de l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó, Capitania no està pas 
buida ni infrautilitzada: hi treballen vora 
200 persones, entre militars i civils.

L’edifici té ús militar des de 1846, ar-
ran de la desamortització. Actualment 
acull la Inspecció General de l’Exèrcit de 
terra, el comandament que des de 2005 
succeeix a les antigues Capitanies com 
a culminació de la reforma de les forces 
armades iniciada a la Transició. Encap-
çalada pel Tinent General, té entre les 
seves funcions dirigir, gestionar i contro-
lar totes les instal·lacions militars d’Es-
panya i la representació institucional de 
les tres branques militars a Catalunya, 
Aragó, Navarra i la Rioja, que conformen 
l’àrea operativa “Pirenaica”. Malgrat les 
aparences i les picabaralles públiques, la 
relació amb les institucions catalanes i 
l’elit barcelonina no és pas dolenta.

Les sales nobles del seu interior acu-
llen actes protocolaris amb tota la pom-
pa vuitcentista i són també dipositàries 
del fervor religiós de la institució. De fet, 
el vincle entre el palau i la veïna basí-
lica de la Mercè no és només històric o 
simbòlic, sinó que els dos edificis estan 
connectats físicament a través de dos 
ponts coberts. La música litúrgica, les 
campanes i la visió de la gran escultura 
de la Mare de Déu que corona el temple 
s’escolen tothora a les dependències mi-
litars. I a la inversa la influència també 
és constant: l’església acull celebraci-
ons i concerts militars, les vitrines del 

cambril de la verge exposen ofrenes com 
insígnies, faixins i bastons de comanda-
ment -la majoria dels anys 90, dels dar-
rers capitans generals- i entre la feligre-
sia habitual hi ha una alta proporció de 
militars en actiu i retirats.

Claustre noucentista únic

El palau de Capitania és un dels edificis 
de titularitat pública més desconeguts 
de la ciutat. Pocs barcelonins saben, per 
exemple, que la patrona de la ciutat té 
un destacadíssim claustre de dos pisos 
amagat a pocs metres de la basílica i que 
poden visitar-lo cada any per festa major.

Harmònic i de dimensions conside-
rables, combina l’elegància del marbre i 
les columnes clàssiques amb vistosos ar-
rimadors de ceràmica valenciana, on es 
poden observar al·lusions als mercedaris 
i als principals virreis i capitans generals 
de Catalunya. El primer pis són quatre 
galeries obertes i més aviat sòbries, men-
tre que el segon disposa de finestrals de 
vidre i fusta rematats pels petits balcons 

del tercer pis. Recorda al de la Casa de la 
Convalescència, on té la seu actualment 
l’Institut d’Estudis Catalans. En realitat 
es tracta de la superposició de dos claus-
tres successius: el barroc original de l’es-
cultor Jaume Granger -del que perviuen 
les columnes de marbre negre- i la refor-
ma noucentista que en va fer l’arquitecte 
municipal Adolf Florensa.

Al centre del claustre hi ha un obelisc 
de principi del segle XX, que fa de font i 
de fanal. I sota l’escalinata noble sobre-
viu el pou de Sant Llop, que proveïa d’ai-

gua els frares i el veïnat, però no es veu 
perquè el tapa una rèplica de l’escultura 
El desconsol de Josep Llimona.

D’esquena a la ciutat

Mentre que el convent original ‘mirava’ 
cap a la ciutat, en l’etapa militar l’edifi-
ci es ‘gira’ de cara al mar. Els merceda-
ris van fer-se construir un nou convent 
(1605-1653) pel mal estat del recinte gò-
tic precedent i com que l’estretor dels car-
rers no permetia una façana gaire monu-
mental, van optar per embellir només la 

portalada. Perviu a la plaça de la Mercè i 
és obra de l’escultor Jaume Flori.

La primera meitat del segle XIX va 
passar molta factura al monestir: la 
Guerra del Francès (1808-1814) i la desa-
mortització (1835) el van deixar malmès 
i saquejat. Va anar canviant de mans i 
funcions -caserna de soldats francesos, 

presó, magatzem, casa de subhastes i ofi-
cina d’amortitzacions- fins al 1845, quan 
finalment es destina a Capitania. Com 
relata el llibre El Palau de Capitania 
General de Barcelona, editat el 2006 per 
l’exèrcit i reeditat en català el 2008 per la 
Generalitat de José Montilla, la seu del 
poder militar hi va anar a parar de rebot. 
Des de 1714 els capitans generals vivien 
al Reial Palau -desaparegut i situat al 
que avui és Pla de Palau-, i allà segui-
rien si no n’haguessin hagut de marxar 
el 1845 per cedir-lo a Isabel II en la seva 
visita a la ciutat l’any següent. Després 
d’estudiar d’instal·lar-se a la Foneria de 
Canons, al final de tot de la Rambla, van 
optar per l’exconvent de la Mercè.

L’enderroc de la muralla de mar entre 
1878 i 1883 va propiciar la primera remo-
delació ‘moderna’ de Capitania. Fins lla-
vors, un petit pont elevat connectava amb 
el camí de ronda sobre la construcció defen-
siva, que era un passeig molt popular entre 
els barcelonins. Als anys 20, en vigílies de 
l’Exposició Universal de 1929, ajuntament 
i exèrcit van acordar una intervenció in-
tegral per encarar definitivament l’edifici 
cap al mar i redecorar-ne l’interior. La fa-
çana neoclàssica -on avui hi ha una enor-
me rojigualda que ha crescut en paral·lel 
al procés sobiranista- també és un disseny 
de Florensa. Actualment la gran porta del 
passeig Colom només s’utilitza en actes ofi-
cials i per al dia a dia s’usa una porta més 
petita que porta directament al claustre.

L

MARC jAvIERRE
L’edifici de Capitania el dia de les Forces Armades, un dels pocs en què es pot visitar

lEclipsat per altres 
instal·lacions com la caserna 
del Bruc, l’edifici de Ciutat 
Vella és la veritable joia 
dels militars a la ciutat

Tot l’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. La principal jornada de 
portes obertes és el dia de la Mercè, tot i que no acull cap acte de la festa major. També 
es pot visitar per Sant Jordi i en festius estatals com el dia de les Forces Armades, el de 
la Hispanitat, el de la Constitució i el de la Immaculada. La visita també permet veure 
el fastuós Saló del Tron, que embafa els visitants amb un festival de velluts vermells, 
làmpades d’aranya i retrats monàrquics. La sala Grisallas, el menjador de gala i un pati 
andalús completen el recorregut. A diferència del claustre, les referències barcelonines 
i catalanes en aquests espais són escasses o nul·les. Al claustre també s’hi pot entrar el 
dia de Corpus per veure-hi l’oucomballa i en nits puntuals de concert al llarg de l’any, 
amb reserva prèvia obligatòria i escassa publicitat.

Un tresor d’accés molt restringit

M.j
El saló de Capitania General amb un quadre del rei d’Espanya Felip VI

lOcupa l’antic convent 
de la Mercè i conserva 
un espectacular claustre 
remodelat, que només es pot 
visitar en dates assenyalades
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Cent anys de cases 
per a militars a Barcelona

MERCè tAtjER
Historiadora

l variat i complex patrimoni re-
sidencial de Barcelona aplega 
diferents conjunts d’habitatges 

coneguts com a “cases per a militars”, 
aixecats entre finals segle XIX i al llarg 
de bona part del segle XX a les proxi-
mitats de les grans casernes militars 
per donar allotjament als membres de 
l’exèrcit de terra.

Les primeres cases per a militars es 
varen construir a final del segle XIX i 
estaven situades en terrenys de l’antiga 
Ciutadella, al carrer Wellington, al costat 
de les casernes d’Infanteria de Jaume I i 
de Roger de Llúria, actualment conver-
tides en la Universitat Pompeu Fabra. 
Del conjunt, que responia segons Oriol 
Bohigas a un model semblant als habi-
tatges que en aquells anys s’aixecaven a 
l’Eixample (alineats amb les illes Cerdà 
i emprant materials de ferro), només en 
resten actualment dos blocs a punt de ser 
enderrocats.

A les primeres dècades del segle XX el 
problema de l’habitatge s’aguditzà a les 
principals ciutats espanyoles, i va arri-
bar a ser una qüestió social reivindicada 
per les classes populars juntament amb 
la precarietat de les condicions laborals. 
Davant d’aquest greu problema i a causa 
de les reivindicacions socials manifesta-
des des de feia molts anys, finalment el 
1911 es publicà la Llei de Cases Barates.

Aquesta legislació enfocada primer 
per a habitatges de treballadors en règim 
cooperatiu de lloguer va ser modificada 
successivament, especialment en 1921 i 
1924, per tal d’afavorir l’accés a la propi-
etat a d’altres grups socials, com funcio-
naris, empleats d’empreses o d’entitats. 
Dintre d’aquest grup es trobaven els di-
ferents col·lectius militars que durant les 
guerres d’Àfrica havien augmentat nota-
blement i que aviat s’hi van acollir, espe-
cialment a les grans ciutats com Madrid, 
Sevilla i també Barcelona.

Cooperativa Militar del Guinardó

A partir d’aquestes lleis s’organitzaren a 
Barcelona dues cooperatives militars per 

construir cases barates. La primera l’any 
1917, quan es creà la Cooperativa Militar 
al Guinardó. Estava presidida pel gene-
ral de brigada Àngel Dulce Antón, Mar-
quès de Castell-Florite, i n’era secretari 
general el tinent Vicenç Costa. Aquesta 
promoció comptà amb una hipoteca de 
la Caixa de Pensions a càrrec de Carles 
Sanlley Girona, donador del terreny. 
L’objectiu era construir un grup de cases 
per a militars compost per 35 habitatges 
unifamiliars en accés a la propietat, de 
planta baixa i pis que formaven una illa 
tancada, projectats el 1922 per Enric Ba-
bot Frayre, que renuncià a favor d’Antoni 
Millás Figuerola. Se situà a la Travesse-
ra de Gràcia, entre els actuals Padilla i 
Lepanto, davant de l’Hospital de Sant 
Pau, indret que els promotors anomena-
ven barri d’Alfons XIII. D’aquest conjunt, 
que poc a poc s’anà modificant i passà a 
propietat dels militars que hi vivien, no-
més en resten alguns edificis.

Pocs anys desprès, el 1926, es projec-
tà un altre conjunt de cases per part de 
la mateixa Cooperativa Militar de Casas 

Baratas. Era un conjunt de 42 casetes 
unifamiliars projectades per l’arquitecte 
Antoni Millás Figuerola, de planta bai-
xa i pis amb pati i equipament sanitari 
complet (WC, lavabo i banyera). Aquest 
conjunt, de trets clarament modernistes 
i situat entre els carrers Teniente Costa, 
Mascaró i Siglo XX, ha restat complet fins 
avui, i està inclòs en el Catàleg de Patri-
moni del Districte d’Horta-Guinardó.

En aquesta mateixa dècada, la “Real 
Institución Cooperativa para funcionari-
os de Estado, Província y Municipio Colò-
nia de SAR Infante don Jaime” pretenia 
construir, també al Guinardó, un total de 
294 xalets unifamiliars aïllats. Sembla 
ser que no ocuparen l’extensió prevista, 
tot i que és probable que aixequessin al-
gun xalet que podria haver estat ocupat 
per algun militar.

La creació del ‘Patronato’

L’any 1928 es creà per a tot Espanya 
el “Patronato de Casas para Militares” 
amb l’objectiu de desenvolupar un ampli 
programa de construccions d’habitatges 

per als militars. Aquesta institució vin-
culada a l‘exèrcit aixecaria a Madrid un 
gran nombre d’habitatges; tanmateix, 
poc en sabem dels que potser es bastiren 
a Barcelona. Precisament l’any següent 
s’avançaria a Barcelona, en el marc de 
la “Junta Mixta de Acuartelamientos”, 
en la proposta de construcció de noves 
casernes en edificis moderns aixecats de 
nova planta, algunes de les quals arriba-
rien a construir-se abans de la guerra ci-
vil, com seria la del Bruc, les de Sant An-
dreu, la de Bailén (que va comptar amb 
un pavelló de residència per a oficials i 
un “Hogar del soldado”) i finalment la de 
Maria Cristina i Alfons XIII, coneguda 
també com d’Hostafrancs, on el 1931 el 
Patronato obté la cessió de terrenys per 
bastir cases militars al carrer València 
amb Vilamarí, al costat de les casernes.

Santa Madrona i la Casa Bloc

Desprès de la guerra civil el Patrona-
to continuaria la seva funció, tot i que 
en el cas de Barcelona sense gaire ac-
tivitat, a no ser alguna situació puntu-

al com la cessió de la família Recolons 
d’una casa de la Diagonal per a allotja-
ment de caps i oficials de l’exèrcit. No va 
ser fins al març de 1943 quan a l’exèr-
cit espanyol es va crear una estructu-
ra pròpia, el “Servicio Militar de Cons-
trucciones”, per a la construcció del que 
aleshores s’anomenà pavellons militars, 
de la qual n’era gerent i director tèc-
nic l’enginyer militar Juan Campora 
Rodríguez. D’aquest moment daten els 
habitatges del Portal de Santa Madro-
na, així com l’ocupació de la Casa Bloc 
per famílies de militars i policies. Amb 

aquest marc legal i organitzatiu s’aixeca-
rien a Barcelona a la dècada del 1950 els 
grans conjunts de cases per a militars al-
guns dels quals encara resten dempeus. 
Quatre d’ells seguien un mateix model 
arquitectònic en illes formades per edifi-
cis entre mitgeres de planta baixa i cinc 
plantes, tots ells situats a prop de les 
corresponents casernes, i eren destinats 
a oficials i suboficials. Foren els del car-
rer Vilamarí amb València a l’Esquerra 
de l’Eixample, al costat mateix de la ca-
serna abans anomenada Alfons XIII amb 
un total de 212 habitatges; els del carrer 
de Palomar (122 pisos), entre el carrer 
Coronel Monasterio i Torres i Bages, 
més tres blocs aïllats a tocar del carrer 
Gran de Sant Andreu, al costat de la ca-
serna d’Infanteria de Sant Andreu; les de 
Travessera de Gràcia amb Cartagena, a 
redós de l’Aquarterament Cuirassat de 
Cavalleria Numància; i els 56 del carrer 
Ramon Trias Fargas amb Enna, a tocar 
del parc de la Ciutadella i de la Caser-

E

lLa Llei de Cases Barates 
del 1911, que responia a una 
llarga demanda popular, 
va servir també per afavorir 
els col·lectius militars

lLa dècada dels cinquanta 
és quan es van construir a 
Barcelona els grans conjunts 
de cases, alguns dels quals 
encara resten dempeus

ARxIu
La residència d’estudiants de la Diagonal ara és un àrea de descans per als militars i les seves famílies
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na del Regiment d’Infanteria a Jaén 25. 
En la mateixa línia es bastirien el 1954 
quatre grans blocs de cases al carrer Sor 
Eulàlia Anzizu, al costat de la Caserna 
del Bruc a Pedralbes.

Completant aquests conjunts s’aixecà 
entre 1939-1940 per part de l’esmentat 
servei de construccions militars la Re-
sidencia Muñoz Grandes (coneguda ara 
com la Residencia d’Oficials) a la Diago-
nal, destinada inicialment a fills de ge-
nerals, caps i oficials en actiu i a orfes i 

fills de càrrecs de l’exèrcit que volien es-
tudiar a Barcelona. Actualment és una 
residència de descans per a militars i les 
seves famílies.

Paral·lelament, per als militars de 
major graduació, es bastiren diferents 
edificis distribuïts a noves vies urbanes 
de més “qualitat”, com l’avinguda Gaudí 
o l’avinguda Infanta Carlota (ara avingu-
da Tarradellas), al mateix temps que al-
guns militars residien en pisos dispersos 
per la ciutat. Cap a 1963 es projectaren 
altres edificis aïllats en règim d’accés a 
la propietat, i l’Ajuntament cedí terrenys 
al polígon de Montbau per aixecar habi-
tatges per a militars. Encara al 1981, a 
l’època del ministre de Defensa Agustín 
Rodríguez Sahagún, es preveu la cons-
trucció d’habitatges per a militars.

Tanmateix, a la dècada del 1970 algu-
nes casernes foren quasi desmantellades 
i se’n van privatitzar els terrenys per ai-
xecar grans conjunts residencials, com el 
de Roma 2.000, que es bastí el 1973 al 
carrer Tarragona amb Llançà sobre part 
de la caserna, i s’ha mantingut fins avui 

el gran conjunt d’habitatges aixecat l’any 
1954, pràcticament tot ell privatitzat.

Aquest panorama residencial es veuria 
alterat per la reforma de l’exèrcit realit-
zada a partir de la dècada del 1990 amb 
el pla META durant el mandat de Narcís 
Serra com a ministre de Defensa. S’inicia 
aleshores un ampli programa de desman-
tellament dels quarters situats en àrees 
urbanes, i un procés de venda del patrimo-
ni d’habitatges del Ministeri de Defensa.

Tot aquest programa de venda de sòl 
militar, i en algun cas l’enderroc d’habi-
tatges militars, ha donat lloc quasi fins 

avui a situacions conflictives amb els mi-
litars residents, obligats en molts casos a 
comprar els habitatges a un preu quasi 
de mercat, i a operacions especulatives 
per part de INVIFAS (Instituto de la Vi-
vienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa) que gestiona la resta del 
patrimoni d’aquest tipus d’habitatges 
encara ocupats en lloguer per militars o 
els seus descendents. INFAS es dedica 
també a la venda dels habitatges buits 
mitjançant subhasta pública.

Aquesta situació de privatització d’ha-
bitatges militars i de sòl públic, afegida 
en alguns casos a la lentitud en resoldre 
l’enderroc i la transformació dels solars 
de les antigues casernes i habitatges 
(com és el cas de les de Sant Andreu, en 
mans del Consorci de la Zona Franca), 
sumat a la dificultat de donar un ús més 
ciutadà al gran complex militar de la ca-
serna del Bruc, posa de relleu com aquest 
conjunt de sòl públic és privatitzat, en 
lloc de donar-li un ús col·lectiu que servís 
majoritàriament per resoldre la necessi-
tat d’habitatge i equipaments socials.

M.S.
Detall de la façana dels blocs de Sant Andreu, pendents d’enderroc

lPer als militars de més 
graduació es bastiren edificis 
distribuïts a noves vies 
urbanes de més “qualitat”, 
com l’avinguda Gaudí

M.S.
Bloc per reubicar les famílies de militars a Torras i Bages

M.S.
Un dels tres blocs aïllats al passeig Torras i Bages, al costat de la caserna de Sant Andreu

lHi ha hagut un procés 
de privatització de les cases 
militars que ha impedit 
destinar-les a resoldre 
necessitats d’habitatge social

2 vE DE lA PàgInA 14
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centre va funcionar fins al 1998 quan 
fou venut pel Ministeri de Defensa a la 
Generalitat de Catalunya per constituir 
el Parc Sanitari Pere Virgili, una em-
presa pública creada per la Generalitat 
i adscrita al Servei Català de la Salut.

L’any 1869 es va enderrocar la Ciuta-
della i es bastiren les casernes de Jaume 
I i de Roger de Llúria que el 1887 ja es-
taven acabades. Avui acullen la Univer-
sitat Pompeu Fabra després que el 1996 
s’enllestís la rehabilitació de l’edifici Jau-
me I, que va guanyar el Premi Ciutat de 
Barcelona 1996 en la modalitat d’Arqui-
tectura i Urbanisme, i comencés a funci-
onar aquell mateix any. El 1997 es van 
iniciar les obres de rehabilitació de l’edi-
fici Roger de Llúria que es va inaugurar 
l’any 2000. Als dos edificis s’imparteixen 
actualment els estudis de Ciències Soci-
als i Humanitats.

Cavalleries convertides en jardins

La caserna de Lepanto, ubicada a la 
Gran Via entre Barcelona i l’Hospitalet 
de Llobregat, es va construir per acollir el 
Quart Regiment de Sapadors-Minadors 
que abans es trobava a la caserna de les 
Drassanes. La de Lepanto, que va reunir 

fins a 1.400 soldats, va tancar el 1993 i 
es va enderrocar el març de l’any 2000. 
El Ministeri de Defensa i el Departament 
de Justícia de la Generalitat van arribar 
a un acord per a l’adquisició d’un espai de 
56.000 m2 que des del maig de 2009 acull 
la Ciutat de la Justícia.

Les casernes de Girona també ocu-
paven una extensió considerable amb 
48.000 m2 entre els carrers de Lepant 
i Sardenya per sobre de la Travessera 
de Gràcia. Fins a principi dels anys 
vuitanta del segle passat es van mante-
nir els antics quarters de cavalleria de 
Girona, i actualment l’espai és ocupat 
pels Jardins dels Prínceps de Girona, 
que s’estenen on hi havia el pati central 
de la caserna, i per la seu de diferents 
serveis del districte d’Horta-Guinardó 
que conserva encara part de l’antiga 
caserna militar.

MARC vIllORO

n abans hi havia casernes que 
allotjaven tropes avui hi ha 
ubicats equipaments fruit d’un 

procés de reconversió que el Ministe-
ri de Defensa espanyol va començar a 
la dècada dels anys vuitanta del segle 
XX. Així, Barcelona compta actualment 
amb uns espais dedicats a usos socials i 
culturals que substitueixen aquells que 
foren d’ús militar.

Com es recull al volum primer de 
l’Enciclopèdia de Barcelona, en el punt 
centrat en les casernes, durant molt de 
temps Montjuïc va ser l’única caserna 
que hi hagué a la ciutat i, un cop va 
acabar la guerra de Successió (1714), 
l’exèrcit borbònic es va establir en di-

ferents edificis, com ara la Llotja i les 
Drassanes. Aleshores Felip V va fer am-
pliar el castell de Montjuïc i féu aixecar 
la Ciutadella. Per altre costat, i entre 
altres espais, es va adequar el convent 
de Sant Agustí Vell. Al segle XIX, amb 
la desamortització de Mendizábal de 
1836 alguns convents van esdevenir ca-
sernes. El dels Paüls, al carrer Tallers, 
es va convertir en l’Hospital Militar. Ja 
al segle XX, amb la dictadura de Primo 
de Rivera el nombre de casernes es va 
estendre per tota la ciutat i de finals de 
la dècada dels vint és la de Lepanto, si-
tuada a l’extrem de la Gran Via entre 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 
En un emplaçament més cèntric, al car-
rer de Lepant, es van aixecar les caser-
nes de Girona.

El castell de Montjuïc està ubicat de 
forma estratègica al cim de la muntanya 
i els seus orígens es remunten a 1640 

quan, amb la guerra dels Segadors, es 
bastí la fortificació. Aquesta fortalesa mi-
litar fou remodelada en profunditat per 
l’enginyer militar Juan Martín Cermeño 
durant el segle XVIII. El castell va ser 
un focus de repressió i el 1842 el general 
Espartero va bombardejar la ciutat des 
d’allà, i allí van morir afusellats Francesc 
Ferrer i Guàrdia, pedagog i creador de 
l’Escola Moderna, després de la Setmana 
Tràgica de 1909 i Lluís Companys, pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, 
l’any 1940.

El 1960 el castell fou cedit a la ciutat i 
tres anys més tard s’hi va obrir el Museu 
Històric de l’Exèrcit. L’any 2009 es va 
tancar definitivament el museu militar i 
avui el castell de Montjuïc és un equipa-
ment municipal.

Convent, caserna i centre cultural

Al convent de Sant Agustí Vell, situat 
al barri de la Ribera de Barcelona, s’hi 
establí l’Orde de Sant Agustí i la seva 
construcció es va iniciar l’any 1349. Es 
tracta d’un edifici de gran valor arqui-

tectònic, amb el claustre gòtic com a 
espai més destacat. La major part de 
l’antic convent es va convertir en una 
caserna i el seu ús va ser militar fins 
al 1980. La rehabilitació de l’edifici 
com a Centre Cívic Sant Agustí, que 
és l’equipament que hi ha avui, va co-
mençar l’any 1995 i el 2008 es van re-
alitzar unes obres d’ampliació. Aquest 
equipament ofereix una àmplia oferta 
d’activitats culturals de temàtica diver-
sa, que se centren en el foment de l’art 
emergent vinculat a la música i les no-
ves tecnologies.

L’hospital militar, centre de salut

Un altre convent, el dels Pares Paüls 
de la Missió, situat al cèntric carrer 
Tallers, era un edifici del segle XVIII 
que va ser construït per allotjar aques-
ta orde i que, com a conseqüència del 
procés de desamortització, va esdevenir 
Hospital Militar a partir de 1840. Un se-
gle més tard, a final de 1942, l’hospital 
es va clausurar i es va traslladar al nou 
Hospital Militar de Vallcarca. Aquest 

Espais de guerra guanyats 
per a l’ús social i la cultura

Al barri de Sants-Badal, i concretament 
al carrer Roger, hi ha un terreny que va 
ser militar i que l’Ajuntament va comprar 
al Ministeri de Defensa el 2008 per uns 
sis milions d’euros. En aquest solar hi ha 
previstos quatre equipaments: un CAP, 
una escola bressol, un poliesportiu i un 
quart per definir. Com diu Tomàs Gisbert, 
de la Comissió de veïns i veïnes afectats 
pel projecte de Juan de Sada i el seu 
entorn, AV Badal, Brasil i Bordeta, “les 
úniques obres que s’han fet són del CAP 
en aquests deu anys. Ja hi ha l’aprovació 
fa poc del projecte de l’escola bressol i 
el poliesportiu, però no sabem quan ho 
tiraran endavant”.

El veïnat del carrer Juan de Sada i 
els seus entorns fa més de 40 anys que 
espera la transformació urbanística de 
la zona que ja contemplava el PGM de 
1976. Sense participació veïnal, el PGM 
es va modificar inicialment el 2009 i 
de forma definitiva el 2011. El veïnat 
també vol que el refugi antiaeri 1513, 
que va de l’avinguda Madrid al carrer 
Roger i que va ser dels primers que 
l’Ajuntament va construir en la guerra 
civil, sigui un centre d’interpretació i un 
espai de memòria.

Equipaments al 
carrer RogerlLa desamortització de 

Mendizábal va permetre que 
al segle XIX molts convents, 
com el de Sant Agustí Vell, 
esdevinguessin casernes

lL’actual Ciutat de la Justícia 
es va construir sobre els 
terrenys de la caserna de 
Lepanto, que havia arribat 
a acollir 1.400 soldats

MARC jAvIERRE
L’antiga caserna de Lepanto, enderrocada l’any 2000 per acollir la Ciutat de la Justícia

ARxIu AjuntAMEnt DE bCn
El convent de Sant Agustí, ara centre cívic, també va ser acadèmia militar 

O
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l’oportunitat. Ara calia fer front als tripi-
jocs de les administracions municipals i 
evitar que la maquinària de l’especulació 
immobiliària fes de les seves i ens en dei-

xés les engrunes. Després de molt estira 
i arronsa, s’aprova un pla urbanístic que 
contempla equipaments, habitatges i zo-
nes verdes. De nou la mobilització veïnal 
aconsegueix guanyar espais, però no tots 
els que es voldrien, ja que l’habitatge pro-

tegit previst hauria de ser més. Però la 
reivindicació no ha estat en va.

El temps passa i ja som a l’any 2006 
quan s’aprova el pla. I quan tot just 
comencen a fer-se els primers equipa-
ments, esclata una crisi econòmica que 
encara arrosseguem. El resultat és que 
tot s’atura, i els equipaments previstos 
es van construint molt a poc a poc.

Primer, abans de res, es fa la comissa-
ria de policia. Casualitat o planificació de 
preferències? No ho sabrem pas perquè 
no es va començar amb l’escola (ara sí, ja 
feta, tot i que encara falta l’escola bressol). 
També tenim el centre de salut -que ha tin-
gut algunes disfuncions en la gestió-, unes 
primeres promocions d’habitatge protegit i 
està previst que en els pròxims mesos esti-
gui enllestida una de les zones verdes. En-
cara queden molts equipaments pendents, 
com ara l’escola bressol, la residència per a 

Una fortalesa a la Vila

Les casernes, per a Sant Andreu
REDACCIó DE ‘SAnt AnDREu 
DE CAP A PEuS’

Enguany fa 12 anys que es va aprovar el 
pla definitiu per urbanitzar els terrenys 
que ocupaven les casernes militars al 
voltant del darrer tram del carrer Tor-
ras i Bages. Un pla que acumula molt 
de retard en molts dels equipaments i 
habitatges que hi havia previstos. Però 
si mirem enrere, podem veure les caser-
nes com un dibuix que il·lustra la his-
tòria recent d’aquest racó de món, que 
comença fa més de 20 anys. Una histò-
ria que ens parla de com se’n van unes 
instal·lacions militars, de com s’abando-
nen i les administracions responsables, 
ja sigui per deixadesa, sigui per entre-
bancs burocràtics o sigui per les dues 
coses alhora, abandonen les seves res-
ponsabilitats. Un abandó que és apro-
fitat pels nous damnats de la terra, els 
immigrants sense papers, persones que 
busquen una expectativa de futur digne, 
cruel efecte de la globalització econòmi-
ca sense ànima i que fa que s’hi instal·lin 
més de 600 persones. Sí, sí, 600! ¿Heu 
estat mai en un poble de 600 habitants?, 
doncs això. Una història també amb 
problemes per la massificació de per-
sones a les casernes i els problemes de 
convivència que hi van aparèixer. Però 
davant les dificultats, també hi va haver 
la capacitat de sobreposar-se, de no con-
fondre culpables i de solidaritzar-se amb 
els febles. Les associacions de veïns, així 
com entitats i ONG, van donar un cop de 
mà a aquestes persones desateses i frà-
gils, alhora que demanaven una solució 
definitiva per a les casernes.

Passat l’episodi, la lluita veïnal es re-
orienta cap a la reivindicació per acon-
seguir aquests terrenys per a Sant An-
dreu. “No ens robareu les casernes”. Així 
de contundent fou el crit reivindicatiu 
de l’AV, juntament amb altres entitats 
i col·lectius, davant del risc de perdre 

tOnI RAMOn
activista veïnal de gràcia

a fa temps de la campanya con-
tra la construcció de la nova 
comandància de la Guàrdia Ci-

vil a la Travessera de Gràcia. Però la 
memòria encara la tinc prou present, 
ja veureu el perquè. A l’Associació de 
Veïns i Veïnes Vila de Gràcia varen ve-
nir un grup de persones que vivien al 
costat de l’antiga caserna demanant 
suport per reivindicar aquells terrenys 
per a un equipament per al barri. El 
cert és que tenir el veïnatge d’aquelles 

instal·lacions no els feia gens ni mica de 
gràcia: feia poc de l’atemptat d’ETA a 
la caserna de Vic. Però també era cert 
que la comandància no era precisament 
l’equipament que l’entorn necessitava. 
Es va crear una comissió per muntar la 
campanya, i recordo el grup com molt 
organitzat i amb molta iniciativa. Pre-
cisament un d’ells va ser president de 
l’Associació al poc temps.

Quan es va enderrocar l’antiga ca-
serna, aquell forat en un barri tan dens 
obria un munt d’oportunitats. Feia goig 

veure entremig de les tanques de l’obra 
aquell espai buit. D’accions se n’hi van 
fer moltes. Una revetlla, murals, talla-
des de trànsit una tarda a la setmana 
a la plaça Joanic. Recordo anar-hi amb 
el meu fill tot just nascut. La intenció 
no era pas fer-lo servir d’escut humà. És 
que a aquella hora em tocava tenir-lo a 
mi. Espero que no m’ho retregui. Algu-
nes de les accions varen ser prou origi-
nals. Una volada d’estels a la platja de 
la Barceloneta amb pancartes: Caserna 
No. Unes rues de cotxes a velocitat lenta 

amb pancartes i fent sonar els clàxons. 
Amb unes desenes de cotxes es muntava 
un bon sarau.

I a la vegada vàrem examinar amb 
lupa el projecte i l’expedient. Ho vàrem 
tenir a tocar. Estic convençut que ho ha-
guéssim guanyat si davant no haguéssim 
tingut “la benemérita”. Ens van prendre 
“en serio”. Vàrem aprendre coses. En el 
grup mobilitzador hi havia una parella. 
Eren dels més exaltats. A vegades se’ls hi 
anava la mà. Un dia un veí en va veure 
entrar un a la caserna. Segurament ell es 

J

RAMOn góMEz
Pintades contra la caserna de la Guàrdia Civil, el novembre del 1991

lEnguany fa 12 anys que es 
va aprovar el pla definitiu 
per urbanitzar el darrer 
tram de Torras i Bages i el 
veïnat encara està esperant

gEníS PASquAl 
I xAvIER ARAgAll

L’any 1990 l’Associació rebia les 
primeres notícies que les casernes 
militars de Torras i Bages havien 
de marxar i es començava a 
reivindicar la seva recuperació 
per al barri, però no va ser 
fins al 1997 que el Ministeri de 
Defensa va abandonar els edificis 
i se’n va desentendre, fet que 
va portar a la seva ocupació per 
part de persones en extrema 
necessitat com immigrants o 
indigents. Malauradament, 
l’ajuda i la demanda de papers 
va ser motiu d’enfrontaments 
veïnals entre entitats, i hem de 
recordar brots xenòfobs, fins 
que el 2004 les casernes eren 
enderrocades. L’Ajuntament va 
renunciar a una opció de compra 
a un preu més baix per afavorir 
la seva adquisició per part d’una 
entitat semiprivada, el Consorci 
de la Zona Franca, encara avui 
propietària del terreny i que 
pretén recuperar la inversió 
feta amb la venda de part del 
sòl d’habitatge. Van començar 
dos anys d’intensa lluita per 
aconseguir els equipaments 
necessaris a la zona i el 100% 
d’habitatge públic. Manifestacions, 
actes festius i fins i tot vagues 
de fam van fer possible el 
plantejament vigent, amb bona 
part dels equipaments demanats i 
un 60% d’habitatge protegit.

Text publicat el 2010 en ocasió 
dels 30 anys del “Cap a Peus”

lEstic convençut que si no 
haguéssim tingut al davant 
‘la benemérita’ haguéssim 
guanyat per al barri el solar 
de l’antiga caserna militar

Av SAnt AnDREu DE PAlOMAR
Mobilització veïnal per reclamar les casernes l’any 2004

gent gran, un poliesportiu, un centre cívic 
i un alberg de joves. També queden pen-
dents els diferents tipus d’habitatges pro-
tegits i equipaments que falta determinar.

I així, any rere any, les associacions 
veïnals implicades, la de Sant Andreu de 
Palomar i la de Sant Andreu Nord-Tra-
muntana, van recordant els “aniversaris 
del retard” per tenir present que les rei-
vindicacions no es poden deixar de banda, 
i que cal perseverar per aconseguir-les.

Si mirem enrere, doncs, veiem com les 
casernes acumulen una part de la histò-
ria recent de Sant Andreu: mobilitzaci-
ons socials, campanyes reivindicatives, 
recollida de signatures, manifestacions, 
defensa dels drets més bàsics de ciutada-
nia per aturar els efectes locals de pro-
blemes globals. Perquè és l’economia de 
mercat actual tal i com està organitzada, 
de manera especulativa i despietada amb 
les classes més desprotegides, qui estava 
movent els fils darrere tot el que passava 
i passa a les casernes.

Els quarters de 
Torras i Bages

va adonar que el veia. No varen tornar a 
venir a les reunions.

L’edifici que s’hi va aixecar sem-
blava un castell, una fortalesa amb el 
pati d’armes al mig. Segons la teoria de 
l’arquitectura de l’edat clàssica i de la 
Il·lustració, els edificis han de tenir ca-
ràcter, han de transmetre a qui els con-
templa allò que són. Aquest, certament 
ho expressava. Després de l’1 d’octubre 
vàrem passar-hi per davant. Tant de bo 
que, encara que lleig, sigui en breu un 
equipament per al barri.
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pel seu predecessor, José María Aznar. 
“La invasió no es va aturar, però durant 
aquell 2003 es van fer moltes més acci-
ons de rebuig a la guerra i crec que molts 
moviments que aleshores s’hi van sumar 
van adquirir una experiència organitza-
tiva i una capacitat de mobilització que 
posteriorment van adaptar a les seves 
lluites”, comenta Tubau.

De fet, la gran mobilització del febrer 
de l’any passat en defensa dels refugiats 
-amb el lema “Volem acollir” i convoca-
da per Casa nostra, Casa vostra- té una 
clara connexió amb la PAG perquè, com 
recorda l’antic portaveu de la plataforma, 

al cap i a la fi bona part dels refugiats ho 
són per culpa d’un conflicte bèl·lic. O, dit 
amb altres paraules, si bé la plataforma 
Aturem la Guerra va perdre força, els 
moviments de rebuig als conflictes bèl-
lics i de solidaritat amb les seves vícti-
mes indefenses segueixen ben presents a 
Barcelona, amb rebrots d’una gran capa-
citat mobilitzadora quan l’actualitat els 
situa en primer terme.

“El Ganva va ser un moviment 
pioner en el rebuig a l’OTAN”

MARC fOnt

n plena Transició política, un 
grup d’adolescents van crear 
un moviment pioner a l’Estat 

espanyol, el primer que va començar a 
fer campanya contra l’ingrés a l’OTAN, 
molts anys abans que se celebrés el re-
ferèndum sobre la permanència a l’or-
ganisme militar. Amb el nom de Grup 
d’Acció directa No-Violenta AntiOTAN 
(Ganva) -que mutaria posteriorment 
cap a Grup d’Acció directa No-Violenta 
Antimilitarista, per acabar com a Grup 
Antimilitarista de Barcelona (Gamba)-, 

va sorgir el 1978 i va dissoldre’s el 1984. 
Jordi Garcia Jané, avui cooperativista i 
regidor de SOM Gramenet, va ser un dels 
impulsors i explica a Carrer que “amb 
16 o 17 anys ens veiem venir l’arribada 
del servei militar i, alhora, es comença a 
parlar del possible ingrés de l’Estat a la 
Comunitat Econòmica Europea (CEE) i a 
l’OTAN. Nosaltres teníem plantejaments 
pacifistes i antimilitaristes i vam decidir 

E

IgnASI R. REnOM
Jordi Garcia, un dels impulsors del Ganva-Gamba

lEl petit grup d’adolescents 
del Ganva va ser capaç 
d’editar ‘La puça i el general’, 
la primera publicació 
antimilitarista de l’Estat

“La plataforma Aturem la Guerra segueix 
present en el suport als refugiats”

MARC fOnt

l 15 de febrer de 2003, el passeig 
de Gràcia de Barcelona va om-
plir-se com ben poques vegades 

ho havia fet. Aquell dissabte d’hivern, 
moltes persones van viure la que fins 
aleshores era la manifestació més mas-
siva de la seva vida. Al voltant d’un milió 
de persones van prendre els carrers de 
la capital catalana per rebutjar la immi-
nent invasió nord-americana de l’Iraq. El 
“no a la guerra” va ser un clam global, 
després que el Fòrum Social Mundial 
-era l’època d’auge del moviment alter-
mundista- escollís aquella data per mos-
trar el rebuig que generava un conflicte 
bèl·lic justificat pel govern de George W. 
Bush a partir d’una enorme mentida: les 
suposades armes de destrucció massiva 
que tenia el règim iraquià de Saddam 
Hussein. La de Barcelona va ser una de 
les manifestacions més concorregudes 
del planeta i va ser organitzada per la 
Plataforma Aturem la Guerra (PAG).

Francesc Tubau n’era el portaveu i 
recorda a “Carrer” que si bé no va cons-
tituir-se formalment fins al 2002, la pla-
taforma havia tingut com a embrió les 
mobilitzacions -força més reduïdes- que 
durant els anys noranta s’havien fet con-
tra les guerres de l’antiga Iugoslàvia. Va 
ser precisament la confluència d’aquest 
grup amb el potent moviment antiglo-
balització el que va donar a la PAG la 
potència que va tenir aquell 2003, amb 
l’adhesió de sindicats, col·lectius femi-
nistes, organitzacions ecologistes, insti-

E

IgnASI R. REnOM
Francesc Tubau, portaveu de la Plataforma Aturem la Guerra

lPer a moltes persones, 
la manifestació del ‘no a  
a guerra’ del 15 de febrer 
del 2003 va ser la més 
massiva de la seva vida

crear un grup dins el Casal de la Pau 
que fes campanya contra l’OTAN, perquè 
aleshores no ho feia ningú”.

El Ganva-Gamba mai va ser un grup 
de masses -es movia entre els 10 i els 20 
activistes-, però va fer una tasca especi-
alment important en l’elaboració de ma-
terial teòric, a través de diversos dossi-
ers, llibres i, especialment, la revista La 
puça i el general, la primera publicació 
antimilitarista de l’Estat. El material es 
presentava en associacions veïnals i en 

nombrosos municipis va servir per co-
mençar a crear consciència i qüestionar 
institucions fins aleshores intocables, 
com l’exèrcit. Paral·lelament, cada dos 
mesos la Rambla de Barcelona es con-
vertia en escenari de les seves accions, 
bàsicament centrades a denunciar un fu-
tur ingrés a l’OTAN o les bases militars 
nord-americanes a la Península. Però si 
hi ha una acció que crida l’atenció és la 
primera marxa anti-OTAN, que va fer-se 
del 10 al 20 d’agost de 1980 i va recórrer 

Catalunya de punta a punta, des d’Ascó 
fins a Figueres. Dos anys després, Espa-
nya ingressaria a l’organisme.

Garcia Jané detalla que en el moment 
de constitució del grup els tres objectius 
que tenien era precisament evitar l’ingrés 
de l’Estat espanyol a l’OTAN, la desapa-
rició de les bases militars dels EUA a Es-
panya i obrir un debat popular sobre la 
defensa, és a dir, posar en qüestió l’exèr-
cit. Amb la perspectiva del temps, està 
convençut que la tasca, de puça si es vol, 
del Ganva-Gamba va abonar la poste-
rior gran campanya a Catalunya contra 
l’OTAN, que seria decisiva perquè el no 
s’imposés al Principat al referèndum de 
1986 (amb més del 53,7% dels vots). A 
més a més, “vam ser dels primers a co-
mençar a parlar d’antimilitarisme. Dè-
iem que estàvem en contra dels exèrcits i 
que la nostra objecció de consciència res-
ponia a raons ètiques i polítiques”.

Finalment, una altra aportació im-
portant del moviment va ser introduir la 
idea que no es tractava de fer campanya 
pel dret a l’objecció de consciència, sinó 
per l’abolició del servei militar, que amb 
el temps s’articularia a través de la co-
ordinadora Mili KK, amb la participació 
del moviment llibertari, l’extrema es-
querra i els col·lectius que defensaven 
l’objecció. Força anys més tard, la bata-
lla es guanyaria. Per a Garcia Jané, el 
Ganva-Gamba és una “baula més” en el 
“pòsit antimilitarista” de Catalunya, que 
ja pren força en els segles XIX i XX amb 
el rebuig a les quintes de l’exèrcit i que 
continua fort avui en dia.

tucions, partits polítics, universitats... 
S’hi van sumar uns 200 col·lectius. “En 
aquell moment, molta gent va sentir-se 
interpel·lada i va apuntar-se a la plata-
forma, si bé eren col·lectius que no tenien 
el pacifisme, l’antimilitarisme i la denún-
cia de les guerres com els seus objectius 

centrals”, comenta Tubau.
Amb el temps, tota aquesta amalga-

ma es desfaria i la PAG perdria força, si 
bé el rebuig a la guerra de l’Iraq encara 
tindria conseqüències polítiques. Des-
prés que arran de les eleccions del 14 de 
març de 2004, el socialista José Luis Ro-
dríguez Zapatero es convertís en el nou 
president espanyol, una de les primeres 
decisions que va prendre va ser, preci-
sament, retirar les tropes espanyoles 
del país àrab, on havien estat enviades 
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d’objecció de consciència com al succeda-
ni de la PSS. “Si s’acceptava una llei i un 
servei substitutori a la mili, el qüestio-
nament a l’exèrcit quedava intacte. Així 
que el que vam fer va ser plantejar una 
desobediència total”, remarca Muñoz re-
cordant la campanya d’insubmissió que 
es va posar en marxa a tot l’Estat el fe-
brer del 1989 i que va descol·locar el go-
vern espanyol. Al llarg de 10 anys hi va 
haver uns 50.000 insubmisos dels quals 
un miler va acabar a la presó.

“Quan et plantaves davant d’un jutge 
militar i el despullaves de la seva legi-
timitat en dir-li que no tenia cap poder 
sobre la teva consciència, el deixaves de-
sarmat”, recorda Muñoz. La prova més 
palpable que el MOC estava guanyant el 

pols era que tots els judicis militars es van 
traslladar a la jurisdicció civil fins que es 
va optar per professionalitzar l’exèrcit. 
Lluny d’extingir-se, l’essència del movi-
ment antimilitarista s’ha transformat i 
les reivindicacions ciutadanes actuals be-
uen de la seva gosadia. “No s’han abolit 
els exèrcits ni s’han acabat les guerres, 
així que la lluita continua”, conclou.

“Als barris de Sant Andreu i Sants 
van sortir els primers grups de Mili KK”

CRIStInA PAlOMAR

enys teoria i més acció directa. 
Per això, escalaven grues per 
penjar pancartes, s’enfilaven al 

gran arbre que cada Nadal col·locava un 
conegut centre comercial al mig del Por-
tal de l’Àngel, feien marxes en bicicleta 
fins a la caserna de Tremp i col·lapsaven 
els jutjats militars amb les declaracions 
d’insubmissió. Va ser un moviment alter-
natiu, autogestionat i transversal contra 
el servei militar obligatori únic i irrepe-
tible, sorgit al voltant del gran rebuig 
social a continuar a l’OTAN. Un aigua-

barreig d’estudiants universitaris bar-
buts, hippies ecologistes grenyuts, joves 
dels barris obrers i del cinturó industri-
al de Barcelona, militants de l’esquerra 
radical, punkis amb crestes impossibles 
i àcrates incorregibles que van plantar 
cara a l’autoritat de l’Estat. Tenien molt 
a perdre, però també molt a guanyar: no 
anar a la mili.

Xavi Benito recorda la seva militància 
a Mili KK. “Vaig entrar a la universitat 
però es va acabar ràpid. Em tirava més 

M

DAnI CODInA
Xavi Benito, militant de Mili KK

lEls dos primers judicis 
contra insubmisos es van fer 
a dos militants de Mili KK, 
grup que combinava l’acció 
directa i les ganes de festa

“El Moviment d’Objecció de Consciència 
s’emmiralla en les lluites veïnals”

CRIStInA PAlOMAR

arlar del Moviment d’Objecció de 
Consciència (MOC) impressiona 
per l’ús de la desobediència civil 

com a eina de transformació social i polí-
tica, per la valentia amb què un col·lectiu 
transversal es va enfrontar a un exèrcit 
franquista i per la gran capacitat d’orga-
nització territorial i comunitària que va 
generar la seva gesta malgrat la inexis-
tència d’Internet i xarxes socials. Tot i 
que s’ha vinculat el MOC a moviments 
religiosos, potser perquè els primers ob-
jectors de consciència van ser testimonis 
de Jehovà, la realitat és que es va crear 
el gener del 1977 com un “moviment an-
timilitarista i pacifista que qüestionava 
el sistema militar i l’existència dels exèr-
cits”. Així el defineix Jordi Muñoz, mem-
bre del moviment antimilitarista català.

El seu no va ser només un enfronta-
ment a la ideologia militar franquista. 
Era un desafiament a l’Estat. “No hi 
havia cap llei que regulés l’objecció de 
consciència i ens coordinàvem amb el te-
lèfon i el fax”, recorda. Tot i això, hi ha 
un munt de factors que van ajudar el 
MOC en l’èxit de l’empresa. Un, potser el 
més important, va ser el moment histò-
ric. “També va ajudar el bagatge de Pepe 
Beunza -es va declarar objector per raons 
polítiques el 1971 i va ser empresonat- i 
dels objectors de Can Serra, el treball del 
moviment anti-OTAN que va culminar 
amb el referèndum del 1986, la valentia 

P

DAnI CODInA
Jordi Muñoz, militant del MOC

lA part de l’enfrontament a la 
ideologia militar franquista, 
el MOC representava un 
desafiament a l’Estat que 
va saber sumar complicitats

l’antimilitarisme que l’economia”, ex-
plica rient. Malgrat la vinculació inicial 
del moviment insubmís amb partits com 
el Moviment Comunista de Catalunya 
(MCC) i la Lliga Comunista Revolucio-
nària (LCR), la realitat és que no va tri-
gar gaire a rebentar les seves costures i 
aconseguir atreure activistes de la CNT 
i altres moviments antimilitaristes que 
no congeniaven gaire amb el Moviment 

d’Objecció de Consciència (MOC) per 
motius generacionals. “Treballàvem ple-
gats en el marc del Casal de la Pau, però 
el MOC era més intel·lectual, venia del 
postfranquisme i tenia un rerefons de no 
violència que no era compatible amb l’ac-
ció directa i les ganes de festa que teníem 
nosaltres”, explica Benito.

Els orígens de Mili KK són joves, 
obrers i de barri. La clau del seu èxit va 
ser que no hi havia càrrecs, ni consignes 
prèvies més enllà de l’oposició comparti-

da i frontal al servei militar obligatori. 
També va ajudar molt a estendre’s pel 
territori el fet que fos un moviment des-
centralitzat i autogestionari que treba-
llava en xarxa. “Comencen a sortir molts 
grups als barris, pobles i ciutats de Cata-
lunya. Als barris de Sant Andreu i Sants 
van sortir els primers grups de Mili KK 
i les primeres festes alternatives que es 
van fer aquí -Sant Andreu- les vam or-
ganitzar nosaltres. Sumàvem l’antimi-
litarisme amb la festa”, remarca Benito 
deixant clara la complicitat amb les enti-
tats veïnals i els casals de joves, sobretot 
a Nou Barris.

Els dos primers judicis contra insub-
misos es van fer contra dos militants de 
Mili KK, un anarquista i l’altre de l’es-
querra més alternativa. Xavi Benito re-
corda amb ironia que ells també van ser 
presos per les seves idees polítiques, en 
aquell cas perquè es negaven a complir 
la llei. Com que el seu objectiu era acabar 
amb la mili, Mili KK desapareix quan el 
govern de José María Aznar suspèn el 
servei militar obligatori. “El moviment 
va connectar amb els joves més rebels 
perquè simbolitzava una lluita contra 
l’autoritat visualitzada en l’exèrcit i en 
l’Estat. Va tenir molt d’èxit perquè es va 
focalitzar en una cosa que els joves rebut-
javen de pla i quan la mili va desaparèi-
xer, es va acabar tot”, conclou nostàlgic.

amb què la premsa va explicar què pas-
sava a les casernes i el suport del món de 
la cultura”, remarca.

Però per sobre de tot hi havia el com-
promís personal dels joves a negar-se a 
fer el servei militar tot i saber que aca-
barien jutjats en un consell de guerra i 
empresonats. I si es van atrevir a rebut-
jar la mili i la prestació social substitu-
tòria (PSS) va ser perquè la seva lluita 
va esdevenir un objectiu col·lectiu. “Va 
ser molt important la complicitat amb 

els moviments socials de l’època. La Favb 
va ser cabdal i el MOC també es va em-
mirallar en les lluites veïnals”, destaca 
Muñoz. Tots contra una estructura ana-
crònica, masclista, homòfoba, violenta i 
antidemocràtica assessorats per un grup 
d’advocats joves.

El punt d’inflexió que va decantar la 
balança a favor del MOC fins aconseguir 
que l’any 2000 el govern Aznar suspen-
gués la mili va ser el rebuig tant a la llei 
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El Casal de la Pau, cau de l’antimilitarisme
jORDI fOIx
activista per la pau

an ser quasi dues dècades les 
que va durar a Barcelona el Ca-
sal de la Pau, un local sense el 

qual no es pot escriure la història del 
moviment pacifista i antimilitarista de 
la nostra ciutat. Un espai que va irra-
diar cultura alternativa als moviments 
socials de Barcelona, la resta de Catalu-
nya i més enllà, des de mitjan anys se-
tanta fins a mitjan dècada dels noranta 
del segle XX.

El Casal de la Pau no va ser l’únic local 
que aixoplugava col·lectius d’activisme 
pacifista. Justícia i Pau al carrer Riva-
deneyra 6 o el Centre de Treball i Docu-
mentació a Gran de Gràcia 126 en van ser 
dos igualment molt significatius, com ara 
els grups DOAN (Dones Antimilitaristes) 
i més tard DonesXDones, a Ca la Dona. 
Tots ells s’alimentaven mútuament.

Però, les quatre parets del Casal de la 
Pau recullen una història específica de 
diversitat alternativa que cal ressenyar i 
recordar per ser poc usual i per la diver-
sitat de col·lectius amb presència territo-
rial a barris, pobles, centres educatius i 
laborals que s’hi van impulsar.

Inspirat en la Maison de la Paix

Hem de situar els orígens del Casal l’any 
1976, a les acaballes de la dictadura 
franquista. Va ser una confluència de di-
ferents sectors i grups d’activistes, com la 
primera generació d’objectors de consci-
ència per motius no religiosos al nostre 
país, activistes antinuclears i grups com 
Pax Christi i els Amics de l’Arca, segui-
dors del pensador activista de la no vio-
lència Lanza del Vasto, que amb el temps 
inspirarien els Artesans de la Pau, grup 
que va estar un grapat d’anys realitzant 
els “Silencis per la Pau” tots els dijous a 
les 19 hores a la plaça de Sant Jaume. El 
Casal de la Pau s’inspirava en la Maison 
de la Paix de Brussel·les, que era seu, en-
tre d’altres, de la Internacional de Resis-
tents a la Guerra (IRG-WRI), entitat his-

tòrica i referent fundada l’any 1921, que 
encara existeix (https://www.wri-irg.
org/es), i a la qual també es van adherir 
els grups i persones fundadors.

El Casal va ocupar diversos locals so-
cials, fins que es va instal·lar al carrer 
Cervantes 2, on romandria fins al seu 
tancament. Ja des dels orígens la seva 
característica peculiar va ser la capacitat 
d’acollir diferents cultures socials alter-
natives. Més enllà de les especificitats 
del moviment pacifista i antimilitarista a 
l’Estat espanyol -en tota la seva diversi-
tat-, va estar imbricat amb els moviments 
pacifistes europeus en temps de la guerra 
freda, en la lluita pel desarmament nu-
clear i contra els blocs militars (OTAN i 
Pacte de Varsòvia), relacionant-se amb 
l’END (European Nuclear Disarmament) 
o en solidaritat activa amb el campament 
de Dones per la Pau de Greenham Com-
mon, a Anglaterra, que va contribuir al 
desenvolupament al nostre país del fe-
minisme antimilitarista, l’ecofeminisme 
i l’ecopacifisme.

També cal ressaltar l’important pa-
per que van jugar en tot aquest procés 
un seguit de revistes de gran qualitat: 
La Puça i el General i el Mocador, amb 
seu al Casal de la Pau, i Mientrastanto 
i En Pie de Paz al CTD. Aquestes publi-
cacions van contribuir a l’aprenentatge i 
el debat de temes que fins llavors havien 

V

lluíS SAlOM
Marxa anti OTAN a Barcelona l’estiu del 1980

lQuelcom més que una seu 
social, el Casal va agrupar 
i fomentar un intens debat 
entre corrents d’activistes de 
totes les famílies polítiques 

MARC bARRObES
Número 2 del carrer Cervantes, seu social del Casal fins que va tancar

Desprès del referèndum de l’OTAN va ser el tema de la lluita contra la mili (que havia 
estat l’origen del Casal i era una de les columnes vertebrals de l’activisme al local) 
el tema que va agafar, sota la forma d’insubmissió, tot el protagonisme i que, amb 
la primera Guerra del Golf (1991) agruparia el conjunt del moviment pacifista amb 
la campanya de la crida a la deserció, que es va concretar en la solidaritat amb els 
dos desertors, un d’ells amagat pel moviment associatiu del barri de Prosperitat de 
Barcelona a la Parròquia de Santa Engràcia.

L’any 1995 el Casal de la Pau va abaixar la persiana, amb la mili obligatòria 
extingida, en gran part i principalment gràcies a aquells objectors i insubmisos que 
s’havien jugat anys de presó per la seva voluntat antimilitarista i no violenta.

La lluita contra la ‘mili’

estat en gran mesura marginals en la re-
flexió programàtica de l’esquerra social i 
de tradició marxista. Reflexions sobre el 
militarisme o sobre com són condicionats 
els objectius finals que cerquem en la 
justícia social pels mitjans que utilitzem 
per aconseguir-los.

Els vuitanta van ser la dècada en 
què el Casal de la Pau va eclosionar i 

es va convertir en un referent i gran 
generador de lluites i de debats socials. 
En aquell moment acollia diversitat 
de grups, la majoria d’ells amb coordi-
nació territorial als barris: El Ganva 
(Grup d’Acció Directa no Violenta Anti-
OTAN), que passaria a anomenar-se 
Gamba; el Moviment d’Objectors de 
Consciència (MOC); la Coordinadora de 

Comitès Anti-OTAN, que més tard im-
pulsaria i contribuiria a crear la CDDT 
(Coordinadora pel Desarmament i la 
Desnuclearització Totals), els Artesans 
de la Pau i, més endavant, la coordina-
dora Anti Mili - MiliKK, l’Assemblea 
d’Insubmisos o la IDS (Informació per a 
la Defensa del Soldat).

La pèrdua l’any 1986 del referèndum 
sobre la permanència a l’OTAN va supo-
sar un cop fort per al moviment pacifista, 
i es va generar un reflux com a moviment 
social ampli, malgrat que des del Casal 
es van seguir impulsant campanyes com 
la “d’OTAN no-Bases fora”, contra la pre-
sència de la VI Flota dels Estats Units al 
port de la ciutat, contra l’estació de Ra-
dio Liberty, que emetia des de l’Estartit 
propaganda ianqui als països de l’Est, o 
contra la guerra a l’antiga Iugoslàvia.

En el moment més intens de la llui-
ta anti mili, el Casal no es va lliurar 
d’infiltracions de la policia, com la d’un 
element del CSID que, fent-se passar 
per insubmís, es va colar a l’Oficina per 
a la Defensa del Soldat (IDS) i va ar-
ribar a col·laborar en la redacció de la 
Guia Anti-mili, i en va controlar l’apa-
rell informàtic.

Espai de riquesa cultural

El Casal de la Pau va aconseguir ser du-
rant uns anys quelcom més que una seu 
social de diferents entitats i coordinado-
res: va agrupar i fomentar el debat -no 
sempre amb tranquil·litat- entre corrents 
d’activistes que anaven des de grups 
d’inspiració cristiana, corrents anarquis-
tes o militants de l’esquerra extraparla-
mentària (especialment del Moviment 
Comunista de Catalunya i de la Lliga 
Comunista Revolucionària). Va generar 
formes de lluita d’àmplia mobilització 
ciutadana, de desobediència civil i d’acció 
directa no violenta o, directament, prefe-
rint anar a la presó abans que violentar 
la pròpia consciència. Sense ser-ne del 
tot conscients i malgrat les diferències, es 
va construir un espai compartit de gran 
riquesa cultural.

Nota: Agraeixo molt a Vicenç Fisas, Jor-
di Muñoz, Xavier Artal i Josan Cuenca 
que m’hagin ajudat a fer memòria.
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Canonades contra ‘la rosa de foc’
ElOI lAtORRE

arcelona hay que bombarde-
arla cada cincuenta años para 
mantenerla a raya.” La frase 

s’atribueix a Baldomero Espartero. No 
se sap si el militar i polític castellà va 
pronunciar-la realment, però és clar 
que va predicar amb l’exemple. Durant 
la primera meitat del segle XIX, la mit-
jana d’intervencions militars violentes 
a Barcelona supera de llarg el seu càl-
cul. La capital catalana tenia algunes 
característiques que la feien particular-
ment propensa a l’explosivitat castren-
se. Des del setge i presa de Barcelona 
pels exèrcits de Felip V el 1714, la casa 
borbònica la va considerar una plaça 
sotmesa. Les fortaleses de la Ciutadella 
i de Montjuïc no tenien tant la funció 
de defensar atacs forans com de vigilar 
muralles endins. Alhora, a partir de la 
influència napoleònica, la ciutat va es-
devenir un focus d’idees liberals i, més 
tard, republicanes. L’emergència indus-
trial va convertir el pla de Barcelona en 
un important focus migratori, però la 
ciutat, emmurallada, degradada i insa-
lubre, no estava preparada per acollir 
aquelles onades de nova població, i les 
males condicions de vida i l’escassetat 
de béns bàsics afavorien igualment els 
aixecaments incontrolats. Repassem 
algunes actuacions militars sonades a 
Barcelona durant els darrers 250 anys.

“B

Diverses apujades del 
preu del pa en pocs 
mesos van fer sortir la 
gent al carrer el febrer 
del 1789, amb l’assalt 
d’algunes botigues i el 
forn municipal. Un intent 
de prendre l’edifici de 
Capitania per part de 
la torba va provocar la 
fugida del Capità General 
cap a la Ciutadella. Des 
d’allí, Francisco González 
de Bassencourt (que fins 
al 1979 tingué un carrer 
a la ciutat, l’actual Nou 
de la Rambla, amb el nom del seu títol nobiliari, Conde del Asalto) va ordenar la 
sufocació a la cavalleria, a cops de sabre. De resultes de l’episodi, es van dictar 90 
ordres de deportació i quatre persones van ser afusellades, entre elles una dona, 
Josepa Vilaret, la Negreta, que avui dona nom a un centre social del barri Gòtic.

Durant la regència de Maria Cristina de 
Borbó i més tard del general Espartero, 
a partir dels anys 1830, per la minoria 
d’edat de la futura reina Isabel II, 
Barcelona va entrar en un període de 
tensions i protestes, conegudes com 
les bullangues, vinculades a la primera 
guerra carlina o a disputes entre sectors 
liberals. Algunes s’originaven per motius 
que avui fan riure, com l’aixecament 
de 1835, gestat per la baixa qualitat 
dels toros en una corrida, que va acabar 
amb la crema de convents i una fàbrica. 
El novembre de 1842, un tumult al 
Portal de l’Àngel, quan un grup d’obrers 
pretenia entrar amb gerres de vi a la 
ciutat sense pagar drets de porta, es va 
estendre a la plaça de Sant Jaume. La 
guarnició militar va reaccionar prenent 
el control de l’Ajuntament. L’endemà, 
la revolta ja era generalitzada, 
amb incendis i barricades arreu. Al 
descontent per anys d’abusos militars 
s’hi va afegir l’oposició a les intencions 
del Govern d’eliminar els aranzels 
sobre els productes tèxtils britànics. 
La situació va arribar a un nivell de 
descontrol tal que les tropes es van 

retirar de la ciutat i va quedar a 
mans d’una Junta de Vigilància, que 
reclamava la dimissió del regent i que 
es garantís el proteccionisme duaner. El 
general Baldomero Espartero, que des 
del 1840 era a càrrec de la regència de 
la Corona (a la pràctica, era el cap de 
l’Estat), es va desplaçar fins a Sarrià per 
dirigir la resposta. El 3 de desembre, 

des de la fortalesa de Montjuïc i 
durant 13 hores, es van llançar més 
de mil canonades sobre la ciutat que 
van causar una vintena de morts i van 
malmetre 462 edificis, entre ells el 
Saló de Cent de la casa consistorial. 
La rendició va comportar unes cent 
condemnes a mort i una multa de 12 
milions de rals imposada a la ciutat per 
sufragar la despesa de l’operació.

L’any següent, el 1843, Barcelona patiria una nova operació militar contundent. 
La Jamància o Camància és el malnom despectiu que es va donar a un batalló 
de voluntaris que aquell mes d’agost va penetrar dins de les muralles, donant a 
entendre que molts s’hi havien allistat per poder menjar de franc. Els revoltats van 
constituir una Junta Suprema Provisional de Barcelona i van promulgar un ban amb 
l’esperança que la revolta s’estengués a altres llocs, i va prendre el control de la 
ciutat mentre la guarnició s’aquarterava a la Ciutadella, amb durs enfrontaments 
al port i les Drassanes. Era una revolta progressista però també amb cert empelt 
protofederalista, ja que es reclamava al nou govern central que complís l’acord de 
convocar una Junta General, amb representants de les diverses juntes provincials 
per organitzar la transició al regnat d’Isabel II. Per sotmetre la insurrecció van fer 
falta quasi dos mesos de bombardejos, principalment des de la Ciutadella, on dirigia 
les operacions Joan Prim, aleshores brigadier i futur president del Govern.

Els avalots relacionats amb el 
reclutament militar van ser una 
constant des que el 1770 es va establir 
el servei militar obligatori pel sistema 
de lleva. Catalunya es va quedar fora 
fins als anys 40 del segle XIX, i tots 
els intents d’implantar-lo generaven 
protestes i tumults. El sistema que 
preveia l’exempció del servei a través 
del pagament d’un tribut (que feia 
que a la pràctica només es reclutessin 
els fills de famílies pobres), era el 
principal motiu de descontent. L’abril 
de 1870, l’arribada d’una columna 
militar a la Vila de Gràcia (aleshores 
municipi independent) per sortejar 
els nous mossos fou alertada pel toc 
a sometent des de la torre central 
de la plaça d’Orient (avui plaça de 
la Vila), i la població va començar a 

aixecar barricades. Un grup de dones 
va assaltar l’Ajuntament i va fer una 
foguera a la plaça, amb els bombos del 
sorteig. Gràcia va resistir sis dies sota 
una pluja d’un miler de bombes diàries. 
La batalla es va saldar amb una vintena 
de morts, per efecte del bombardeig 
i del saqueig que la soldadesca va 
dur a terme després de la rendició. 
El general Eugenio de Gamide, que 
dirigia la columna, es va guanyar una 
cançó satírica, El General Bum-Bum. 
La història, potser mitificada, de la 
campana gran de Gràcia, coneguda com 
la Marieta, tocant dia i nit tot i sonar 
esquerdada per l’impacte d’un obús, ha 
esdevingut tot un símbol de resistència 
popular. L’episodi va inspirar el nom del 
periòdic satíric, republicà i federalista 
La Campana de Gràcia.

El 25 de novembre de 1905 un grup d’oficials de l’exèrcit, actuant per lliure, va 
assaltar la redacció i la impremta de la revista satírica Cu-cut!, vinculada a la 
catalanista i conservadora Lliga Regionalista de Catalunya, i també fou incendiada 
la seu del diari òrgan del partit, La Veu de Catalunya. El motiu fou un acudit 
que ficava el dit a la nafra dels fracassos militars espanyols a Cuba i Filipines. 
El rei Alfons XIII va donar suport explícit a l’oficialitat, cosa que va provocar la 
caiguda del govern, que havia intentat fer una crida a l’ordre. Arran dels fets es 
va suspendre la publicació de Cu-cut! durant cinc mesos i es va dictar la Llei de 
Jurisdiccions, que atorgava àmplies competències als comandaments militars per 
perseguir els delictes contra la unitat de la corona.

1789, els rebomboris del pa

DAnI CODInA
Escenificació de la revolta de les quintes a la plaça de la Vila de Gràcia

lDurant 13 hores, les tropes 
d’Espartero van llançar més 
de mil canonades sobre la 
ciutat des de Montjuïc

1830, les bullangues

1843, la Jamància

1870, la revolta de les quintes

1905, el fets del ‘Cu-Cut!’
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GMV Aerospace and 
Defence, S.A. Té seu 
a Barcelona ciutat i al 
polígon de l’Ametlla 

del Vallès. Treballa ens els sectors 
aeronàutic, de ciberseguretat, seguretat 
i defensa i navegació per a satèl·lits i 
telecomunicacions, entre d’altres. És 
un grup tecnològic que treballa tant per 
a administracions públiques com per a 
grans empreses.

GTD Enginyeria de 
Sistemes. Té una seu 
a Barcelona ciutat. 
Treballa en el disseny 
i desenvolupament de 
software per a aviació 
civil i militar, en sistemes 

de vigilància terrestres, navals o aeris i 
desenvolupa sensors que proporcionen 
informació en temps reals per detectar, 
identificar, fer seguiment i interceptar 
amenaces. Desenvolupa eines de simulació 
en aviònica, bancs de proves o, en 
l’àrea de l’espai, software per a diverses 
aplicacions, des del seguiment de terra 
a les llançadores. El 2012 va rebre una 
subvenció de la Generalitat de 110.520 €.

El sector militar a Barcelona
tICA fOnt
centre delàs d’estudis per la pau

es empreses catalanes que treballen per al sector militar són, eminentment, 
subsidiàries d’empreses militars ubicades en territori espanyol. Les podem 
diferenciar en dos grups, les que fabriquen tecnologia aplicada a material 

de defensa i les que fan components per a armes o per a equipaments militars. Hi 
ha un tercer grup, no tan significatiu, que es dedica a prestar serveis al propi minis-
teri de Defensa o a empreses subsidiàries del sector militar. De les que tenen seu a 
Barcelona o en els polígons industrials de l’Àrea Metropolitana, algunes de les més 
rellevants són les que enumerem a continuació.

L

Indra és la principal empresa del sector 
de defensa assentada a Barcelona ciutat 
(en el 22@ del Poblenou), forma part de 
l’IBEX 35 i alguns anys ha estat situada 
en el rànquing de les 100 primeres 
empreses militars mundials. Inicialment 
empresa pública, el 1999 el Partit 
Popular de José 
Maria Aznar la 
va privatitzar. El 
principal accionista 
era Bankia, amb 
el 20,14% de les 
accions, però la 
crisi financera de 
2008 va enfonsar 
l’entitat i el 
govern de M. Rajoy decideix rescatar-
la, injectant-hi 22.424 milions d’euros. 
Però la suma és insuficient i el Govern, 
a través de la Sociedad Española de 
Participaciones Industriales (SEPI), 
adquireix l’agost de 2013 el total de les 
accions que tenia Bankia per valor de 
337,1 milions d’euros, i cedeix el control 
de l’empresa al ministeri de Defensa. 
El 2015, essent ministre Pedro Morenés, 
es nomena director Fernando Abril-
Martorell.

Indra és una de les empreses 
d’electrònica, comunicacions i noves 
tecnologies de més projecció de l’Estat 
espanyol, està present en 33 països i hi 
treballen 40.000 persones. L’empresa té 
participacions en altres empreses, com 
la Sociedad Española de Misiles (Inmize), 
de la qual controla el 80% de les accions, 
i en la que es produeixen la direcció de 
míssils com el Meteor per a l’avió de 
combat EF-200 o el Rafale. Indra té tres 
divisions d’activitat: la de tecnologies de 
la informació; la de simulació i sistemes 

CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA. 
Ubicada a les Franqueses, dissenya 
i fabrica paracaigudes i sistemes de 
desacceleració, estabilització i flotació 
de vehicles o grans estructures.

SENER Group. Una de les seves 
oficines està situada al parc d’Alba 
de Cerdanyola. En l’àrea de defensa 
desenvolupa i fabrica solucions 
per a superfícies aerodinàmiques i 
mecanismes de desplegament en míssils 
o sistemes guiats, també per a la 
indústria aeroespacial, i en sistemes de 
propulsió de submarins i modernització 
d’helicòpters de les forces militars. En 
l’àrea de comunicacions intel·ligents 
treballa per desenvolupar equips de 
detecció, desmodulació i classificació 
de senyals de ràdio freqüència. Sener 
es sòcia de la nord-americana General 
Atòmic en la fabricació de drons REPER. 
En concret en el sistema Predator, serà 
l’empresa encarregada del manteniment 
dels Repers adquirits pel ministeri de 
Defensa espanyol. El 2016 va rebre una 
subvenció de la Generalitat de 20.000€.

APPlux+. És una empresa que es dedica 
a la inspecció, assajos i certificacions. Va 
ser creada el 1996 a Barcelona pel Grup 
Agbar. És la concessionària més important 
de certificacions d’automòbil de les 
ITV catalanes. Les seves certificacions 
també arriben al camp militar: Applus ha 
certificat vaixells de guerra i el submarí 
S-80 per a l’empresa Navantia.

CT INGENIEROS. Ubicada a Barcelona, 
desenvolupa projectes per a bucs civils o 
de guerra i ha participat en la fabricació 
de les Fragates F-100, en els destructors 
AWD australians, en bucs d’assalt o en 
submarins com el S-80. En aeronàutica, 
cobreix el cicle de vida i és un proveïdor 
important d’Airbus Defence and Space

GUTMAR, S.A. Ubicada a l’Hospitalet de 
Llobregat, al polígon de la Marina del 
Prat Vermell. La seva activitat principal 
és la fabricació de mecànica de precisió 
i muntatge de conjunts mecatrònics, 
destinats als sectors aeronàutic, 
espacial, robòtic i biomèdic. També es 
dedica, a través de la seva filial Aquiles 
Robotic Systems, al desenvolupament, 
producció i comercialització de Robots 
UGV per a activitats perilloses i de 
desactivació d’explosius. Entre 2012 
i 2013 ha rebut subvencions de la 
Generalitat per valor de 202.364 €.

Álava Ingenieros SA. Manté una oficina 
a l’Hospitalet. Un dels sectors en què 
treballa és l’aeroespacial, l’aviònica 
i en assajos de vol.

ARITEX Cading, S.A. Ubicada a Badalona, 
desenvolupa sistemes de visió artificial en 
3D aplicats a projectes d’aviació.

Indra, un gegant al 22@
automàtics de manteniment i la de 
sistemes de defensa. El grup Indra està 
format per Indra Sofware, Indra Busines, 
Indra EMAC, Indra Comunicaciones, 
Indra Teknatrans Consultores i Indra 
Sistemas de Seguridad. Indra Sistemas 
representa el 20% de l’activitat i 

treballa en projectes 
militars rellevants. 
En els últims anys 
Indra s’ha introduït 
en les noves àrees 
de ciberseguretat, 
ciberguerra, 
ciberdefensa o 
ciberinteligencia, i 
ha creat el centre 

d’operacions avançades CyberSecurity 
Operations Centre (i-CSOC). A títol 
de comentari, destacar que les 
administracions publiques, com la 
Generalitat de Catalunya, la Fira, el 
Port o diversos ajuntaments catalans, 
mantenen diverses contractacions 
amb aquesta empresa per a productes 
informàtics, recompte de votacions o 
control de peatges de les autopistes.

Les últimes intervencions 
militars a Barcelona, molt 
més presents en la memòria 
col·lectiva, es van produir fa 
80 anys: la revolta militar del 
juliol de 1936, origen de la 
guerra civil, sufocada en part 
per la resposta de milícies 
populars que van donar pas 
a uns mesos de revolució 
llibertària; i l’entrada 
de les tropes franquistes 
victorioses, el 26 de gener 
de 1939, sense resistència. 
Entremig, Barcelona va patir 
més de 51 raids aeris, amb 
especial crueltat els del març 
de 1938, per part de l’aviació 
legionària italiana, que 
donava suport a Franco. 
El balanç del que es 
considera el primer atac 
indiscriminat des de l’aire 
sobre objectius civils s’avalua 
en més de 4.000 morts.

Durant l’estiu de 1909, l’ambient a 
la ciutat era de gran crispació arran 
de l’ordre de mobilitzar tots els 
reservistes catalans per sufocar una 
rebel·lió marroquina a Melilla. Es va 
convocar una vaga general per al 26 de 
juliol. L’endemà, l’aixecament havia 
esdevingut una veritable revolta contra 
les oligarquies i el poder eclesial. En dos 
dies es van aixecar unes 250 barricades 
i pel cap baix 26 edificis religiosos foren 
incendiats. El Govern va decretar la llei 
marcial i va enviar tropes de València, 
Saragossa, Pamplona i Burgos per apagar 
la insurrecció. Més contundent fou 
encara la repressió posterior: 1.967 
detencions, 200 ordres d’expulsió a 
més de 300 quilòmetres de Barcelona 
i 1.925 consells de guerra, dels quals 
se’n van derivar 17 condemnes a mort. 
Cinc foren executades, entre elles la del 
pedagog i teòric llibertari Francesc Ferrer 
i Guàrdia, afusellat a Montjuïc el 13 
d’octubre. Arran dels fets, el periodista 
uruguaià Antonio Loredo va batejar 
Barcelona com “la rosa de foc”.

1909, la Setmana 
Tràgica 1936, la guerra civil

ARxIu
Bombardeig de l’aviació italiana sobre Barcelona
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La guerra comença en una moqueta

Reproduïm la crònica de Plàcid Garcia-Planas 
que acompanya el llibre Weapons (“Armes”) 
del fotògraf Marc Javierre-Kohan, 
endinsant-se el 2016 en la fira d’armament 
de París on es va exposar la darrera versió 
dels fusells de les matances gihadistes

PlàCID gARCIA-PlAnAS
periodista

stel·la, la sales manager de Vic-
torinox, em regala una navalla 
de 58 mil·límetres.

- Què puc fer amb aquesta navalleta que 
no pugui fer amb allò d’allà? -li pregunto 
tot mirant el míssil Thaad que exhibeix 
la companyia Lockheed Martin, una bès-
tia de 6,17 metres i 900 quilos.

- Doncs obrir una llauna. Menjar-te el 
que hi ha dins. I sobreviure -contesta la res-
ponsable de les navalles militars suïsses.

Sobreviure.
París ha acollit aquest cap de setmana 

la fira bianual d’armes terrestres i aero-
terrestres més gran del món -Eurosa-
tory- amb la mateixa fixació de sempre: 
la defensa i la seguretat. Més de 140.000 
metres quadrats de moqueta i obsessió. 
Tot per al soldat. Menys taüts.

La fira (només per a professionals: els 
que venen, els que compren, periodis-
tes i espies) va obrir les seves portes el 
dilluns. Hores després, a prop de París, 
un gihadista va clavar nou ganivetades 
a l’abdomen d’un comandant de policia. 
Després va apunyalar la seva dona da-
vant del fill de tres anys.

Un “drama abominable”, va dir el 
president de la República. Abominable i 
quotidià.

Quants míssils tenim nosaltres? 
Quants ganivets tenen ells? On comença 
la defensa i on acaba la seguretat?

En un luxós pavelló exterior, la com-
panyia alemanya Rheinmetall (té nom 
d’òpera de Wagner: Metalls del Rin) ex-
posa el seu mega canó de 130 mm. “La 
mida sí que importa”, anuncien. En una 
pantalla, a càmera molt lenta, Rhein-
metall escenifica la seva granada de mà 
ABHGR, que en caure fa un bot i explota 
sobre el cap de l’enemic.

L’anterior edició d’aquesta fira va te-
nir lloc el juny de 2014 amb les paraules 
protection i security exposades fins a la 
sacietat.

Un mes després d’aquella edició, els gi-
hadistes trencaven la frontera entre Síria 
i l’Iraq i creaven l’Estat Islàmic. Des de 
llavors, només a París els gihadistes han 
matat 150 persones en atemptats de dis-
persió. El futur sempre ve per on el màr-
queting no ho espera. Com els escorpins.

Hall 5, passadís K, estand 521: aparei-
xen les pistoles i fusells de la companyia 
txeca CZ. Un dels seus models estrella és 
l’Scorpion EVO 3 A1, un subfusell “extra-
ordinàriament agradable per al seu usu-
ari”, tot un homenatge -confessen en un 
fullet- a “aquests invertebrats de la classe 
dels aràcnids, coneguts per la seva extra-
ordinària resistència a la radioactivitat, 
les temperatures extremes i armats d’un 
agulló verinós a la seva elevada cua”.

Pots apropar-te, sostenir-lo (descarre-
gat) a les teves mans, ficar el dit al gallet 
i fer clic, clic, clic… com van fer Sherif i 
Said Kouachi el gener de 2015 a Char-
lie Hebdo i al supermercat jueu. Amb un 
subfusell Scorpion, entre altres armes, 
van matar 17 persones.

A CZ no ofereixen caramels ni galetes 
ni detallets, com fan la majoria d’estands. 
Només adhesius dels seus rifles d’assalt.

El merchandising que més triomfa són 
els ninos de goma antiestrès. L’alemanya 
Mahle (radiadors per a tancs) els regala 
en forma de soldat grassonet; la francesa 
NYCO (lubricants per a la batalla) en for-

ma d’avió de combat; la nord-americana 
Bose (amplificadors de guerra) en forma 
de tanc; la belga Red Star (logística mili-
tar) en forma de granada de mà.

Kalashnikov Group no ofereix res. Ni 
caramels. Els trobo al hall 6, passadís 6, 
estand 197. L’home que m’atén m’ho ex-
plica tot.

- Primer va ser l’AK-47, el primer ka-
làixnikov. Era el millor del món. Després 
l’AKM. Era el millor del món. Ara tenim 
l’AK 103.

- No m’ho digui: el millor del món.
- Efectivament -respon amb una mi-

rada de què collons busques tu, vinga, 
desapareix.

Els kalàixnikov es poden veure. Però 
no tocar. En aquest estand no hi ha clic, 
clic, clic... Fora, sí. Amb un kalàixnikov 

AKM, a més de granades, nou gihadistes 
van matar el novembre 130 persones en 
diversos punts de París.

Le Carillon va ser un d’ells. Ahir a la 
tarda, amb la gent embadalida amb el 
partit França-Albània de la televisió del 
bistrot, quedaven dos forats de bala. Dos 
forats penetrant el marbre i la fusta art 
decó per la part inferior de la barra: van 
disparar la gent que s’havia tirat a terra.

La companyia coreana Poongsan ex-
posa les seves brillantíssimes bales orde-
nades en vitrines amb il·luminació focal. 
Com si disparessin amb diamants.

- Sembla un aparador de Tiffany’s -li 
dic a Eom, una de les hostesses coreanes.

- Gràcies. Les polim a fons.
Hall 5, passadís D, estand 760. Apa-

reix Sig Sauer, la factoria més gran d’un 
entramat que va de New Hampshire als 
Alps. Sobre la moqueta, el rifle Sig Sauer 
MCX. Pots apropar-t’hi, acariciar-lo i fer 
clic, clic, clic... com va fer fa una setmana 
Omar Mateen en una discoteca d’Orlan-
do. Amb el seu rifle Sig Sauer MCX va 
matar 49 persones.

A l’estand regalen un pin del model 
Sig P320, “una pistola que s’ajusta a la 
mida de qualsevol mà”.

Mateen va entrar a la discoteca d’Or-
lando amb una segona arma a sobre: una 
pistola austríaca Glock 17. La trobo al 
mateix hall, passadís K, estand 377. Al 
taulell tenen una desena d’armes per fer 
clic. La gent s’apropa i pitja el gallet dis-
parant al buit sense bales. Altres les dis-
pararan per ells.

Glock presenta com novetat la seva 
pistola model 43, “que s’adapta a tots els 
estils de vida pel seu perfil ultra oculta-
ble”. I, com a cada fira, et regalen un cla-
uer amb la forma de la seva pistola.

Tot és tan irreal. Tan real. El nom 
d’una fàbrica tèxtil militar turca: Spec-
tra. El nom d’una empresa de comunica-
ció militar israeliana: Phantom. El nom 
de la principal fàbrica de tancs finlande-
sa: Patria. El nom d’un dels ganivets de 
la italiana FK: Predator.

Els chupa-chups que ofereix l’alemanya 
Mankiewicz, revestiments de defensa. El 
cava Freixenet que destapen a l’agència 
Alan, fabricants croates de fusells per a 
franctiradors. Els caramels de colors de 
l’hongaresa Pro Patria, electrònica militar. 
El Maserati militaritzat que exposa Cris-
tianini, decontamination system. El 140 
aniversari de la italiana Fiocchi Munizioni: 
“Una història escrita amb passió”, la ma-
teixa passió amb què les seves hostesses 
s’estrenyen la licra de camuflatge.

La fira és immensa, i el diminut es-

tand de kalàixnikov em succiona. És 
blanc, minimalista, poc il·luminat, com 
un micro tanatori. Estranyament buit.

“No existeix res al món orgànic o inor-
gànic, objecte metàl·lic o element químic, 
que hagi fet més morts. El kalàixnikov 
ha matat més que la bomba d’Hiroshima 
i Nagasaki, que el virus de la sida, que la 
pesta bubònica, que la malària, que tots els 
atemptats fonamentalistes islàmics, que la 
suma de morts de tots els terratrèmols que 
han sacsejat l’escorça terrestre. Un núme-
ro exorbitant de carn humana impossible 
d’imaginar”, recorda Roberto Saviano.

Amb fusells kalàixnikov van massa-
crar el novembre la terrassa del petit 
bistrot parisenc La Belle Équipe. Va du-
rar tres minuts. Van morir 19 persones, 
entre les quals la parella musulmana del 
propietari jueu i un congolès negre com la 
xocolata que es va encarar als terroristes 
per evitar que matessin una noia blan-
ca com la llet. A l’hospital, la noia es va 
passar dies pronunciant obsessivament 
el seu nom: Ludovic, Ludovic, Ludovic...

Obert de nou, amb les mateixes cadi-
res on va seure Ludovic, a La Belle Équi-
pe hi ha ara una frase il·luminada: “No 
perquè no tinguem res a dir, hem de tan-
car la boca”.

En aquesta fira tan explosiva, l’em-
presa sueca Bofors Test Center sempre 
té la darrera paraula. La més sublim.

Creada el 1886 per Alfred Nobel, l’in-
ventor de la dinamita, Bofors té un gran 
bosc a Suècia on prova i perfecciona el 
tir de projectils i míssils de qualsevol 
fabricant. Els seus eslògans marquen, 
fira rere fira, la magnitud del deliri. 
Aquesta temporada és una coordena-
da: N59º 19.238’ E 14º 36.163… El bosc 
on ells disparen els míssils. El lloc on 
l’inventor del premi de la Pau tenia la 
seva residència. I, sobre la coordenada, 
un missatge en lletres grans i sinceres: 
“L’infern és un lloc a la terra”.

MARC jAvIERRE
Demostració de rifles d’assalt

lA la fira pots sostenir un 
subfusell Scorpion EVO 3 
com el que es va fer servir 
a la matança de ‘Charlie 
Hebdo’ i el supermercat jueu

E
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Estudiants seduïts per les armes
DAvID gARCíA MAtEu

ny rere any, el Saló de l’Ense-
nyament de Barcelona nodreix 
els milers de metres quadrats de 

la Fira de Barcelona d’infinitat de pro-
postes educatives i formatives. De fet, en 
aquesta darrera edició fins a 29 universi-
tats xineses van muntar els seus respec-
tius estands per captar talent català. Ara 
bé, van ser aquestes les protagonistes 
del certamen? Ni de bon tros. L’estand 
de l’Exèrcit va tornar a acaparar tots els 
focus mediàtics i part de l’interès estudi-
antil. Què s’hi amaga darrere i qui l’ha 
alimentat?

Tal com assenyala la investigadora 
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
Ainhoa Ruiz, als centres d’ensenyament 
“en general, no es qüestiona l’activitat de 
l’Exèrcit, a no ser que ho faci un professor 
en particular”. Per a Ruiz, a les escoles i 
instituts no s’expliquen totes les formes 
del desenvolupament humà i polític que 
tenen lloc al món, “sigui el militarisme 
o l’antimilitarisme”. “No hi ha ensenya-
ment sobre el pacifisme o sobre les políti-
ques que han incentivat el desarmament 
al món; no hi ha un currículum que estu-
diï el moviment de la no-violència, que en 
contextos de guerra podria construir ar-
guments contra el militarisme”, valora.

Tot i aquestes mancances, el direc-
tor de la Fundació per la Pau, Jordi Ar-
madans, considera que “des de l’àmbit 
educatiu ja hi ha una bona part de la 
comunitat que treballa per formar joves 
amb uns valors crítics, de tolerància i de 
no-violència”. La percepció que tenen des 
de la Fundació als tallers i activitats que 
duen a terme “és que hi ha força consci-
ència que l’escola ha d’estar per promou-
re la “cultura de la pau” i no la “cultura 
de la defensa”, la qual és la justificació 
del militarisme”.

Una oportunitat de futur?

L’interès que desperta el cos militar en 
els estands de les fires no resulta me-
nyspreable. Segons apunta Ruiz, una de 
les raons de pes és “el context de preca-
rietat laboral en la qual s’ha format el 
jovent des d’abans del 2008. Creuen que 
és una sortida laboral més, quan en re-
alitat no ho és: al final tenen unes con-
dicions singulars, com ara la prohibició 

de sindicar-se, de formar part d’un partit 
o de fer activitat política”, mentre “as-
sumeixen un model de relacions basat 
a imposar-se per la força i aniquilar-se 
uns als altres”.

Per aquest motiu, Armadans creu que 
la comunitat educativa hauria d’evitar 
presentar els soldats des d’un punt de 

vista abstracte: “S’ha de mirar més enllà: 
el món, els conflictes, la situació dels 65 
milions de refugiats que hi ha al plane-
ta...”. Una filosofia de l’ensenyament amb 
la qual creu que es podria tombar la idea 
d’estabilitat laboral i, alhora, esterilitzar 
les intencions d’aquells alumnes que no 
saben què fer amb el seu futur. Uns estu-

diants que han destinat bona part del seu 
temps d’oci a videojocs, sovint carregats 
de violència militar.

Si bé el portaveu de Som Escola, Xa-
vier Corbera, revela que existeix “una 
certa pressió mediàtica sobre l’afer mi-
litar”, també reconeix que a la majoria, 
“des de ben petits els agrada jugar amb 
armes”. Una forma de divertir-se que 
considera que s’hauria de contrarestar 
des de l’aula i l’àmbit familiar mitjan-
çant la pedagogia: “El que hem de fer és 
explicar que les armes i la violència no 
són una opció de cap de les maneres”. Al 
cap i a la fi, on Corbera observa un pilar 
antimilitarista segur és a les aules: “Tot 
i que a alguns els interessa generar con-
flictivitat i posar sobre la taula un debat, 
aquest no existeix a les escoles”.

En la mateixa línia, Armadans ad-
met que “la presència i normalització de 
les armes a la televisió pot facilitar una 
major aproximació o una crítica menor”, 
però tampoc es mostra partidari de po-
sicionaments abolicionistes en el món 
dels jocs. Al seu parer, “la presència de 
la violència als mitjans de comunicació i 

videojocs pot fer pensar que hi ha molta 
més violència de la que hi ha, però no vol 
dir que les persones que els consumeixen 
puguin ser violentes”.

Per poder fer front a la seducció que 
poden generar les imatges de l’aviació 
militar, la tropa en zona de conflicte o els 
naviliers en alta mar, Corbera reivindi-

ca els fonaments sobre els quals treba-
lla l’escola catalana: “Fer persones que 
pensin per elles mateixes, amb llibertat 
per escollir el seu futur, amb capacitat de 
diàleg i de treball en equip, empatia i sa-
ber resoldre situacions col·lectivament”; 
premisses que, assegura, comparteixen 
organismes com la Unesco o l’OCDE.

A

lTot i que el pacifisme no 
entra als plans d’estudis, 
l’escola actual tendeix 
a promoure la cultura de 
la pau i la no violència

lLa propaganda sobre 
l’estabilitat laboral 
a l’Exèrcit no inclou la 
renúncia als drets polítics 
que comporta el reclutament

MARC jAvIERRE
Exercicis militars al Saló de la Infància de Barcelona

L’Estat no s’ha quedat de braços 
plegats davant la davallada de reclutes 
en els darrers anys. El darrer Govern 
espanyol va impulsar l’esborrany de la 
nova assignatura Cultura de Defensa, 
destinada a complimentar els currículums 
de primària i secundària. Tot plegat, per 
mostrar les virtuts de les Forces Armades. 
I tot i que avui dia no existeix previsió 
per a la seva implementació a les aules 
ni la confirmació que es posi en marxa, 
Ruiz adverteix d’un apunt rellevant: “Si 
les concertades o privades demanen 
impartir-la, rebrien diners públics per 
implementar-la”, avança.

Hi hagi o no nova assignatura, hi ha un 
afer que gairebé és segur: la presència 
militar en les properes fires d’educació. 
Tot i el rebuig que han evidenciat tant 
l’Ajuntament de Barcelona com el 
Parlament de Catalunya en els darrers 
anys, la institució responsable d’acollir 
l’esdeveniment sembla no entreveure-hi 
cap impediment. Tal i com revela Ruiz 
des de la plataforma Desmilitaritzem 
l’Educació, la direcció de la fira no hauria 
vist cap raó jurídica per denegar el permís 
a l’Exèrcit. Per la seva banda, el president 
del Consell d’Administració de la Fira 
de Barcelona, Josep Lluís Bonet, mai ha 
acceptat trobar-se amb els portaveus de 
la plataforma antimilitarista.

MARC jAvIERRE
Adolescents informant-se a l’estand de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament de Fira de Barcelona

Classe de ‘Cultura 
de Defensa’?
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Un exèrcit català?
PERE ORtEgA
centre delàs d’estudis per la pau

ins del conflicte que viu Cata-
lunya al voltant de la indepen-
dència, ha mancat el debat so-

bre quin tipus d’Estat i societat es volen 
conrear. Cert és que algunes coses sí que 
s’han dit, i en aquest sentit, la majoria 
de veus s’han pronunciat per la creació 
d’un Estat d’estructures similars a la res-
ta d’estats de l’Europa occidental, i entre 
aquestes, la de tenir exèrcit.

Entre les opinions favorables a la cre-
ació d’un exèrcit català ha primat la visió 
pragmàtica. Aquella que diu que, si tots 
els estats tenen exèrcit, per què no l’ha de 
tenir Catalunya? Afegint que, si no, Ca-
talunya no seria “un país normal”. Però, 
en canvi, s’ha obviat la qüestió principal 
que hauria de conduir a la seva creació: 
quines són les amenaces a la seguretat a 
les quals hauria de fer front Catalunya.

Quatre reflexions i un desig

Partint d’aquesta pregunta, algunes 
qüestions. Primera. La geopolítica mun-
dial actual és molt canviant però, així i 
tot, a l’Europa occidental no hi ha pro-
babilitats de conflictes armats entre es-
tats. La tendència és reduir els exèrcits 
i passar-los d’extensius a reduïts, molt 
tecnificats i d’intervenció immediata 
en escenaris llunyans. Per altra banda, 
l’OTAN travessa una crisi sota l’amena-
ça de Donald Trump de liquidar-la si no 
la paguen els europeus. Els països euro-
peus han començat a construir una de-
fensa estrictament europea, la Pesco. En 
aquest escenari, l’aparició d’un nou estat 
a Europa no tindria per què seguir els 
paràmetres tradicionals dels estats/nació 
post westfalians, i bé podria optar per al-
tres formes organitzatives respecte a com 
afrontar la seguretat. Inclosa pertànyer 
a la Pesco sense tenir exèrcit.

La via militar és la solució?

Segona qüestió. Si s’observa l’Estratègia 
Europea de Seguretat (EES) de la Unió 
Europea o la molt similar de l’Estat espa-
nyol on es recullen els perills o amenaces 
a les quals s’ha de fer front, s’enumeren 
les següents: proliferació d’armes de des-
trucció massiva; el terrorisme; crim orga-
nitzat; ciberseguretat; seguretat energè-
tica; canvi climàtic, que pot donar lloc a 
catàstrofes naturals i migracions massi-
ves. Davant d’aquests riscos, no sembla 
que els exèrcits convencionals puguin 
oferir-hi cap solució, i si ho fessin, seria 
un fort dèficit democràtic, perquè repre-
sentaria la militarització d’uns riscos que 
no tenen solució per la via militar.

És cert que en l’EES apareix un altre 
perill: els conflictes armats en escenaris 

que puguin afectar la seguretat europea. 
Un tipus de conflictes que podrien neces-
sitar intervencions militars si abans ha-
guessin fracassat tots els mitjans diplo-
màtics per impedir-los. Però un Estat de 

nova creació podria optar per altres tipus 
de mitjans per abordar-los, com la medi-
ació i la transformació del conflicte. És el 
cas de Catalunya, un país que s’ha dis-
tingit per tenir una societat mobilitzada 
en favor de la pau, amb multitudinàries 
manifestacions contra la guerra i amb 
centres i professionals experimentats en 
la construcció de pau. Catalunya podria 
contribuir a la transformació dels conflic-
tes per mitjans no militars.

Tercera qüestió. La principal missió 
d’un exèrcit és dissuadir a tercers d’un 
atac. La ubicació geogràfica de Catalu-
nya, situada al nord-est de la península 
Ibèrica, amb fronteres amb Espanya, 
França i Itàlia representa una greu di-
ficultat per a aquells que volguessin 
agredir Catalunya. Perquè aquests paï-
sos serien els primers en rebre les ame-
naces i de ben segur que les impedirien. 
Aleshores, a Catalunya li interessaria 
establir forts llaços d’amistat i de segu-
retat compartida amb aquests estats 
que l’envolten. Perquè, per altra banda, 
Catalunya no pot aspirar a ser un Estat 
sense una separació pactada i amistosa 

D

REDACCIó CARRER

El 13 de juliol de 2016 el Parlament va aprovar una moció que 
recollia moltes de les reivindicacions històriques del moviment 
per la pau. El text, presentat per la CUP, va rebre el suport de 
Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot. El PSC va votar el primer 
punt, Ciutadans es va abstenir en alguns punts i el PP va votar-
hi en contra. Tot i que no és d’obligat compliment per al Govern 
de la Generalitat, la moció insta aquest a: 

a) Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de 
Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament 
de la Defensa per reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens 
local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics 
pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es 
trobi en desús, per destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

b) Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la 
pau, els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència 
i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres 
actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament 
militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de 
Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la 
serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, 
entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici 
de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.

d) Desautoritzar la participació i la presència d’avions de 
combat en exhibicions aèries com la Festa al Cel en qualsevol 
municipi on se celebri.

e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre 
educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais 
educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el 
Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme 
de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; 
l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

f) No concedir ajuts i no promoure activitats per part de 
l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport 
a la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament 
orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.

MARC jAvIERRE
El concepte clàssic de seguretat nacional aposta per defensar militarment la sobirania i la territorialitat

lEn el debat sobre la 
independència la majoria de 
veus s’han pronunciat a favor 
d’un exèrcit similar al de la 
resta d’estats occidentals

El dia que el Parlament va votar 
per la desmilitarització de Catalunya

amb Espanya i la UE. Seria irresponsa-
ble pensar que Catalunya necessita un 
exèrcit per defensar-se d’Espanya o de la 
resta de països veïns, posseïdors d’unes 
forces armades poderoses amb les quals 
Catalunya no podria competir per qües-
tions òbvies de grandària, població i pels 
extraordinaris costos econòmics que això 
comportaria.

Seguretat versus defensa

Quarta qüestió. Sense dubte, la més 
important. Cal diferenciar entre “segu-
retat” i “defensa”. Mentre la defensa de 
l’Estat és concebuda sempre des de l’àm-
bit militar per dissuadir o intervenir da-
vant d’una amenaça externa o interna, la 
seguretat és un concepte molt més ampli 
que engloba tots els àmbits de la vida 
de les persones d’un Estat. El concepte 
clàssic de seguretat nacional té com a ob-
jectiu prevenir o rebutjar amenaces i per 
tant defensar militarment la sobirania i 
la territorialitat de l’Estat. En els dar-
rers anys ha aparegut una nova concep-
ció, la seguretat humana, que té dimen-
sions transfrontereres, on les solucions 
no poden buscar-se a escala nacional i cal 
buscar-les en la cooperació internacional. 
D’aquí sorgeix que la seguretat prengui 
una perspectiva multidimensional en un 
món interdependent on les estratègies no 
poden ser estrictament militars, i que cal 
introduir estratègies diplomàtiques, ci-
vils, policials i de cooperació al desenvo-
lupament per fer front a aquestes noves 
inseguretats.

La seguretat no passa per l’exèrcit

Tot allò que hem indicat no vol dir que 
una Catalunya independent no necessités 
resguardar els seus espais aeri, marítim, 
fronterer, territorial, la població i les infra-
estructures. Però podria fer-ho amb cossos 
de seguretat interior, els Mossos d’Esqua-
dra, amb patrulleres i avions que donessin 
seguretat davant possibles perills. Cossos 
que en cap cas no serien un exèrcit.

Per últim. Per què no somiar en l’ide-
ari kantià de pau perpètua, on la segure-
tat és compartida entre tots els estats i es 
deixa en mans d’un organisme mundial 
(Nacions Unides). Això permetria dissol-
dre els exèrcits nacionals. Qualsevol nou 
Estat podria iniciar aquest camí.

lQualsevol nou estat 
podria iniciar un camí que 
aposti per una seguretat 
compartida i en mans 
d’un organisme mundial
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els republicans”, afirma. En canvi, “Po-
lònia no li interessa a ningú, tot i que el 
conflicte amb els bolxevics és molt inte-
ressant”, explica.

El col·leccionisme que hi ha a l’Estat 
espanyol està més centrat en la història 
espanyola i el Tercer Reich, explica Xa-
vier Andreu. En canvi, el col·leccionisme 
a Catalunya es troba més diversificat. 
“Últimament, el preu de tot el que fa re-
ferència a la segona guerra mundial s’ha 
apujat”. Del que té més material és del 
que més coneix: la Unió Soviètica i del 
Pacte de Varsòvia. “Vaig tenir una ordre 
de la insígnia d’honor de Lenin de 8.000 
euros, però es va vendre de seguida. Els 
objectes històrics espanyols han baixat 
molt, ja que, si no són relacionats amb la 
guerra civil, no interessen”.

Skaters i productores de cinema

El 65% de les vendes de Militària es 
fan per Internet i el perfil és un públic 
de lletraferits, historiadors, personatges 
públics, empresaris i polítics. Molts d’ells 
estrangers. Això es comprova quan entra 
a la botiga un francès, que porta un ves-
tit elegant i té les idees clares. Es queda 
un barret d’enginyer del període d’Alfons 
XIII per un import de 800 euros.

A la GI Joe el públic és molt divers, 
des de turistes, aficionats a l’airsoft, 
al paintball, col·leccionistes de cascos, 
d’ulleres, clients que “prefereixen aquest 

teixit perquè és més resistent” o bé “es 
compren alguna insígnia per personalit-
zar la seva bossa”, explica en Toni. Sem-
pre hi ha alguna tribu urbana que torna 
a posar de moda la roba militar. Ara, 
“són els skaters que porten pantalons 
amb estampat militar de color lila, blau 
o taronja”, afirma l’Eduard. Però els 
principals clients són les productores de 
teatre i cinema. Les pel·lícules que por-
ten la seva roba són moltes, com REC 
de Jaume Balagueró o The Gunman de 
Sean Penn.

En Xavier de Militària afirma que no 
sol rebre la visita de clients d’ultradreta 
perquè “aquests van per un altre cos-
tat”. “Quan n’entra algun a la botiga i 
em pregunta el preu d’una insígnia, que 
potser es voldria posar, i li dic que costa 
300 euros, marxa corrents”, explica. Se-
gons ell, el món del col·leccionisme “no 
està ideologitzat, és de caràcter histò-
ric”. “Conec un empresari que té meda-
lles soviètiques i no és comunista, i un  
exministre socialista la gran passió del 
qual són les medalles del nazisme, i no 
és pas nazi”, explica.

Col·leccioniste d’arreu

Un dels grans problemes al qual han de 
fer front són les falsificacions. Per això, 
darrere la taula del despatx en Xavier 
Andreu té una pila de llibres de consul-
ta. Per exemple, a vegades, els cascos 
són autèntics, però els han pintat recent-
ment. “Fins i tot imiten les oxidacions”, 
puntualitza en Jofre. L’Eduard de GI Joe 
també admet que al magatzem tenen 
una enciclopèdia per consultar.

Per a en Xavier, el col·leccionisme és 
una excusa per poder recórrer món, que 
és el que li apassiona. Recentment ha 
viatjat a Armènia i Geòrgia i ha inves-
tigat, però no pas als arxius, on “veus el 
que existeix segons la poca documentació 
que hi ha”. Perquè si vols trobar més in-
formació, “has de contactar amb els col-
leccionistes d’allà”, afirma. Al darrer vi-
atge que va fer a Armènia va visitar “un 
centre històric que no surt ni a les guies. 
Allà vaig conèixer antics combatents de 
Nagorno-Karabakh amb qui vaig estar 
xerrant una bona estona i em van convi-
dar a una ampolla de vodka”.

Militarisme d’aparador
AnAïS bARnOlAS

Barcelona hi ha dues botigues 
especialitzades en objectes mi-
litars que tenen més de 30 anys 

d’existència. Una és Militària, al carrer 
del Bruc 87. Ven cascos, medalles, docu-
ments, banderes o insígnies. L’altra, GI 
Joe Superplus, la trobem a la ronda de 
Sant Antoni 49 i hi podem trobar roba 
bèl·lica de segona mà com jaquetes, pan-
talons, noves marques que imiten la roba 
militar, bosses, cantimplores, cinturons, 
màscares de gas i, fins i tot, paracaigudes.

A GI Joe Superplus el que no venen és 
roba de segona mà de les forces armades 
espanyoles, perquè “Espanya és l’únic 
país de l’OTAN que va aprovar el 1989 
no vendre la roba dels diversos cossos 
de l’exèrcit espanyol. Per això, la majo-
ria prové d’altres països i les adquirim a 
través de subhastes”, explica l’Eduard, 
encarregat de GI Joe Superplus.

Nous usos a les peces militars

La botiga GI Joe està plena de jaquetes, 
pantalons, maniquins amb barrets, gor-
res i passamuntanyes. Al fons, hi ha una 
bandera enorme de la Creu Roja de Suïs-
sa i, a la dreta, un maniquí vestit de pa-
racaigudista amb un uniforme de la se-
gona guerra mundial. Venen objectes als 

quals ara se’ls dona un altre ús. Com, per 
exemple, “una bossa per portar els plà-
nols que ara s’utilitza per posar l’iPad, o 
bé les fundes per guardar els carregadors 
d’armes, on ara es porta el mòbil”, explica 
el Toni, el dependent.

Dels 16.000 articles que té la botiga 
Militària crida l’atenció un retrat d’Sta-
lin de mides exuberants. Al costat dret hi 
ha una bandera brodada dels Aguilons de 
Terrassa de la CNT-FAI de la guerra civil 
i, més a la dreta, un quadre de la prime-

ra República. A l’altre extrem hi ha una 
paret plena de prestatgeries amb llibres 
únics, com la darrera adquisició, que és 
un llibre de medalles de Cuba escrit cu-
riosament per un letó. Des de petit que a 
Xavier Andreu, propietari del negoci, ja li 
agradava molt la història i col·leccionava 
cromos bèl·lics de les xocolatines. “Vaig 
començar estudiant medicina i ho vaig 
deixar. Com que obrir una llibreria espe-
cialitzada en història no creia que tindria 
sortida, vaig centrar-me en l’àmbit mili-
tar”, explica.

Objectes amb passat

A la tenda no només exhibeix objectes 
militars sinó també material relacionat 
amb líders i moviments polítics històrics. 
De qualsevol objecte, Andreu estira del fil 
fins a explicar tot el relat que hi ha dar-
rere. Com, per exemple, la bandera de la 
columna Macià-Companys del Casal l’Or 
del Rhin, que no està en venda. “La vaig 
aconseguir després de molts anys de do-
nar la tabarra”, explica. És un dels objec-
tes més apreciats, així com “els dos escuts 
d’edificis de la Generalitat republicana i 
una bandera soviètica de sis bandes, per 
tant, d’abans del 1926”, conclou. A la boti-

ga l’ajuda el seu fill, en Jofre Andreu, que 
té la intenció de continuar el negoci del 
pare. En Jofre, a les condecoracions del 
III Reich les anomena “els ous ferrats”, 
i poden costar des de 80 a 4.000 euros. 
Hi ha una vitrina amb objectes estrella, 

com un carnet de militant d’Estat Cata-
là o una figura de Lenin de petit “sabem 
que és ell perquè van fer un pin amb el 
mateix retrat”, descriu en Xavier.

Curiosament “primer, el client rus 
demanava peces del període de Lenin, 
però ara es considera una cosa passada 
i ens en demanen d’Stalin i de Putin, 
el nou tsar”. “La gent sol col·leccionar 
els països potents, com l’URSS, els Es-
tats Units, l’Alemanya nazi o el Japó, i 
també els “perdedors”, com els carlins i 

A

lLletraferits, historiadors, 
polítics i productores de 
teatre i de cinema són els 
principals clients de les 
botigues de temàtica militar

M.S
Al costat del retrat d’Stalin, una bandera de la columna Macià-Companys

MAnEl SAlA “ullS”
Aspecte de la botiga Militària, al carrer del Bruc

lNo solen rebre visites de 
militants ultres, que “van 
per un altre costat”; el 
col·leccionisme no és tan 
ideològic com històric

lLa detecció de falsificacions 
i el contacte constant amb 
col·leccionistes d’arreu 
són activitats habituals en 
aquest tipus d’establiments
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Mudances de protesta per 
als desnonaments invisibles

Aquest any està previst que finalitzin a Barcelona 44.000 
contractes de lloguer. Molts del inquilins no podran fer front 
a les pujades desorbitades dels preus i a d’altres directament 
no els donaran opció a renovar el contracte. Una campanya 
de la Favb vol fer visible la magnitud d’aquest drama social

LAuRA AznAR

La combinació d’una Llei d’Arren-
daments Urbans (LAU) que ha es-
curçat la durada dels contractes de 
lloguer a tres anys, de la compra 
de finques senceres per part de 
fons immobiliaris i del canvi d’ús 
de pisos residencials per allotja-
ments turístics, ha obert la porta 
a l’especulació i ha situat els llo-
gaters en una situació de màxima 
vulnerabilitat.

Els col·lectius veïnals i els mo-
viments socials criden a l’orga-
nització popular i aposten per la 
resistència col·lectiva per plantar 
cara a l’expulsió dels veïns i a la 
seva substitució per residents amb 
una capacitat adquisitiva superior. 
En aquest marc, quan s’exhaurei-
xen les vies de lluita, les mudances 
de protesta sorgeixen com a últim 
recurs per transformar l’angoixa i 
el malestar de les persones que, fi-
nalment, han d’abandonar la seva 
llar, i per tal d’empoderar-les.

Que tothom se n’assabenti!
No s’han d’entendre, en cap cas, 
com una rendició. La prèvia és bà-
sica. “Primer s’han d’activar me-
sures i pressionar tant com es pu-
gui des del Sindicat de Llogaters, 
la PAH o la Favb per evitar que la 
gent sigui expulsada”, explica Joan 
Maria Soler, membre de la Favb i 
un dels impulsors del projecte. 
Des del seu punt de vista, seria 
una “lectura errònia” que algú 
interpretés aquestes mudances 
com un procés per facilitar que la 
gent marxi, perquè la finalitat que 

persegueixen és justament crear 
consciència al voltant de la proble-
màtica. “Pots marxar de manera 
individual, calladeta i amb el cap 
cot, o per contra, fer-ho denun-
ciant que s’estan vulnerant drets 
fonamentals i amb el cap ben alt. 
Si ens fan fora no és una derrota, 
la lluita continua” rebla l’activis-
ta veïnal. La filosofia que hi ha al 
darrere és la de reforçar els vincles 
comunitaris i teixir xarxes de su-
port mutu entre els veïns.

La iniciativa compta amb el 
suport logístic de la cooperativa 

Alencop, que es dedica a la reuti-
lització, la recollida i el reciclat-
ge de ferralla i electrodomèstics. 
La cooperativa posa a disposició 
dels afectats un camió per tras-
lladar els estris d’un habitatge 
a l’altre i les mans d’alguns dels 
seus treballadors. De moment, la 

Sandra i el Jesús, veïns del Poble-
nou, han estat els primers en fer 
servir aquest recurs.

La família de la Sandra Fon-
tanals havia viscut al número 17 
del carrer Badajoz des de princi-
pi del segle XX. La seva rebesàvia 
va llogar el pis poc després que el 

construïssin i el contracte de llo-
guer va anar saltant de generació 
en generació. El 2013, la Sandra i 
el Jesús, el seu company, van re-
novar-lo per cinc anys més amb el 
que havia estat fins llavors el pro-
pietari de la finca. El juny de l’any 
passat, però, el fons immobiliari 
Aubert Aubert Associés va comprar 
aquest bloc i cinc més del costat. 
La plataforma veïnal Al Poblenou 
Ens Plantem, que lluita contra la 
massificació turística al barri i per 
preservar el dret a l’habitatge dig-
ne, es va posar en contacte amb 
la parella per intentar desplegar 
mecanismes de resistència davant 
una imminent pujada dels preus o 
una possible expulsió dels veïns, 
dues conseqüències de la compra 
que ja preveien.

“Vaig penjar una pancarta al 
meu balcó per denunciar l’espe-
culació i aquella mateixa tarda 
la nova propietat em va trucar 
dient-me que la retirés”, recor-
da la Sandra, “els vaig demanar 
que em renovessin el contracte i 
un compromís per escrit. Ells em 
van assegurar que després de les 
vacances, en tornaríem a parlar”. 
Aquesta segona trucada mai es va 
produir i a principi d’aquest any, 
els veïns del número 17 van rebre 
una carta on se’ls notificava que, 
quan els seus respectius contrac-
tes finalitzessin, haurien de mar-
xar de la finca. “No ens deien ni 
quin increment dels preus farien; 
únicament que ens feien fora a 
tots menys els que tenen contrac-
tes vitalicis”.

Els inquilins dels altres cinc 
blocs adquirits pel fons immobilia-
ri, els números 19, 21 i 23 del car-
rer Badajoz i el 136 i 138 del carrer 
Doctor Trueta, ubicats en una zona 
propera, es troben en aquesta 
mateixa situació. Sospiten que en 
aquests immobles s’hi edificaran 
residències de luxe a preus molt 
elevats, o habitatges d’ús turístic.

Acompanyats pel barri
El maig passat la Sandra i el Je-
sús havien de marxar del pis, però 
no ho van fer sols. A les portes de 
l’edifici que tants anys havia estat 
casa seva, es van agrupar desenes 
de persones per acompanyar-los. 
Després de buidar el pis i carregar 
el camió d’Alencop, van iniciar una 
cercavila de denúncia, que va pas-
sejar-se per tot el barri al crit de 
‘Fora especuladors’. “Va ser una 
manera de marxar dignament, de 
fer soroll”, explica la Sandra, que 
recorda el dia del trasllat amb sen-
timents ambivalents: la tristesa 

per haver d’abandonar la seva llar 
va quedar més o menys compen-
sada pel suport que va rebre per 
part dels seus veïns i veïnes. “Creia 
que seríem quatre gats i va venir 
molta gent, no m’ho esperava i va 
ser molt emocionant. Com que, 
per desgràcia, hi haurà més mu-
dances, miraré d’assabentar-me’n 
per donar-hi també un cop de mà”, 
comenta.

La magnitud del drama
El de la Sandra i el Jesús no és un 
cas aïllat, és una dinàmica cada 
vegada més habitual que té lloc a 
tota la ciutat, amb especial viru-
lència en aquells barris on l’onada 
gentrificadora és més recent, com 
el Poblenou, Sant Antoni o la Barce-
loneta. La pressió immobiliària ha 
esdevingut insuportable. A Barcelo-
na, el preu mitjà del lloguer ronda 
els 900 euros i l’any passat va aug-

mentar globalment un 10% respec-
te el 2016, i se situa per sobre dels 
màxims assolits abans de l’esclat 
de la bombolla immobiliària.

Segons les dades de la Secreta-
ria d’Habitatge del darrer trimes-
tre de 2017, Sarrià-Sant Gervasi, 
les Corts i l’Eixample encapçalen 
el rànquing dels districtes on el 
preu del lloguer és més elevat. 
Els seus residents paguen, de mit-
jana, més de 1.000 euros mensu-
als. A poca distància se situen 
Sant Martí, Gràcia o Ciutat Vella, 
zones que històricament havien 
estat poblades per residents de 
classes populars i que estan pa-
tint intensament els processos de 
substitució social.

“És absolutament greu i com 
que molta gent marxa de manera 
individual, no es veu la magnitud 
del drama que suposa, les protes-
tes no acostumen a anar més enllà 
de la gent conscienciada”, conclou 
Joan Maria Soler, “les mudances 
de protesta són una eina que po-
sem a disposició de qualsevol col-
lectiu i que té una doble virtut: un 
efecte terapèutic per als afectats, 
que poden expressar la seva ràbia, 
i la possibilitat de visibilitzar la 
problemàtica, creant sinergies de 
suport mutu”.

lLa mudança sorollosa 
ajuda a posar de relleu 
que el problema de 
l’accés a l’habitatge 
no és individual

lEls col·letius veïnals 
socials criden a 
l’organització popular 
per plantar cara a 
l’expulsió del veïnat

dAni RoCA
Mudança de protesta al carrer Badajoz del Poblenou
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Fabre parla dels tons 
grisos, de les dificultats 
per destriar possibilismes i 
col·laboracionismes dins d’un 
context totalitari. Valgui com 
a exemple el cas del polifacètic 
editor Valentí Castanys: durant 
la guerra, va publicar a revistes 
falangistes; posteriorment, va 
contribuir a expandir els marges 
estrets de la crítica al poder com 
a humorista gràfic. La crítica 
permesa pel règim era una 
fissura expressiva que afeblia 
la dictadura o un simulacre de 
llibertat que la reforçava?

L’historiador i periodista 
repassa a un apèndix 
algunes tendències (com 
el barcelonisme, o un cert 

catalanisme folklòric), capçaleres 
i iniciatives que considera 
“succedanis”. Aquest apartat 
serveix de conclusió d’un volum 
altament divulgatiu, embellit 
mitjançant un apreciable 
desplegament gràfic. S’ha de 
lamentar, però, l’absència d’un 
índex alfabètic que hauria reforçat 
l’ús possible d’aquest assaig com a 
obra de consulta.

ignASi fRAnCh

Jaume Fabre ha signat diverses 
publicacions que agermanen les 
seves dues principals dedicacions: 
la història i el periodisme. Amb 
Periodistes, malgrat tot, ofereix 
una panoràmica de la tasca dels 
mitjans de comunicació i els seus 
professionals des de la victòria 
franquista fins a la promulgació 
de la Llei de Premsa de 1966. 
Fabre destaca la duresa de 
l’intervencionisme governamental, 
que dirigia fèrriament fins i tot els 
mitjans privats més afins.

L’autor es capbussa en la 
vida dels periodistes que havien 
d’afrontar l’asfixiant postguerra. 
Potser perquè ell mateix va 
experimentar l’exercici del 
periodisme sota una dictadura, 
acostuma a defugir les condemnes 
personals decretades des de talaies 
de superioritat moral. Al cap i a la 
fi, durant els anys de la purga més 
ferotge del republicanisme es podia 
executar un jove informador de La 
Vanguardia. O, ja a la dècada dels 
cinquanta, un crític podia passar 
tres dies empresonat per una 
crònica taurina.

La primavera pendent és l’entrega 
inaugural de Matar el monstre, 
un joc literari i editorial format 
per set novel·les de lectura 
independent. Totes elles estan 
ubicades a la ciutat de Barcelona 
al llarg de dos-cents anys 
d’història, i arriben cosides per un 
subtil fil comú (la inclusió d’una 
mateixa trama secundària), entre 
referències al passatemps literari 
que va germinar en la creació de 
Frankenstein. Ada Castells obre 
el foc amb 
una novel·la 
ambientada 
a una època 
agitada 
de desfeta 
napoleònica, 
restauració 
borbònica i 
trienni liberal. 
Carme Coroleu 
és la filla 
malcasada 
d’un industrial 
del tèxtil, un 
personatge 
recurrent a la novel·la burgesa. 
A diferència d’altres ocasions, no 
hi ha espai per a grans esquinços 
emocionals ni descensos als 
inferns. Carme no és una noia 
especialment vulnerable ni 
psicològicament ni socialment, 
sinó una jove obligada a madurar 

Escriure a la 
postguerra

Periodistes, 
malgrat tot

Jaume Fabre

Ajuntament de 
Barcelona

412 pàgines

30 euros

(Des)informació 
en un context totalitari

Apoderament 
sense revolució

Literatura real contra 
la ciutat no-morta

Llibres

a causa de l’abandonament 
d’un marit obsessionat amb la 
mort. Com a narradora, marca 
el punt de vista: el d’una noia 
educada per ser un àngel de la 
llar però que es reinventa sota 
circumstàncies adverses. El seu és 
una mena d’apoderament femení 
liberal-conservador, oposat a les 
transgressions de l’autora de 
Frankenstein: la protagonista no 
vol qüestionar l’ordre social, sinó 
esdevenir l’excepció meritocràtica 

a un món 
d’homes.

Castells 
explica el 
procés de 
maduració del 
personatge a 
través d’una 
prosa fluïda. 
El resultat té 
quelcom dels 
conflictes del 
personatge, de 
les tensions 
entre el 
pragmatisme i 

les restes d’una educació sexista que 
fonamenta la creença en prínceps 
blaus. Algun esclat líric o la inclusió 
de correspondència remeten a 
les maneres florides de la classe 
benestant de l’època, però l’autora 
manté les distàncies amb possibles 
excessos melodramàtics. i.f.

Capitalisme 
accelerat

Lancaster, 13, y 
otras historias 
de miedo en la 
Barcelona zombi

Jesús Martínez

Carena

510 pàgines

14 euros

El periodista Jesús Martínez aboca 
(o perboca) mil fragments de la 
vida present i passada de la ciutat 
a Lancaster, 13, y otras historias 
de miedo en la Barcelona zombi. 
La compra d’un edifici de pisos al 
Raval per part de l’Ajuntament, en 
resposta a les compres constants 
dutes a terme amb finalitats 
especulatives, i l’ensorrament d’un 
nínxol del cementiri de Montjuïc, 
serveixen de fils amb què desplegar 
un cabdell multicolor i multiforme: 
el de la transformació de la capital 
catalana en hotel-botiga consumible 
pel turisme global. El llibre és el 
conte de la no-defunció d’una urbs 
morta vivent: la de la ciutat que 
ha oblidat què va ser però que 
encara es mou, normalment cap a 
territoris explotables per part dels 
grans capitals.

Martínez usa prosa literària, 
sovint tallada i impressionista. 
Empra multitud de referències 
culturals pop i projecta una 
evident sensibilitat periodística. 
Ho evidencia la integració de 
xerrades-entrevistes dins del flux 
de records i relats. Per les seves 
pàgines desfilen mèdiums, veïns 
i botiguers, l’autor de Filosofía 
zombi o el cap visible de la 
immobiliària MKPremium. No 
solament és una història de bons i 
dolents, perquè també hi apareixen 
els supervivents que recullen 

les engrunes de les indústries 
del turisme. Alguns passatges 
del volum són un inventari de 
fantasmes, de persones i espais 
que ja no hi són. L’obra de 
Martínez provoca un cert pànic 
apocalíptic, però també remet a la 
picaresca del Segle d’Or espanyol. 
La seva construcció literària, 
volcànica i extensa, projecta aquest 
malestar del barceloní fastiguejat 
pels canvis hiperaccelerats propis 
d’un capitalisme que va prémer 
l’accelerador i no deixa d’agafar 
més i més velocitat (terminal?). 
Nostàlgia? Potser sí, però des 
de la legítima preocupació pel 
present i el futur. i.f.

Periodistes, malgrat tot és una panoràmica amb esperit 
divulgatiu de l’ecosistema mediàtic a la Barcelona feixista

Recuperar-se 
d’un casori

La primavera 
pendent

Ada Castells

Comanegra – 
Ajuntament de 
Barcelona, 2018

200 pàgines

18 euros

Exposicions

La vida d’un 
barri humil

La mirada d’una 
fotògrafa pionera

Carme García. 
Des del terrat

Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona 
(plaça de Pons 
i Clerch, 2, 
2a planta)

Del 14 de juny 
al 27 d’octubre

REdACCió

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
recupera el llegat de la fotògrafa 
barcelonina Carme García 
Padrosa amb una selecció d’una 
seixantena de fotografies en blanc 
i negre de l’extens fons (més de 
8.000 imatges) que va donar 
a la ciutat. Creadora amateur 
que va iniciar la seva afició als 
anys trenta, García va tenir una 
extensa trajectòria vital fins que 
va morir el 2015 amb cent anys. 
L’exposició recull els seus retrats 
de la vida quotidiana del barri 
Gòtic, als voltants del carrers 
Avinyó i Carabassa, molts dels 
quals fets des del terrat de casa, 
on també tenia l’estudi fotogràfic. 
Una obra de gran qualitat i 
humanitat d’una de les pioneres 
de la fotografia del segle XX.
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piadora en un hotel, haciendo unas 
veinte habitaciones por día, y gano 
unos mil euros, y si le resto gastos 
de manutención y la ropa y el día a 
día, puedo pagar eso”, asume. 

Como no atiende a ruegos 
Bankia, la entidad financiera que 
se jacta de ayudas populares en 
espots televisivos (“merecer tu 
confianza no será un reto fácil”), 
Maryori se ha echado a brazos de 
la Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, que la están asesoran-
do justamente. 

“Yo voy todos los jueves por la 
tarde a las asambleas. No les decía 
nada a mis niñas, para que no se 
preocuparan, pero como son muy 
listas acabaron sabiendo dónde 
iba y ahora me acompañan y va-
mos todos a escuchar y aprender”, 
repara. 

Como a ojos del poder se ha 
convertido en una activista, ayu-
da a paralizar las comitivas del 
juzgado que vienen acompañadas 
del auxilio de la “fuerza pública” 
(Mossos d’Esquadra). 

“A veces hay cinco desahucios 
en una mañana y entonces tene-
mos que correr de una calle a otra 
y es un no parar. Nos tratan como 
a delincuentes”, explica. 

Como sigue las indicaciones del 
grupo de Facebook de la asocia-
ción de vecinos, algún desaprensi-
vo le manda anónimos en los que 
le conmina a coger la puerta y lar-
garse (“La propiedad debe recupe-

Virgencita
jESúS mARtínEz

“T’ajudem a pagar l’IBI i el llo-
guer.” Bajo la premisa de “Per 
una Barcelona més equitativa”, 
el Ajuntament de Barcelona está 
haciendo filigranas para frenar la 
presión de la especulación inmo-
biliaria. 

Aun su buena intención, de 
poco sirven estos carteles munici-
pales en barrios como Ciutat Me-
ridiana (Nou Barris), con el mayor 
número de desahucios de Barcelo-
na (“lanzamientos forzosos”). 

“Me quieren echar de casa, y 
esta casa la he ido arreglando yo 
con mis manos, hasta el suelo lo 

friego con vinagre para que que-
de más limpio”, sostiene Belice 
Maryori Chavarria Armijo (Tegu-
cigalpa, Honduras, 1978), una 
Betty Boop de franceses pómulos 
y divertidas pestañas que, desde 
febrero del 2015, vive en el quinto 
segunda de Perafita, 40, de unos 
sesenta metros cuadrados, tres 
habitaciones y cocina. El espejo 
lo compró en Ikea (“Ikea family”), 
los cuadros los compró en los chi-
nos, le ha dado una mano de pin-
tura a la pared. 

“El 28 de junio pasado sufrí mi 
octavo intento de desahucio. No 
vino la comitiva judicial porque los 
vecinos lo pararon. Avisos que se 
han ido aplazando.”

Maryori es un pez chico que a 
todos los sitios va acompañada de 

dos pececitos, sus gemelas ado-
lescentes, Sharon (por la actriz 
Sharon Stone, Aprendiz de gigoló) 
y Shirley (por la actriz Shirley Tem-
ple, The Little Colonel). 

Maryori es un pez que se muer-
de la cola. 

No tiene contrato de alquiler 
porque la persona que vivía en el 
quinto segunda de Perafita, 40, le 
realquiló una habitación por 150 
euros. 

“Ella era quien había firmado 
el contrato, pero ocurrió que, de 
la noche a la mañana, se marchó 
y me dejó con todas las deudas 
que ya había acarreado”, explica, 
y echa mano del primer cajón del 
mueble del saloncito, donde guar-
da en una funda de plástico de ar-
chivador los papeles de su estado, 
entre ellos, el empadronamiento 
(“a todos los efectos”) y la solici-
tud de vivienda de alquiler social 
por emergencia (casilla “persona 
privada de vivienda por sentencia 
judicial firme”).

Como no tiene contrato, no 
puede domiciliar los recibos (luz 
y agua).

Como no puede domiciliar los 
recibos, no tiene ni luz ni agua 
(precintados). 

“Enciendo velas y voy a la fuen-
te del parque que hay al lado de 
la parada de metro, y lleno garra-
fas”, resuelve. 

Como no le llegan las facturas, 
no puede hacer constar que vive 
en su piso (“ahora mismo soy una 
ocupa, como tantos en esta misma 
finca”).

Como supuestamente está de 
ocupa, la quiere echar el propie-
tario del inmueble, Bankia (“Nos 
adaptamos a ti”).

“A mí me gustaría llegar a un 
acuerdo con el banco y pagar lo que 
puedo pagar, unos doscientos cin-
cuenta euros. Yo trabajo como lim-

mARESmE
L’Institut Barri Besòs
L’any 1977 l’institut de batxillerat 
Bernat Metge del barri del Besòs 
va ser traslladat a la Verneda. 
Davant del fet consumat, el barri 
no es va conformar i va lluitar 
per posar-ne en funcionament un 
de nou que cobrís la zona. Les 
administracions van haver de cedir 
obrint un institut provisional, ja 
que tot el moviment associatiu del 
Besòs es va unir per reivindicar-lo. 
Al centre li van posar Institut Barri 
Besòs i la provisionalitat va durar 
fins a l’any 1982, quan la tenacitat 
de mares i pares, alumnes i 
professors va aconseguir un nou 
equipament al carrer Pujades. 
Ara és un centre obert al barri 
que compta amb una esplèndida 
biblioteca de 30.000 volums que 
poden ser consultats pel veïnat.

EixAmpLE
Una escola es dirà Xirinacs
En el procés de remodelació 
de l’antiga presó Model s’ha de 
construir una nova escola que 
substitueixi la que ara funciona de 
manera provisional en barracots, 
al costat de l’edifici. Per votació 
popular de tots els estaments 
del centre educatiu s’ha decidit 
donar-li el nom d’escola Xirinacs, 
com a homenatge a la figura de 
l’històric lluitador per l’amnistia 
dels presos i per la pau, que va 
realitzar moltes de les seves 
accions al davant de la presó.

CiutAt VELLA
Tanca l’Herbolari Farran
Fins fa poc, el veïnat del Gòtic 
podia comprar herbes i remeis 
al número 18 de la plaça Reial. 
Allà es trobava l’herbolari Farran, 
que va obrir portes acabada la 
guerra civil i s’ha mantingut fidel 
a la clientela durant 80 anys. 
Ara, la tercera generació dels 
Farran tanca la persiana d’aquest 
bellíssim local: no han pogut 
resistir la davallada de vendes. 
L’entorn de la plaça Reial s’ha 
convertit de manera definitiva en 
una zona de turisme i d’oci massiu. 
El veïnat, incapaç de fer front 
al preu dels habitatges, marxa 
del barri, amb el conseqüent 
enfonsament del comerç local. 
Una història que es repeteix.

SAntS
Sense pisos a Can Batlló
Fa mesos que 26 famílies esperen 
poder començar a viure en les 
dues promocions de pisos socials 
de Can Batlló. El sorteig es va 
celebrar al setembre i n’havien 
de rebre les claus al desembre. 
Els veïns es queixen de falta 
d’informació i transparència. Els 
plànols no reflecteixen la realitat 
dels habitatges, encara no s’han 
pogut inscriure al registre oficial 
i ningú no els ofereix una data 
definitiva de lliurament de les 
claus. Una situació desesperant.

CongRéS-indiAnS
Plaça del Canòdrom
L’any 2010 la plaça del Canòdrom 
es va inaugurar sense estar 
enllestida: així continua, 
convertida en un solar freqüentat 
per gossos. L’associació de 
veïns, amb la Taula d’Entitats 
del Canòdrom, reivindiquen una 
reforma integral per convertir-
la en un espai veritablement 
compartit per tothom. Entre altres 
aspectes s’han de millorar els jocs 
infantils, la pista d’atletisme i els 
jardins i l’arbrat.

Breus
de barri

mARC jAViERRE
Belice Maryori en su casa de la calle Perafita de Ciutat Meridiana

l“Voy todos los jueves 
con mis hijas a las 
asambleas de la 
asociación, para 
escuchar y aprender”

Según el Consejo General 
del Poder Judicial, en 
Barcelona, entre el 2015 y 
el 2017, ha habido 12.322 
desahucios. La mayoría 
de ellos, en Ciutat 
Meridiana. El presidente 
de la Associació de Veïns 
de Ciutat Meridiana, Fili 
Bravo, es contundente: 
“Esto sigue igual, o peor”.

El dato

rar el piso lo antes posible”). 
Como no hace caso a las ame-

nazas, aumentan las presiones 
(“vías judiciales”).

Como aumentan las presiones, 
está en un sinvivir. 

“Tengo un estrés que no veas, 
y he engordado 15 kilos. Cada vez 
que subo las escaleras para ir a 
casa me digo: ‘Y si me han entrado 
ya’”, se asusta. 

Como está en un sinvivir, se ha 
volcado en la religión. Cruza la 
ciudad para asistir a las ceremo-
nias en la iglesia evangelista Ka-
yros (“Modelo de Jesús”), en el ba-
rrio de la Marina del Prat Vermell. 

“Le pido a Dios que todo sal-
ga bien, y que esta gente mala se 
ablande”, le reza.

En busca de oportunidades 
La hondureña Maryori Chavarria 
llegó a Barcelona en enero del 
2010, en busca de oportunidades 
laborales. De profesión enfermera, 
se gana la vida haciendo las ca-
mas de los turistas. El año pasado 
se trajo a sus hijas, que están “en 
edad de adaptarse a todo esto”. 
Las dos, Sharon y Shirley, estudian 
tercero de ESO en el colegio Trini-
tat Nova.

Esta enfermera sin título com-
partió piso hasta en siete ocasiones, 
y pasó por todos los inmuebles (ca-
lles Vallcivera, Rasos de Peguera, 
Pedraforca…), durmiendo en habi-
taciones minúsculas (“una cama de 
matrimonio y un armarito”). 

Cuando llegó a la calle Perafita, 
pensó que su futuro mejoraría.

No ha sido así.
El 28 de junio superó un nue-

vo desahucio en su casa (“los bie-
nes de cualquier tipo que puedan 
encontrarse en el inmueble de la 
parte ejecutada se considerarán 
abandonados”). 

Su casa no es su casa.
Como no tiene contrato, no 

puede pagar el arrendamiento.
Lo único que le queda es enco-

mendarse a los de arriba:
“Virgencita, virgencita, que me 

quede como estoy”.



CIUTAT VELLA
Amics de la Rambla

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

Barceloneta
Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

Casc Antic
Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

Gòtic
Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Nou de la Rambla i Rodalies
Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
El Cafetí
Sant Rafael, 18

L’Òstia
Cermeño, 7, baixos

Raval de Ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20

Taula del Raval
Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa 
de la Barcelona Vella

Sèquia, 5-7, bxs 3a
vdbv@telefonica.net

L’EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382

Esquerra de l’Eixample
Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n
Ateneu Enciclopèdic 
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

Parc de l’Escorxador
Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10

Sagrada Família
València, 415, local 1
93 459 31 64

Sant Antoni
Avinguda Mistral, 30, bxs.
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
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 

SANTS-MONTJUÏC
Alerta Poble Sec

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com

Afectats PERI Turó Font 
de la Guatlla

Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

Badal, Brasil i Bordeta
Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

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

Centre Social de Sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
Biblioteca Josep Pons
Constitució, 19 (Bloc 11 
de Can Batlló)
CGT
Pare Laínez, 18-24

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

Hostafrancs
Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya 
Industrial
Muntades, 37
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

La Satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la Salut-
Sanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03 

Poble Sec
Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí
Segura, s/n
93 432 36 42

Sant Cristòfol-Viv. SEAT
Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de Zona Franca, 116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128 
 

Triangle de Sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

LES CORTS
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
Camp Nou

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

Les Corts
Trav. de les Corts, 346, 
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33
AFA les Corts
c/ del Doctor Ibáñez, 38

Racó de les Corts
Travessera 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
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

SARRIÀ-SANT GERVASI
Can Caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
Escales Font del Mont, 1 A 

Mas Gimbau-Can Castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera
Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

Sant Gervasi de Cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

Sant Gervasi Sud
Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

Sarrià
Canet, 4
93 204 90 58

Tres Torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta 
Sicília, 321 
600 60 36 05

Coll-Vallcarca
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17
Casal Cardener
Cardener, 45

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

Travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrant de l’Olla,104
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333

Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6
La Miranda
Av. Coll del Portell, 74
Espai Jove Fontana
Gran de Gràcia, 190-192

Vallcarca
Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Plataforma Can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Carmel
Feijoo, 10-12
93 357 57 48
Centre Cívic El Carmel
Santuari, 27

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

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas i 
Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

La Clota
Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
93 357 72 59

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
c/del Besòs, 17 (Hotel 
d’Entitats)
93 429 68 43

NOU BARRIS
Can Peguera

Vilaseca, 1
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 

Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta
Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Prosperitat
Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
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
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre 
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

Trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44 
 
 

Turó de la Peira
Passeig de la Peira, 37, 
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

SANT ANDREU
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Congrés Indians
Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri Congrés-
Indians
c/ de la Manigua, 25

La Sagrera
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11

Meridiano Cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

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
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n
Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

Sant Andreu Sud
Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

Trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38 

SANT MARTÍ
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

Clot-Camp de l’Arpa
Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595 

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

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net 
 

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

La Pau
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera Centre
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

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

Parc
Llull, 1-3
93 221 04 87

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

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

Sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

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

Verneda Alta
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13 
 

Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica
Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
l punts de distribució de CARRER

Un nou CARRER a internet www.favb.cat                                                                   Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes d’octubre

joRdi lApEdRAÉs tira

La revenja contra la República
Llibres

REdACCió

“En finalitzar la guerra civil, 
alguns veïns dels barris del Bon 
Pastor i Baró de Viver van ser 
sotmesos a un consell de guerra, 
l’instrument més ferotge que el 
nou règim dictatorial utilitzà 
per atemorir aquells que havien 
defensat la República durant 
la contesa bèl·lica i els ideals 
que representava”. El llicenciat 
en història Josep Capsir i 
Maíz, veí d’aquestes barriades, 
dedica els seus dos llibres a les 
veïnes i veïns que van patir les 
conseqüències d’una guerra civil 
“cruel, injusta i sanguinària”. Un 

Crueltat 
en dos volums

Els consells de 
guerra, 1939-1944 
(Baró de Viver;  
Bon Pastor)

Josep Capsir i Maíz

Ajuntament de 
Barcelona

treball fonamental i colpidor que 
ajuda a entendre com va actuar 
a la nostra ciutat la “justícia” 
militar durant la postguerra. Els 
consells de guerra eren uns judicis 
sumaríssims sense les mínimes 
garanties de defensa que a la 
pràctica van ser eines de revenja 
contra les persones lleials a la 
República, moltes de les quals 
van ser condemnades a penes 
que podien suposar molts anys de 
presó o la mort per afusellament 
al camp de la Bota. Aquests 
succedanis de judici van comptar 
en nombroses ocasions amb la 
col·laboració dels alcaldes de barri. 

Els poblats de les cases barates 
construïts a la vora del riu Besòs 
van ser sotmesos a una brutal 
repressió per part de la dictadura 
franquista, donat que el seu 
component social era en gran part 
republicà i llibertari. La identitat 
dels protagonistes, el lligam 
amb el veïnat, les acusacions 
formulades i les sentències 
imposades, acompanyades d’un 
petit però impressionant material 
gràfic, permeten contextualitzar 
les històries i posar noms i 
cognoms a la tragèdia. Sense 
dubte, un dels episodis més foscos 
de la nostra història recent.
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El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Elisabet Higueras
Presidenta de la Plataforma Can Baró

“El veïnat de Can 
Baró no s’ha donat 
per vençut, hem 
frenat la construcció 
de pisos per guanyar 
equipaments 
i zona verda”

puyAl

Filla d’una mallorquina i un andalús, Elisabet Higueras Albert, co-
neguda com a Eli, va néixer a Can Baró fa 38 anys i és mare de dos 
nens. Presideix la Plataforma Can Baró, una entitat veïnal d’aquest 
barri costerut d’Horta-Guinardó que es va fundar ara fa un any per 
lluitar contra un pla urbanístic que projectava cinc blocs d’habi-
tatges en sòl d’equipaments. Un cop guanyada una lluita que sem-
blava impossible, el veïnat ha agafat força i pols organitzatiu per 
continuar treballant perquè la ciutat conegui la realitat d’un barri 
que “ha obert els ulls”.

Com es constitueix la plataforma?
Ens vam trobar de sobte amb l’anunci del començament de 

les obres de construcció de 127 habitatges a les Pedreres de Can 
Baró, que en principi era un sòl qualificat com a equipaments. Re-
sulta que l’any 2010 s’havia modificat el Pla General Metropolità 
sense que el veïnat en tingués coneixement.

Per què tants habitatges?
Per reubicar el veïnat afectat per diverses expropiacions urba-

nístiques relacionades amb el projecte dels Tres Turons. Només 19 
famílies de Can Baró n’estaven afectades. Vam trobar una despro-
porció injusta haver d’assumir tants habitatges nous en un barri de 
gairebé 9.000 habitants que té molts dèficits d’equipaments i sense 
cap pla d’acollida amb serveis per atendre el veïnat, i sobretot sen-
se haver pogut participar en aquesta decisió.

Quins són aquests dèficits?
No tenim ambulatori, ni mercat, ni biblioteca, ni escola bres-

sol. Només tenim una escola, i és concertada! L’ensenyament 
públic brilla per la seva absència al nostre barri. Per acabar-ho 
d’adobar, els blocs anaven a les Pedreres, fent desaparèixer el 
50% d’un dels espais més utilitzats pel veïnat. El solar és ara mu-
nicipal, però l’anterior propietat l’havia cedit perquè es destinés a 
parc urbà, no a habitatges.

I com va reaccionar el barri?
Primer, uns quants veïns vam redactar un escrit en què qües-

tionàvem la ubicació dels blocs. Vam recollir signatures i les vam 
portar al districte. L’Ajuntament ens va respondre que els farien 
igualment, ens poséssim com ens poséssim. L’argument era que el 
projecte estava aprovat pel govern anterior i no hi havia res a fer. 
Però no ens vam donar per vençuts. Recordo perfectament una 
assemblea, el 19 de setembre de l’any passat, en què va assistir la 
regidora, Mercedes Vidal, on va prendre nota que nosaltres està-
vem decidits a anar fins on calgués. Allà és on l’Ajuntament es va 
comprometre a preservar la nostra zona de jocs de les Pedreres.

I a partir d’aquí, us vàreu fer forts.
Un altre dia ens vam concentrar en el pregó de la Festa Major, 

davant la regidora i els consellers. El districte començava a en-
tendre la nostra posició i a pensar la possibilitat de replantejar el 
projecte. Vam aconseguir fer venir al barri Janet Sanz, la respon-
sable d’Urbanisme, per conèixer la problemàtica sobre el terreny.

En quin moment som ara?
Després de moltes sessions de treball, finalment els habitat-

ges no es construiran on estaven previstos. El barri va acceptar 
situar-los en tres ubicacions diferents, una d’elles el solar conegut 
com Talleres Muñoz, un terreny que era privat i que ara és pro-
pietat municipal. S’obrirà al barri i guanyem una zona verda que 
podrà gaudir el veïnat de Can Baró i del Guinardó. S’ha convocat 
un concurs per realitzar l’avantprojecte i la construcció quedarà 
per al pròxim mandat municipal.

Un cop aconseguit l’objectiu, la Plataforma es dissol?
Ni parlar-ne! Ara és més necessària que mai. Tenim un grup 

motor format per una desena de persones que ens reunim cada 15 
dies, i ens donen suport un centenar de socis i sòcies. Queda molta 
feina, però la il·lusió no ens falta.

Quins temes esteu treballant ara?
El barri està en pendent, i els problemes de mobilitat i accessibi-

litat són greus. No tenim transport públic, depenem del vehicle pri-
vat. Reivindiquem un bus de barri que ens apropi a la xarxa d’auto-
busos i és imprescindible la instal·lació d’escales mecàniques.

Una plataforma anti Favb?

La Favb
informa

juNtA dE lA fAvb

No content en haver aconseguit 
que l’Ajuntament aprovés el passat 
divendres una nova ordenança de 
terrasses a la mida dels interessos 
del sector, el Gremi de Restauració 
presenta la plataforma Nosaltres, 
Barcelona amb la intenció expressa 
de contrarestar l’excessiu pes que 
al seu entendre té la Favb.

Podem entendre que som una 
pedra a la sabata de determinats 
poders econòmics, podem enten-
dre que estiguin molestos perquè 
el passat mes d’abril, diferents 
associacions veïnals presentessin 
una denúncia a l’Ajuntament per 
vulneració de l’ordenança de ter-
rasses per part de bars i restaura-
dors en les ordenacions singulars 
de l’avinguda de Gaudí, passeig de 
Sant Joan i les terrasses de la ram-
bla de Caputxins i Santa Mònica. 
Podem entendre que els hi costi 
acceptar que la Favb i la cinquan-
tena d’entitats i plataformes de la 
ciutat que fa un any van signar el 
manifest “Per una regulació de ter-
rasses que preservi l’espai públic 
com a dret col·lectiu”, continuïn 
a la brega malgrat no haver acon-
seguit aturar l’aprovació del nou 
reglament.

El que no podem entendre és 
que acusi l’Ajuntament de tenir un 
tracte preferent cap a la nostra en-
titat quan la política municipal està 
afavorint el seu sector. Tampoc no 
entenem que posi en qüestió les 
subvencions que rebem, i que hem 
rebut des de sempre en funció dels 
nostres projectes socials, quan ells 
van rebre suport econòmic de les 
arques públiques per a la seva cam-
panya publicitària del Llibre blanc 
de les terrasses. A la campanya en 
qüestió se sublimava de manera 
deliberada el plaer de prendre una 
cervesa i el legítim negoci del bar, 
que, no cal dir-ho, tots defensem, 
amb la intenció de deslegitimar les 
queixes creixents per les molèsties 
que aquesta activitat dona en cada 
cop més indrets de l’espai públic 
fruit de la massificació turística. I 
el milió d’euros que l’acord de Go-
vern del juliol del 2016 destinava a 
l’impuls a la restauració?

El que tampoc podem entendre 
és que justifiqui que la Favb no és 
representativa de la ciutadania al-

legant els resultats d’una enques-
ta d’encàrrec del Centre d’estudis 
Sociològics presentada la setmana 
passada a Metrópoli Abierta, que 
indica que “només” un 8% de la 
ciutadania barcelonina és membre 
d’una associació veïnal. És a dir, 
unes 130.000 persones (quantitat 
segurament superior als socis que té 
el Barça a la nostra ciutat). Aquesta 
creuada contra la Favb ens està be-
neficiant: ja ens agradaria tenir la 
influència que ens atorguen.

La dinàmica associativa
I és que des de la Favb ni hem man-
tingut mai ni volem tenir cap mo-
nopoli de la representació. De fet, 
és prou conegut que la nostra pràc-
tica quotidiana és la de treballar 
en moltes xarxes on s’agrupen or-
ganitzacions diverses, amplificant 

dinàmiques que van més enllà de 
les 112 associacions veïnals que en-
guany pertanyen a la Favb. En can-
vi, hem vist com alguns partits sí 
que creuen que tenen aquest mo-
nopoli en vetar la celebració d’una 
consulta ciutadana que estava per-
fectament legalitzada i havia reco-
llit les signatures necessàries per 
portar-se a terme.

En tots aquests processos sovint 
coincidim amb les opinions de mol-
tes entitats que, com nosaltres, 
treballen per defensar els drets de 
la gent normal, la que pateix pro-
blemes de pobresa, desnonaments 
o abusos laborals; la que resideix 
en barris amenaçats per la gen-
trificació, el turisme depredador 
i l’especulació. Les AV vam néixer 
per representar aquesta gent que 
sovint té poca veu, poca presència 
mediàtica, pocs recursos. I ho hem 
seguit fent, amb més o menys en-
cert, durant molts anys. Una tra-
jectòria reconeguda i que de fet 
han respectat tots els consistoris 
democràtics. Per exemple, el pas-
sat 5 de juny ens va visitar Cyril 

Piquemal, Cònsol General de Fran-
ça, encuriosit per conèixer de pri-
mera mà la nostra dinàmica asso-
ciativa que es manté perquè molta 
gent dedica moltes hores del seu 
temps lliure.

Davant d’aquesta realitat co-
neguda i reconeguda, el gremi de 
restauració presenta Nosaltres, 
Barcelona com l’alternativa a la 
Favb. Coses de la vida, la presen-
tació d’aquesta entitat es fa el 
mateix dia que el senyor Roger Pa-
llarols, director general del gremi, 
té una compareixença judicial per 
la denúncia que ell ha posat contra 
l’associació veïnal SOS carrer En-
ric Granados perquè aquests veïns 
l’han titllat de “cacic”.

Segons ha aparegut a la premsa, 
aquesta nova entitat de moment es 
limita a un grup de 10 dones, to-
tes elles d’una certa rellevància 
mediàtica i social. Per tant, no 
es tracta d’una organització de la 
ciutadania. I les seves preocupaci-
ons manifestes semblen anar més 
orientades a ser portaveus del que 
plantegen alguns grups empresari-
als de la ciutat que no pas a do-
nar respostes als molts problemes 
socials amb què ens trobem cada 
dia. La Favb mostra la seva dis-
posició a tenir una trobada amb 
aquestes deu dones per poder-les 
exposar una realitat que no deuen 
trepitjar, la que pateixen milers de 
persones que aquest estiu no po-
dran dormir perquè si tanquen les 
finestres s’ofeguen de calor i, si les 
obren, el soroll de les terrasses es 
torna insuportable. Aquesta gent 
anònima, de a peu, del carrer, que 
no té cap lobby econòmic darrere, 
són el nostre suport i el motiu de la 
nostra existència.

Tothom té dret a organitzar-se 
com vulgui. I a defensar els seus 
punts de vista. Al llarg de la histò-
ria hem vist com moltes patronals 
creaven sindicats grocs per de-
fensar els seus interessos. Amb 50 
d’anys d’existència, la Favb n’ha 
vist de tots colors. Però és evident 
que un lobby empresarial no és el 
mateix que una organització veï-
nal. I que un grup de persones eli-
tistes acusin de no representativa 
una entitat de base sembla més 
una broma de mal gust que no pas 
una proposta seriosa de treballar 
pels interessos col·lectius.

lUn ‘lobby’ empresarial 
no és el mateix que una 
organització veïnal, que 
intenta donar resposta 
a problemes socials

CRIStINA pAlomAR
Presentació de la plataforma ‘Nosaltres, Barcelona’; a la dreta, Roger Pallarols
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Hi ha unitats policials 
on no existeix l’ètica”

Jesús Rodríguez
Periodista

DAviD GARCíA mAtEu
entrevista

DAni CoDinA
fotografia

El dia de la victòria
El divendres 29 de juny de 2018, captives i desarmades les tropes 
del veïnat barceloní, l’exèrcit del lobby empresarial de restauració 
ha pres la ciutat, comandat pel capità general Roger Pallarols 
Taylor. Un cop aprovada la modificació de l’ordenança de terrasses, 
que la fa més flexible per als restauradors, més de 500 empresaris 
tenen preparades les sol·licituds de llicències per recuperar l’espai 
públic perdut. Un espai que, en teoria, és de tothom. El Govern 
de la ciutat ha claudicat davant el totpoderós poder fàctic, que ha 
fet servir estratagemes tàctiques com l’apadrinament de terrasses 
per part de famosos. “Centenars de terrasses volen reconquerir les 
taules perdudes”, titulava El Periódico per donar a conèixer la fi 
d’una guerra que ha durat tres anys. Com és lògic i natural, i amb 
la força que dona la victòria assolida, se sol·licita ocupar més espai 
en una ciutat que ja compta amb 4.972 terrasses, un 14% més que 
l’any 2013. S’ha perdut una batalla, però els veïns i els col·lectius 
en defensa de la mobilitat diuen que la guerra continua i que 
estudien impugnar la norma.

7 del matí del divendres 23 de 
desembre de 1994. Acampada pel 
0,7%. Amb 20 anys, un jove Jesús 
Rodríguez dorm a l’interior de la 

tenda amb els seus companys de files. 
En qüestió de minuts, els cossos policials 
destrossen la lleugera estructura a cops 
de porra. Pel que fa a la pallissa que 
s’emporten els seus inquilins, el lector ja se 
la pot imaginar. Desafortunadament aquesta 
no seria la primera experiència repressiva 
del protagonista d’aquestes línies. El seu 
dit anul·lar, trencat fa tres anys de manera 
“intencionada” per un antiavalot, ho 
confirma. Tot i això, mai l’ha deixat de ficar 
dins de la llaga.

On va portar Rodríguez aquella primera 
experiència vital? “A investigar com 
funciona tota la maquinària repressiva 
de l’Estat; quina cadena jeràrquica 
hi ha, quina responsabilitat en les 
actuacions tenen els polítics; què s’amaga 
rere la personalitat dels agents, dels 
comandaments...”, explica. Tota una sèrie 
d’incògnites que se li van despertar des 
de ben jove i que l’han acabat per conduir 

a ser un dels periodistes de referència en  
matèria policial.

Si bé alguns periodistes han hagut 
d’abandonar les seves línies d’investigació 
per amenaces directes (com ara en Jordi 
Borràs pel que fa a l’extrema dreta), fins 
ara Jesús Rodríguez ha tingut millor fortuna: 
“Per sort sóc una mica menys visible”, 
comenta. “Encara em puc moure amb 
certa tranquil·litat i no em sento massa 
assenyalat; amb l’excepció dels agents 
de les unitats d’antiavalots”, revela. En 
aquest camp, els agents literalment li han 
arribat a fer la professió impossible. Ell, per 
la seva banda, contraataca publicant les 
vergonyes d’un cos “on no existeix l’ètica 
en determinades unitats” i en el que “ningú 
no delata cap dels seus companys”.

Tot i això, el periodista sense cap títol 
penjat a l’habitació no s’ha arronsat en 
la seva empenta per capficar-se dins les 
esquerdes que s’obren a “estructures 
absolutament opaques”. Davant d’aquesta 
qüestió, fa bandera d’un periodisme 
que no es rendeix i que lluita contra 
els “relats esbiaixats” que imposen els 

departaments de comunicació: “El cas 
del 4F [Ciutat Morta] es va aconseguir 
amagar gràcies a tota aquesta maquinària 
dels gabinets de premsa; no va ser 
per passivitat, va ser per una actuació 
proactiva d’amagar certes informacions, 
de posar les coses difícils als pocs 
periodistes que volien rascar...”, recorda.

Alguns suposats companys de files 
tampoc no se’n salven. Rodríguez és 
contundent contra aquells periodistes 
que en algun moment de la seva vida 
han decidit saltar a l’altra banda de la 
trinxera: “A molts gabinets de premsa 
d’institucions es treballa activament 
per a la destrucció de proves, indicis i 
informació; ens escandalitzem molt amb 
les portes giratòries en l’àmbit de les 
energètiques i les telefòniques, quan això és 
un fenomen claríssim de portes giratòries, 
està molt normalitzat i molts periodistes ho 
justifiquen. Algú m’ha dit que ha de pagar 
una hipoteca, però aleshores que no li digui 
periodisme”, assenyala.

De fet, mai deslliga el periodisme de 
l’activisme social. Un empoderament ciutadà 

que també ha vist traspassar fronteres, 
però, en aquest cas, les de les institucions. 
Rodríguez evita caure en simplificacions: 
“Que una part de la PAH s’hagi incorporat 
a certes estructures no vol dir que els 
moviments socials s’hagin desmobilitzat; la 
riquesa i la trajectòria de l’activisme social 
a Barcelona és enorme com per reduir-ho 
a la PAH o a l’Observatori DESC. A més, són 
fenòmens molt recents: si aterres als barris i 
veus què ha passat, segueix havent-hi molta 
gent que no té relació ni directa ni indirecta 
amb la institució i la segueix fiscalitzant”, 
valora l’analista.

Què opina de l’equip humà que 
conforma el Govern municipal? Doncs 
que “una part de forces, de capacitat de 
construcció col·lectiva i de relat, ara es 
troba atrapada en la defensa d’una acció 
de Govern que, de vegades és coherent i 
de vegades contradictòria”. Tota una sèrie 
d’accions executives que mai deixen de 
ser fiscalitzades per La Directa, mitjà de 
comunicació del qual és membre i gairebé 
ànima mater. Gairebé no cal ni destacar 
l’orgull per com aquesta s’ha bastit al llarg 
dels anys: “Hem sabut construir un canal 
de confiança mitjançant el qual, si un tema 
concret l’explica La Directa, hi ha certs 
sectors de la població que hi confien”.

Tot i l’especialització en àrees com 
repressió policial, especulació urbanística, 
habitatge o feminismes, Rodríguez és 
conscient que des del mitjà encara “no 
tenim la capacitat de fer això amb tots 
els àmbits de la informació”. Tot i això, 
però, celebra “la finestra que es va obrir 
amb el 15-M” en matèria periodística: “El 
paradigma de la informació i la confiança 
de la gent en allò que llegeix ha canviat, 
i dubto molt que es tanqui: per tancar-
se s’haurien de tancar les xarxes socials 
i ara hi ha gent que confia en periodistes 
concrets, mentre que no confien en 
mitjans”, detalla. Només un darrer apunt: 
més de 27.000 persones segueixen el seu 
compte de Twitter (@albertmartnez) i unes 
quantes més les planes de La Directa.
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