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bareu la destrucció: una altra 
gran lletra A feta a miques. Les 
seves restes estan acompanya-
des a l’herba del terra per sig-
nes ortogràfics -són les entona-
cions- entre els que picotegen 
els ocells. Aquesta obra la va 
dissenyar Brossa el mateix any 
que es va fer el Velòdrom, a 
proposta d’Esteve Bonell, un 
dels arquitectes d’aquest equi-
pament esportiu, amic perso-
nal del poeta i autor també del 
projecte de la casa del carrer 
de Gènova, al Guinardó, on va 
viure Joan Brossa (i també, per 
cert, Marta Pessarrodona, Pre-
mi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes d’enguany). Si un altre 
dia us ve de gust, podeu anar a 
veure aquesta casa de maó vist 
del carrer Gènova, que s’ho 

val. Destaca sobre totes les al-
tres del carrer. La coneixereu 
sense confusió possible, pu-
jant a mà esquerra, cantonada 
Brussel·les, quasi al davant de 
l’Escola del Mar.

2. Dos poemes a Montjuïc

Fins ara no heu hagut de ca-
minar gaire. O sigui que: en-
davant. Torneu a l’estació de 
Mundet i agafeu de nou el me-
tro de la línia 3 fins a la para-
da Paral·lel. Feu el transbord 
amb el funicular de Montjuïc, 
que us portarà fins al costat 
de la plaça de Dant. A la part 
superior d’aquesta plaça hi 
ha un parc que porta el nom 
de Jardins Joan Brossa, on hi 
hagué, fins al 1988, un parc 
d’atraccions. En la paret de 
formigó a la banda esquerra 
de la porta d’entrada hi ha 
gravat amb gran lletres metàl-

text i fotos: JAumE FAbRE
periodista i historiador

a Barcelona

Si voleu celebrar en gran 

l’Any Brossa, us proposem una 

ruta per la dotzena d’espais 

barcelonins que el recorden 

amb obres seves d’art públic. 

De passada, potser descobrireu 

racons de la ciutat que 

us havien passat per alt

Us proposem de fer-ho tot en 
un sol dia, si les cames i el cos 
us ho permeten. Però si no us 
hi veieu amb cor, també ho po-
deu fer en tres tongades: un 
dia els tres poemes de la Vall 
d’Hebron i Montjuïc; un altre 
dia les quatre obres de l’Eixam-
ple, i el tercer la mitja dotzena 
del barri vell. No haureu de fer 
grans caminades, però volta-
reu força, perquè les peces del 
trencaclosques brossià estan 
força disperses. Cadascun dels 
tres es pot fer en un temps en-
tre una hora i dues; depèn de 
la marxa que porteu i el temps 
que us entretingueu a cada 
peça. Començarem per la peri-
fèria i els parcs.

1. Les lletres del Velòdrom

Poseu-vos-hi de bon matí. Me-
tro de la línia 3 fins a la parada 
Mundet. Sortireu a la porta de 
les antigues Llars Mundet, ara 
Campus Universitari de Cièn-
cies de l’Educació, una visi-
ta molt recomanable, d’altra 
banda, encara que ara no sigui 
el cas. Camineu una mica per 
la vorera de la banda mun-
tanya del passeig de la Vall 
d’Hebron en direcció Besòs 
i tot seguit trobareu el parc 
que porta el nom del gran ci-
clista que fou Marià Cañardo, 
un parc que fa costat al Velò-
drom construït el 1984. Allà hi 
ha l’obra més monumental de 
Joan Brossa a Barcelona, de 
títol igualment monumental: 
Poema visual transitable en 
tres temps: naixement, camí 
-amb pauses i entonacions- i 
destrucció. El naixement és 
una gran lletra A. Passeu-hi per 
sota i feu camí en direcció a la 
muntanya. No us caldran gaire 
pauses, perquè de seguida tro-

Vall d’Hebron i Montjuïc

lLes peces del 
trencaclosques brossià 
estan força disperses 
per la ciutat. Es poden 
visitar en tres passejos 
d’entre una i dues hores

L’obra més monumental de Brossa es troba molt a prop del Velòdrom d’Horta
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Record d’un malson
Hi ha obres de Brossa no només a Barcelona, sinó també en altres ciutats de Catalunya: 
al Museu del Cine de Girona, a Montigalà, al Museu de la Immigració de Sant Adrià del 
Besós... En aquest últim hi ha una obra que té una evident relació amb Barcelona i que és 
segurament l’escultura més coneguda i més polèmica del poeta. És el cap de l’exalcalde 
de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, posat en una safata a sobre d’una cadira. El títol: 
Record d’un malson. Ha tingut una història envitricollada. Realitzada el 1989, va ser 

col·locada a la Mina el 1992, retirada, portada el 1996 a la Biblioteca Popular de Sant 
Adrià del Besòs i finalment traslladada al Museu de la Immigració el 2006. 

Aquesta primavera ha format part de les obres del pavelló català a la XV 
Biennal d’Arquitectura de Venècia.

Tot va començar la tardor de 1989, quan els veïns del barri de Cobasa de 
Sant Adrià del Besòs es van oposar a que es fessin habitatges en un terreny 

pensat primerament com a plaça. La reivindicació va portar mols mals de 
cap a l’alcalde de Sant Adrià, Antoni Meseguer. En aquell context, d’un sopar 
de Meseguer amb el grup d’opinió socialista Emprius va sortir la idea de 
fer un antimonument a Porcioles, com a culpable que existissin barris com 
Cobasa. Es va encarregar a Joan Brossa, que va plasmar el projecte en una 
cadira sobre la qual hi ha una safata amb el cap de l’exalcalde. Meseguer 
va rebre l’obra el 1991, però a l’hora de la veritat no va gosar posar-la a la 

plaça que havia resultat d’aquell conflicte. La figura de Porcioles s’estava 
revisant i no precisament de forma negativa en l’àmbit municipal 

socialista. Quatre anys després, sent alcalde el convergent Jaume 
Vallès, dos regidors d’Iniciativa per Catalunya van decidir treure 
el monument que no havia vist la llum del magatzem on es 
guardava i el van posar a la Mina, barri de Sant Adrià. Vallès el 
va fer retirar sense contemplacions i el 1996 va ser instal·lat en 
la nova biblioteca municipal. Brossa, en saber-ho, va comentar 
que sempre estaria millor entre llibres que no pas en un garatge.

El desembre del 2006, per decisió municipal, l’obra es 
va traslladar al Museu de la Història de la Immigració, 
inaugurat en aquelles dates, on s’exposa en una vitrina al 
costat de la porta d’entrada.

3. Jardinets de la Gran Via

Ja hem acabat les visites a la 
perifèria. No es pot dir que ens 
haguem cansat gaire, fins ara. 
El transport públic ens ha posat 
les coses fàcils. Podem comple-
tar el matí amb la visita a qua-
tre obres de Brossa situades a 
l’Eixample. Ara sí que caldrà 
fer servir una mica les cames.

El funicular ens tornarà a 
l’estació de metro Paral·lel on, 
aquest cop, no agafarem la lí-
nia 3, sinó la 2, fins a passeig 
de Gràcia. Quan hi siguem, 

L’Eixample

liques, des de l’any 2003, un 
poema d’ell, Música d’Arpa.

Dintre del parc hi ha un altre 
poema de Joan Brossa, aquest 
visual. Costa molt de trobar. 
Queda situat en l’alt mur de 
terra d’un terraplè que tanca 
una de les àrees de joc infan-
til, mig cobert per les plantes 
enfiladisses i confós, per l’òxid, 
amb el color de la terra. Es 
tracta de dues gran lletres, una 
A i una Z, en planxa de ferro, 
de dos metres i mig d’ample, 
encastades a la part alta del 
mur. La A té a l’esquerra una 
figura humana de mida més pe-
tita, potser una bruixa, i la Z té 
a la dreta, també en mida més 
petita, la silueta d’un home nu 
amb cua, semblant al faune 
que trobarem d’aquí una esto-
na en una altra obra de Brossa 
situada a l’Eixample que il-
lustrava el cartell de la Mercè 
de l’any 1980.

només sortir als jardinets de la 
Gran Via toparem amb una de 
les escultures brossianes més 
populars: el saltamartí que fa 
de monument al llibre. Té el 
seu origen en una iniciativa del 
Gremi de Llibreters de Llibres 
de Vell que organitza cada any, 
per les festes de la Mercè, la 
popular fira de llibres antics i 
de saldo que ocupa les vore-
res del passeig de Gràcia des 
d’aquí fins al carrer d’Aragó. 
El Gremi va encarregar l’any 
1994 a Joan Brossa i al grafista 
i il·lustrador Josep Pla Narbona 
que dissenyessin un monument 
al llibre. El resultat és el salta-
martí (que molta gent esmenta 
pel nom castellà “tentetieso”) 
amb un llibre a sobre, de co-
lors molt vius. Inicialment els 
fulls del llibre eren de ferro, 
però es van rovellar ben aviat 
i el 2002 van ser substituïts per 
les actuals planxes d’acer. Al 
peu del monument hi ha tot de 
plaques, que es van començar 
a posar el 1997 amb el nom de 
l’escriptor català que cada any 
homenatja el Gremi els dies de 
la Fira. O sigui que, encara que 
el saltamartí no oscil·li, perquè 
està fixat a la base, és un mo-
nument viu, al que cada any 
s’afegeix una placa.

4. Brossa encarat a Junoy

Ara ens adrecem cap a la Ram-
bla Catalunya i, o bé cami-
nant, o amb algun dels auto-
busos que hi pugen, anem fins 
al carrer València, on girem a 
l’esquerra. A la vorera de la 
banda mar, abans d’arribar al 
carrer de Balmes hi ha l’es-
glésia i el col·legi de la Imma-
culada Concepció. El col·legi 
té el seu origen l’any 1879, 

Poema que dona la benvinguda als Jardins de Joan Brossa, a Montjuïc

2pAssA A lA pàgiNA 4

Antifaç encastat al paviment 

de la Rambla de les Flors
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Ara és el moment de fer una 
pausa en la nostra ruta. Per la 
tarda, havent dinat, ens cen-
trarem en el barri vell, on es 
concentren mitja dotzena d’es-
pais que porten el segell de 
Joan Brossa.

7. Carrer del Carme

Començarem a l’Institut d’Es-
tudis Catalans (carrer del 
Carme 47), una visita del tot 

recomanable no solament per-
què hi ha una obra de Joan 
Brossa a la vista. Es tracta 
del poema objecte titulat Be-
ceroles elaborat l’any 1989. 
Aquesta aparentment senzilla 
obra està composta per un es-
clop de fusta a mida real coro-
nat per tres lletres de metall: 

A, B i C. No és difícil intuir-ne 
el significat, sobretot si hom 
té en compte la institució on 
es troba. Però a l’edifici hi 
ha moltes altres peces d’art 
escampades per patis, passa-
dissos i sales, les quals formen 
part, com la de Brossa, del 
fons d’art contemporani que 

des de l’any 2001 l’IEC ha anat 
reunint poc a poc en la seva 
seu social. Actualment n’hi ha 
prop d’un centenar. Algunes 
queden situades en despat-
xos, però una part important 
estan en espais d’accés lliure 
i per tant poden ser vistes pel 
visitant ocasional que vagi a 

fer alguna gestió a l’Institut 
o aquell que participi en les 
visites guiades que es fan re-
gularment. I al marge de les 
escultures, només per veure el 
jardí elevat que dona al car-
rer d’Egipcíaques i que porta 
el nom de Mercè Rodoreda, ja 
val la pena la visita.

El barri vell

però l’edifici actual és molt 
posterior. Quan es va fer, es 
va conservar l’alineació de la 
capella, amb una mica de re-
culada respecte als altres edi-
ficis d’aquest tros de carrer, el 
que fa com un entrant en la 
vorera, i això facilita l’entrada 
i sortida d’alumnes. A banda i 
banda hi van quedar unes mit-
geres que fins a l’any 2007 van 
romandre nues. Aquell any, 
l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà les va decorar amb dos 
cal·ligrames, una Art poètica 
de Josep Maria Junoy en la del 
número 248 i un Poema visual 
de Joan Brossa en la del núme-
ro 252. En quedar encarades 
-la de Junoy és orientada a 
Besòs i la de Brossa a Llobre-
gat- sembla com si es produís 
un diàleg entre elles, efecte 
que ve accentuat pel fet que 
el contingut literal és idèntic 

en tots dos cal·ligrames, una A 
i una Z majúscules. Només els 
diferencia el fet que en el de 
Junoy la Z és a dalt de tot i 
la A a baix mentre que en el 
de Brossa és a l’inrevés, i els 
símbols que uneixen les dues 
lletres, que en el de Junoy són 
33 punts i en el de Brossa 11 

petjades. Junoy va escriure el 
seu poema el 1916 i Brossa el 
1997. En qualsevol cas, és un 
diàleg una mica xocant, per-
què encara que són dues obres 
avantguardistes, les posicions 
polítiques dels dos poetes van 
ser molt diferents: clarament 
progressista en el cas de Bros-
sa, reaccionària i amb una cer-
ta participació en la cultura 
franquista en el cas de Junoy.

5. Un faune

Ara sí que és qüestió d’esmo-
lar les sabates i caminar tres 
cantonades cap amunt i dues 
cantonades a l’esquerra, fins 
al carrer de Rosselló entre En-
ric Granados i Aribau. Al cos-
tat mar, al número 191, hi ha 
l’entrada a un dels patis inte-
riors de l’Eixample que s’han 
anat guanyant els últims anys. 
Aquest es va obtenir l’any 2004 
en portar-se a terme les obres 
d’un hotel, la terrassa poste-

rior del qual ocupa una part 
del pati. El promotor d’aquest 
establiment va tenir la idea 
de posar una obra de Brossa 
en el pati interior aconseguit, 
per recordar les tertúlies que 
als anys vuitanta i noranta 
del segle passat tenien lloc al 
restaurant Sí Señor del carrer 
Mallorca, de les quals el poeta 
n’era un assidu. El promotor 
de l’hotel va demanar ajuda 
a la Fundació Brossa i l’artis-
ta Lluís Maria Riera, que forma 
part del patronat de la Funda-
ció, li va suggerir la figura del 
faune que es troba en diversos 
poemes visuals i en cartells de 
Brossa, símbol del carnaval i 
de la transgressió. El faune es 
va fer amb ferro verge tallat i 
pintat pel mateix Riera. Queda 
situat en la paret del fons, pro-
tegit per un parterre. Una pro-
tecció molt oportuna, perquè 
tot l’entorn és ple de grafits 
molt poc artístics.

Ara un últim esforç i ja 
ens haurem guanyat el 
dinar. Carrer Aribau 
amunt, fins a la Diagonal, 
que travessarem per 
entrar tot seguit, cap 
a l’esquerra, en un dels 
carrerons transversals 
característics d’aquest 
límit entre Gràcia i 
Sant Gervasi. Aquest 
carreró porta el nom 
del Bon Pastor i al 
número 5 hi ha, des de 
l’any 1979, la seu del 
Col·legi d’Aparelladors. 
L’any 1993, la junta del 
Col·legi va encarregar 
a Joan Brossa una obra 
que donés personalitat 
a l’asèptica façana 
de l’edifici. Brossa va 
treballar en el projecte 
amb el grafista i 
il·lustrador Josep Pla 
Narbona, amb qui pocs 
mesos més tard tornaria 
a treballar per fer el 
monument al llibre dels 
jardinets de la Gran 
Via. Van concebre un 
poema visual, una part 
del qual consisteix en un 
centenar de lletres de 
colors vius repartits de 
dalt a baix de la façana 
de dues maneres: 50 
formen el nom del col·legi 
de manera regular i les 
altres 50 es distribueixen 
irregularment per la 
façana, com si es tractés 
de material d’una 
impremta que s’hagués 
deixat caure per la paret. 
Dalt de l’edifici, sobre 
la teulada, destaca un 
llagost, un insecte que 
Brossa va explicar que 
havia triat perquè era 
com “un homenatge 
inconscient al talent dels 
aparelladors”. En l’acte 
inaugural, el 15 de juny 
de 1993, va sonar música 
de Wagner mentre Brossa 
llegia un poema escrit 
per a l’ocasió: “Enmig de 
l’expectació general, un 
gran llagost / ha aparegut 
al cim del Col·legi 
d’Aparelladors. / El carrer 
ha estat paralitzat unes 
hores. / El cònsol de 
Mèxic ha assegurat que 
al seu país / aquest 
insecte, que en diuen 
chapulín, és considerat / 
pels indis autòctons com 
a símbol de la saviesa”. 
Aquesta obra té un 
complement en una 
altra peça d’art públic 
situada en el mateix 
carrer del Bon Pastor 
com homenatge a Joan 
Brossa. Obra dels 
escultors Carmen de la 
Calçada i Jaume Barrera, 
va ser inaugurada el 
1998. Consisteix en una 
combinació de colors, 
llums i ombres produïdes 
per uns focus col·locats 
al llarg del carrer. Només
es pot veure, per tant, 
quan es fa fosc.

6. Una llagosta

lLa visita a l’Institut 
d’Estudis Catalans és 
del tot recomanable, 
i no només perquè hi 
ha obra de Joan Brossa

La llagosta de la teulada del Col·legi d’Aparelladors, al carrer Bon Pastor

Monument al llibre

2 vE DE lA pàgiNA 3

Beceroles, obra de Brossa a l’Institut d’Estudis Catalans
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Podem acomiadar-nos de la ruta amb la visita a una última obra: la 
que s’ha conservat on hi hagué des del 1997 fins l’any 2011 l’Espai 
Escènic Joan Brossa, amb entrada per la placeta que es va crear 
amb la unió dels carrers Allada i Vermell, després de l’enderroc de 
part de les cases, i que també tenia accés per la part posterior, al 
carrer de Tantarantana. Des de la Seca hi podem arribar sortint 
al passeig del Born i seguint el carrers del Rec cap amunt. L’edifici 
que va ocupar el teatret abans del trasllat a la Seca està coronat, 
en la banda Allada-Vermell, per una lletra B gegant, de color 
vermell, reclinada en forma d’antifaç. És l’últim poema visual de 
Joan Brossa instal·lat a Barcelona el 7 d’octubre de 1998, dos mesos 
abans que l’artista morís. En la gran tarima de ciment, pintada de 
vermell, davant del local hi ha una frase del poeta: “Quan un país 
no va a l’hora, el primer que se’n ressent és el teatre”.

Amb el cos cansat i l’esperit enriquit, podem ara tornar cap a 
casa, a seure i llegir uns quants poemes de Brossa. Potser els dels 
dos llibres que conté aquella obra seriada titulada Ou amb dos 

rovells que molts vam comprar fa anys i tenim posada en una lleixa.

L’última obra de Brossa

9. El Ingenio

Deixem la Rambla pel carrer 
de Ferran. La tercera traves-
sia d’aquest carrer és el car-
rer Rauric. Cap a l’esquerra hi 
ha la botiga d’El Ingenio, que 
té el seu origen en l’any 1838. 
D’ella han sortit bona part 
dels gegants i capgrossos que 
animen les festes majors de 
ciutats de Catalunya. Després 
de diversos canvis de propi-
etari i fins i tot del tipus de 
coses que s’hi venien, a final 
de desembre del 2017 va tan-
car, però va tornar a obrir al 
cap d’un any, dedicada a l’ac-

tivitat tradicional d’imatgeria 
popular, màscares i joguines 
de llauna i fusta.

L’any 1997, l’amistat amb 
Joan Brossa de la família Car-
dona, propietària aleshores 
de la botiga, va facilitar que 
el poeta pensés en la peça 
escultòrica que hi van posar: 
dues lletres A, de color ver-
mell, es troben enganxades a 
la part baixa de la paret ex-
terior, i dues més, entrella-
çades l’una amb l’altra com 

si es trobessin en un trapezi 
imaginari, pengen del sostre 
del vestíbul de la botiga. El 
títol d’aquest poema visual 
és Lletres gimnastes. La pri-
mera vegada que van posar 
les lletres de la paret van ser 
robades i ara hi ha un aparell 
d’alarma per impedir-ho.

10. Les més retratades

Tornem ara al carrer de Fer-
ran i el seguim fins a la pla-
ça de Sant Jaume. Pel carrer 
del Bisbe arribem a la plaça 
Nova, on hi la que segurament 

és l’obra de Brossa més popu-
lar de Barcelona: l’Ideograma 
corpori amb les set lletres de 
Barcino, en record de la de la 
Colonia Iulia Augusta Faventia 
Paterna Barcino, la ciutat ro-
mana que és l’antecedent més 
immediat de l’actual Barce-
lona. Totes les lletres són de 
bronze, menys la N, que és de 
fosa d’alumini. S’arrengleren 
davant la muralla romana i 
són el teló de fons ininterrom-
put de selfies i fotos de grup. 
De vegades també serveixen 
perquè descansi algú que s’hi 
recolza o perquè una figura vi-
vent de les que s’exhibeixen 
davant els turistes s’hi enfili. 
Tot i que no hi van ser posades 
fins al 1994, la idea és ante-
rior, de quan els arquitectes 
municipals Màrius Quintana i 
Montserrat Periel van disse-
nyar l’actual avinguda de la 
Catedral, cap al 1991.

Carrer del Carme enllà, arribem a la Rambla. 
Així que hi entrem, en la part dreta baixant 
del passeig central, un parell de metres més 
avall de l’església de Betlem, hi ha encastat 
a terra un antifaç obra de Joan Brossa. És de 
bronze, ben polit pel fregament de peus que 
el trepitgen, i està encastat en una llosa de 
granit de dos pams d’amplada. Haureu de 
buscar una mica entre la multitud de peus 
que el van trepitjant sense adonar-se’n.

L’antifaç és el guardó que cada any es dona 
als qui reben el premi Sebastià Gasch que 
des del 1976 es concedeix en record d’aquell 
gran periodista. El guardó va ser creat poc 
després de l’homenatge que li va retre el 
FAD l’any 1976 pel seu constant suport a les 

arts de l’espectacle. El 1991, el premi Se-
bastià Gasch va correspondre a la Rambla, 
i es va decidir que l’antifaç dissenyat per 
Brossa, en lloc de guardar-lo en un armari, 
fos encastat al paviment de la Rambla de les 
Flors. I allà està, sense que quasi ningú se 
n’adoni, de la mateixa manera que tampoc 
no s’adonen ni del paviment dissenyat per 
Joan Miró ni del memorial, de dotze metres 
de llarg, per les 15 víctimes de l’atemptat 
del 17 d’agost del 2017, igualment encastat 
al paviment de la Rambla, els dos una mica 
més amunt del Liceu. Són sense dubte les 
tres escultures de Barcelona més trepitja-
des i, lamentablement, sense que la majoria 
dels trepitjadors en siguin conscients.

8. El paviment de la Rambla

I arribem al final de la nostra ruta. Esquivant 
les masses de turistes, travessem l’avinguda 
de la Catedral fins a la Via Laietana o, millor 
encara, només fins al carrer de la Tapineria i 
baixem fins al carrer de la Princesa resseguint 
la muralla, ara que llueix millor amb la su-
pressió del fossat que hi havia. Si voleu conti-
nuar amb un recorregut sense cotxes, només 
entrar al carrer de la Princesa, fiqueu-vos a 
mà dreta pel primer carreró i aneu seguint 
les sinuositats pels assossegats carrers de 
Cotoners i Barra de Ferro fins al Museu Picas-
so i allà entreu per l’arc de la seva 
esquerra al carrer del Cremat 
Gran, per arribar al carrer de 
Flassaders. En el número 
40 d’aquest carrer hi ha 
des del 2011 l’Escenari 
Joan Brossa, petit tea-
tre que té el seu origen 
en el que fou l’Espai 
Escènic de la placeta 
Allada-Vermell, situada 
ben a prop.

L’Escenari Brossa ocu-
pa una part de l’edifici on 
hi hagué la Seca, reial fàbri-
ca de moneda, que en tancar el 
1881 fou compartimentat en diversos 
immobles. El 2011 Meritxell Inaraja va dirigir 
una rehabilitació de l’immoble de Flassaders, 
40, per convertir el pati en la nova seu del 
teatre, que s’hi va traslladar. Però en l’antic 
espai d’Allada-Vermell, obert el 1997, hi va 
quedar una peça escultòrica de Brossa. Hi ani-
rem després, per acabar el recorregut.

Tant en l’antic espai com en l’actual, l’Es-
pai Escènic Joan Brossa impulsa la represen-
tació de moltes obres de Brossa i la de tots 
aquells que treballen en l’òrbita de la seva 
estètica. És un centre de producció i difusió 
d’activitats com ara la dramatúrgia textual, 
la poesia en escena i la dansa, amb una es-

pecial atenció a les arts escèniques parate-
atrals, és a dir la màgia, el circ, les titelles i 
ombres xineses i el cabaret. Forma part de la 
Xarxa de Fàbriques de Creació de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, un programa municipal 
basat en la transformació d’antics edificis in-
dustrials en desús per convertir-los en nous 
espais destinats a la cultura i l’expressió ar-
tística. La Xarxa Fàbriques de Creació compta 
amb onze centres distribuïts per diversos bar-
ris de Barcelona, tots de titularitat pública, 
però cadascun amb un programa d’actuació 

singular i amb un elevat nivell d’au-
tonomia. L’Escenari Brossa té tot 

el dia obert un bar al vestíbul, 
amb terrassa a l’exterior.

En la part posterior 
del mateix edifici que 
ocupa l’Espai Escènic 
Joan Brossa, en el nú-
mero 2 del carrer que 
porta precisament el 
nom de la Seca, s’hi va 

instal·lar l’any passat la 
Fundació Brossa, que des 

de la seva creació el 1999 
havia estat voltant per di-

versos locals com a seu social. 
L’objectiu principal de la Fundació 

és conservar, organitzar i catalogar l’obra i 
el fons bibliogràfic i documental del poeta, 
i incentivar la recerca sobre els diferents 
vessants de la seva obra. Organitza expo-
sicions en el seu local i promou en altres 
llocs activitats relacionades amb l’univers 
creatiu del poeta. Per arribar-hi, no es pot 
donar la volta pel carrer de les Mosques, 
ja que està tancat amb una reixa, sinó que 
cal sortir al passeig del Born i girar per la 
placeta de Montcada, o bé directament des 
del carrer Cirera, una travessia de Flassa-
ders que tanca l’illa de cases pel costat 
contrari al carrer de les Mosques.

11. La Seca, l’epicentre brossià

lA la plaça Nova es 
troben les set lletres 
que recorden la romana 
Barcino, l’antecedent 
més immediat de la 
ciutat actual

Lletres gimnastes al carrer Rauric Lletres de Barcino a la Plaça Nova

Antic edifici de l’espai escènic Joan Brossa
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9 ‘Patates calentes’ 
ocultes per al nou 
AjuntamentrònicaC

Nou govern, 

vells problemes
CRIstINA PAlomAR

Les enquestes no es van equi-
vocar quan preveien un frec a 
frec entre comuns i republi-
cans. La victòria anava d’un 
pèl i per això aquesta cursa 
electoral ha estat una de les 
més dures que es recorden. 
En l’últim minut s’imposava 
Ernest Maragall a Ada Colau 
per una diferència de poc més 
de 4.800 vots. Tanmateix, la 
inesperada oferta de Manuel 
Valls de votar l’alcaldable de 
BEC per impedir un alcalde in-
dependentista seguint la tra-
dició francesa del ballottage, 
ha desmuntat les pretensions 
republicanes de governar i 
les preferències de la majoria 
dels barcelonins, que aposta-
ven per un pacte d’ERC i BEC, 
segons l’últim baròmetre mu-
nicipal. El 15 de juny una ten-
sa Colau, que havia fracassat 
en l’intent de liderar un tri-
partit amb ERC i PSC durant 
les setmanes prèvies, era in-
vestida alcaldessa mentre una 
multitud la increpava a la pla-
ça de Sant Jaume.

Noves cares i menys paritari

La batalla electoral ha deixat 
un escenari respecte al 2015 
que no es pot deslligar del con-
text polític general. BEC ha es-
tat el partit més votat als dis-
trictes de Ciutat Vella, Gràcia, 
Sants-Montjuïc, Sant Andreu, 
Sant Martí i Horta-Guinardó 
mentre que ERC s’ha imposat a 
les Corts i l’Eixample. El mapa 
dels guanyadors el completa 
el PSC -Nou Barris- i Ciutadans 
-Sarrià-Sant Gervasi-. Tanma-
teix, el sorpasso republicà s’ex-
plica perquè Maragall ha obtin-
gut més suport territorial. Cal 
destacar també l’avenç dels 
socialistes, crescuts en detri-
ment dels comuns fins al punt 
de convertir-se en la tercera 
força en tots els districtes tret 
de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i 
Nou Barris. El bàndol dels per-
dedors l’encapçala la CUP, que 
s’ha quedat fora del consistori, 
seguit per JxCat, que ha perdut 

la meitat dels regidors, i Valls, 
que no ha assolit les expecta-
tives que s’esperava. El PP ha 
perdut un regidor.

Les principals novetats del 
nou plenari municipal és que 
és menys paritari que l’anteri-
or -22 homes i 19 dones- i que 
s’han renovat 29 dels 41 regi-
dors amb baixes rellevants com 
la de l’exalcalde Xavier Trias, 
el popular Alberto Fernández 
Díaz i la republicana Trini Cap-
devila, entre altres. Seguint 
amb la tendència de l’anterior 
mandat, les eleccions també 
han deixat un consistori frag-
mentat amb sumes de majories 
impossibles i imprevisibles, de-
penent del moment i la temàti-
ca, que compliquen un escenari 
tensat encara per la irresolta 
qüestió territorial. La picaba-
ralla interna entre els partits 
sobiranistes evidenciada en els 
pactes postelectorals i en la 
Diputació de Barcelona afegeix 
més llenya al foc de la impre-
visibilitat, però també obre el 
ventall dels acords. Els grups 
d’ERC i BEC encapçalen el ràn-

quing amb 10 regidors seguits 
del PSC, amb 8 regidors; JxCat, 
amb 5 regidors; Ciutadans, 
originàriament amb 6 regidors 
però actualment amb 4 per la 
ruptura interna amb Valls -BCN 
pel Canvi es queda amb 2 regi-
dors-, i el PP amb 2 més.

Una novetat que no ho és 
tant és el bipartit format per 
uns socis que ja es coneixen 
de la legislatura anterior. L’ex-

periment va acabar en trenca-
ment per part del comuns pel 
suport socialista a l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitu-
ció, que va suposar la suspensió 
temporal de l’autogovern ca-
talà. Tanmateix, ni el moment 
polític ni la correlació de forces 
actual tenen res a veure amb 

la convulsa realitat del 2017. 
Ada Colau ha perdut un regi-
dor i el partit que lidera Jaume 
Collboni ha doblat els seus re-
presentants gràcies a l’efecte 
Sánchez i a una campanya molt 
centrada en els districtes més 
populars i menys independen-
tistes. Així les coses, el nou 
escenari polític obliga a redis-
tribuir el poder municipal, obre 
la porta a nous responsables en 
àrees i districtes, i afecta els 
projectes dels barris.

El tètrix del cartipàs

El cartipàs municipal es va 
presentar el 10 de juliol des-
prés de tres setmanes d’in-
tenses negociacions. El nou 
organigrama incorpora nove-
tats destacades. D’entrada, 
els dos socis aposten per un 
“govern d’esquerres, paritari, 
cohesionat, equilibrat i esta-
ble”, i això vol dir que les di-
ferents àrees de govern ja no 
funcionaran com el regne de 
taifes que va caracteritzar la 
primera part del govern ante-
rior, sinó que en l’organització 

interna hi haurà representants 
dels dos partits. Pel que fa a les 
polítiques, es manté l’agenda 
social i d’igualtat com a marca 
de la casa, i s’hi incorporen de 
noves com Prevenció i Segure-
tat, i Cultura, Educació i Cièn-
cia. El nou govern també vol 
potenciar l’àrea econòmica, 
la coordinació territorial i me-
tropolitana, i la lluita contra 
el canvi climàtic.

El govern amplia les ti-
nences d’alcaldia fins a sis. 
Jaume Collboni és el primer 
tinent d’alcalde d’Economia, 
Treball, Competitivitat i Hi-
senda; Janet Sanz assumeix 
la segona tinença d’alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme, Infra-
estructures i Mobilitat; Laia 
Bonet s’encarrega de la terce-
ra tinença d’alcaldia Agenda 
2030, Transició Digital, Esports 
i Coordinació Territorial i Me-
tropolitana; Laura Pérez és la 
quarta tinenta d’alcaldia de 
Drets Socials i Feminisme; Al-
bert Batlle dirigeix la cinquena 

Les eleccions han dibuixat un nou escenari per a la governabilitat 
de Barcelona. Ada Colau (Barcelona en Comú) repeteix mandat 
en coalició amb el PSC i se les haurà de veure amb un consistori 
fragmentat on la qüestió sobiranista continuarà dificultant els pactes

lEl cartipàs albira que 
Comuns i PSC aposten 
perquè les àrees de 
govern no funcionin 
com a regnes de taifes

mANEl PuyAl
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tinença d’alcalde de Prevenció 
i Seguretat; i Joan Subirats té 
la sisena tinença d’alcaldia de 
Cultura, Educació i Ciència. A 
destacar l’assumpció per part 
de Jordi Martí de la coordina-
ció del govern i el pressupost, 
i l’aterratge d’Albert Batlle, 
que torna al consistori per la 
porta gran després d’haver-se 
encarregat dels serveis peni-
tenciaris, de l’Oficina Antifrau 
i dels Mossos d’Esquadra.

Bipartit i oposició

El fet que el nou govern sigui 
“el més ampli dels últims tres 
mandats” -recordava Colau- 
dona un marge de maniobra 
prou ampli per repartir les 
responsabilitats institucionals 
sense les sobrecàrregues que 
es van haver d’assumir fa qua-
tre anys amb només 11 regi-
dors i que van dificultar molt 
la governabilitat. Aquest es-
cenari beneficia teòricament 
els districtes, repartits també 
al 50% tenint en compte els 
resultats electorals. Barcelo-
na En Comú es queda Ciutat 
Vella (Jordi Rabassa), Eixam-
ple (Jordi Martí), Sant Andreu 
(Lucía Martín), Gràcia (Eloi 
Badia) i Sants-Montjuïc (Marc 
Serra). El PSC assumeix Horta-
Guinardó (Rosa Alarcón), les 
Corts (Xavier Marcè), Nou Bar-
ris (Marga Mari-Klose), Sarrià-

Sant Gervasi (Albert Batlle) 
i Sant Martí (David Escudé).

L’alcaldessa presentava el 
cartipàs com “un acord que 
pensa en la ciutat i posa les 

persones i les necessitats bà-
siques al centre”. Delimitant 
la filosofia del pacte asso-
lit amb els socialistes a Bar-
celona, Colau deixa fora la 

qüestió sobiranista i obre el 
ventall de la necessària col-
laboració amb els grups de 
l’oposició sense excloure’n 
cap d’entrada. Sobre aquesta 

qüestió, tant Colau com Coll-
boni van manifestar estar dis-
posats a parlar amb totes les 
administracions i “estendre la 
mà a l’oposició”, però sense 
esmentar explícitament ERC, 
que ha passat de ser la inter-
locutora prioritària de Colau 
abans de les eleccions i du-
rant els dies previs a la inves-
tidura a aigualir-se en l’amal-
gama de sigles que conformen 
el nou consistori.

El govern de Barcelona co-
mença a caminar amb 18 regi-
dors, però necessitarà d’una 
oposició que li és hostil per 

tirar endavant els projectes 
i el pressupost. Colau és al-
caldessa però del pacte amb 
el PSC en surt afeblida per-
què s’ha hagut d’empassar 
uns quants gripaus. El primer 
ha estat el suport de Manu-
el Valls, però no n’és l’únic. 
Les àrees del cartipàs, amb 
Seguretat al capdavant, i el 
repartiment paritari del pas-
tís malgrat que els comuns 
tenen dos regidors més que 
els socialistes ho diuen tot.

ANdRés NAyA 
CRIstINA PAlomAR

La fotografia del nou consistori 
barceloní sorgit de les urnes és 
sensiblement diferent a l’an-
terior. I no només perquè sigui 
menys paritari, s’hagi rejovenit 
lleugerament baixant dels 50 
anys de mitjana i s’hagin reno-
vat 29 dels 41 representants. És 
també perquè aplega un elenc 
de perfils polítics de procedèn-
cies diverses i acostumats a ma-
nar que fan pensar en una legis-
latura molt entretinguda pel seu 

alt nivell dialèctic. En aquest 
segon mandat Ada Colau tindrà 
al davant una oposició amb molt 
afany de protagonisme on des-
taca un exprimer ministre so-
cialista francès, un exministre 
de Treball del govern Zapatero 
i un reguitzell d’exconsellers 
dels governs Mas i Puigdemont. 
Afegir també l’anomalia que su-
posa que el cap d’un grup muni-
cipal estigui empresonat i hagi 

de demanar infructuosament 
permís per assistir als plens.

Valls: no sap, no contesta

Des de les eleccions del 2011 
Carrer realitza una breu en-

questa als regidors i regidores 
on els pregunta sobre qüestions 
relacionades amb la seva vida 
com la feina abans d’ocupar 
l’escó municipal, com es mouen 
per la ciutat, on viuen, on por-

ten els fills a estudiar, si tenen 
mútua privada i si participen en 
algun moviment associatiu. Cal 
destacar la gran disponibilitat 
de la majoria a participar en 
l’experiment i també lamentar 

la impossibilitat de contactar 
amb el grup de Manuel Valls. A 
la centraleta de l’Ajuntament 
no sabien on passar la nos-
tra trucada tot i que BCN pel 
canvi té dret a sou i despatx. 
El qüestionari de Carrer és una 
forma amena d’acostar els re-
presentants municipals a la 
ciutadania, àvida de tafaneries 
i alhora la primera interessada 
a saber de quin peu calcen els 
membres del nou consistori.

La majoria dels enquestats 
té titulació universitària amb 
perfils molt diferents que van 

des dels advocats fins als engi-
nyers passant per periodistes, 
catedràtics, mestres, econo-
mistes, gestors culturals, biò-
legs, politòlegs, empresaris i 
arquitectes. També hi ha dos 
funcionaris de carrera, una 
botiguera i un autònom sen-
se especificar de què, i només 
un dels enquestats es defineix 

Qui són els nous regidors?

lAmb 18 regidors, 
el govern necessitarà 
d’una oposició que li 
és hostil per aprovar 
projectes i pressupost

Els deures del bipartit

El nou bipartit comença a caminar amb 

una agenda carregada i amb moltes 

assignatures pendents de solució 

complexa. La cronificació de la pobresa, els 
efectes del turisme massificat, la mobilitat 
i l’emergència habitacional provocada pels 

preus abusius de l’habitatge s’arrosseguen 

de legislatures anteriors i les solucions 

proposades fins ara no han servit per 
posar fi al drama existencial de moltes 
famílies, condemnades a una existència 
de pobresa de llarga durada. A aquests 

problemes també cal afegir-ne un altre, 
que sembla nou però no ho és tant: els 

efectes del canvi climàtic i l’impacte 

directe que la contaminació té sobre la 

salut de la ciutadania.

El passat 11 de juny -en plena 

negociació per formar el govern 

barceloní- les entitats Aigua és Vida, 
Aliança contra la Pobresa Energètica, 
Assemblea de Barris per a un Turisme 

Sostenible, Sindicat de Llogaters, Xarxa 
per la Sobirania Energètica i la FAVB 

presentaven el manifest Demandes dels 
moviments socials davant el nou govern 
de Barcelona. El document reclama al 

nou executiu garantir l’accés universal 

als subministraments bàsics, reforçar les 

polítiques públiques en sanitat, serveis 
socials i educació, i ampliar els plans 
de barris. Pel que fa a l’habitatge i el 

turisme exigien l’aplicació de polítiques 

encaminades al decreixement turístic, 
l’augment del parc públic de lloguer i el 

compliment íntegre de la Llei 24/2015, i la 
modificació del protocol d’accés a la Mesa 
d’Emergències per reduir la llista d’espera 

que actualment supera els dos anys.

Les discrepàncies entre els dos socis 

de govern sobre el model de ciutat són 

evidents i afegeixen més incògnites a 

la governabilitat. La gestió de l’espai 

públic, amb l’expansió de les superilles i 
la polèmica ordenança de terrasses a l’ull 

de l’huracà, els problemes de seguretat 
-un dels temes de campanya que el PSC 

va utilitzar més per erosionar la gestió 

de Colau-, l’impacte del turisme massiu 
i la promoció internacional de la ciutat 

tensen la corda entre els dos partits. 

El fet que l’últim baròmetre municipal 

torni a situar la inseguretat -que 

augmenta respecte a l’anterior- i l’accés 

a l’habitatge com les dues qüestions que 

més preocupen la ciutadania, revela que 
caldrà molta cintura política i molt diàleg 

per governar la ciutat.

lEl nou i renovat 
consistori és menys 
paritari i s’ha rejovenit 
lleugerament baixant 
dels 50 anys de mitjana

dANI CodINA
Els 41 regidors i regidores de Barcelona després de la constitució de l’Ajuntament el 15 de juny
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lCap regidor viu a Nou 
Barris i Sarrià-Sant 
Gervasi agafa el torn 
de l’Eixample en major 
nombre de residents

ENQUESTA CARRER
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com a polític professional. Com 
a anècdota, destacar que no 
sempre el que més títols ofici-
als té és el que més se’n van-
ta. Ada Colau no va acabar els 
estudis universitaris i ho com-
pensa explicant que les seves 
competències professionals i 
polítiques “són fruit d’estudis 
acadèmics, de la tasca que he 
desenvolupat en organitzacions 
civils i de la participació en 
moviments socials”. 

L’habitatge va per edats

El decalatge generacional es 
posa de manifest quan pregun-
tem per l’habitatge. Mentre 
que els regidors de més edat 
disposen d’un pis de propietat 
(alguns l’atribueixen a la pa-
rella o a una herència familiar 
i declaren o pagar hipoteca 
o no tenir res al seu nom), 
entre els més joves s’imposa 
el lloguer. Quasi tots viuen a 
Barcelona tret d’un regidor 
que resideix a l’Hospitalet de 
Llobregat i una regidora que 
ha anat a viure recentment al 
Masnou. Ni Marilén Barceló ni 
Celestino Corbacho ni Laura 
Pérez -aquesta última diu que 
viu fora de Barcelona- especi-
fiquen on resideixen exacta-
ment. En el cas de Corbacho, 
només explica que està bus-

cant pis a la ciutat. Elisenda 
Alamany, que com Corbacho 
no estava empadronada a la 
ciutat en el moment dels co-
micis, viu actualment en un 
pis compartit a Gràcia. També 

són els regidors de més edat 
-independentment del partit 
polític al qual pertanyen- els 
que expliquen que gaudei-
xen d’una segona residència. 
El mapa és divers i va des de 
Cerdanyola (Josep Bou) a Fal-
set (Miquel Puig) passant per 
Sabadell (Elisenda Alamany), 
el Maresme -Ernest Maragall 
no especifica el municipi-, 
Llessuí (Albert Batlle), Graus 
(Osca) (Montserrat Ballarín), 
Caldes d’Estrac (Óscar Ra-
mírez) i Eivissa (Marga Marí-
Klose). Com a curiositat, el 
regidor de BEC Jordi Martí diu 
que té “una casa de 30 metres 
quadrats al mig del bosc”, 
però no concreta quin bosc.

Pel que fa als districtes, 
l’enquesta recull tres novetats 
molt destacades respecte a 
anteriors sondejos. La prime-
ra és el fet que no hi ha cap 
regidor que visqui al distric-
te de Nou Barris. La segona, 
que el districte de Sarrià-Sant 
Gervasi (8) torna a imposar-se 
a l’Eixample (5). Fa quatre 
anys, una majoria de regidors 
i regidores vivia a l’Eixample 
(14). Li seguien Sarrià-Sant 
Gervasi (7) i Horta-Guinardó 
(6), Ciutat Vella i Sant Andreu 
(4), Nou Barris (2), les Corts i 
Sants-Montjuïc (1). Sant Martí 
era l’únic districte on no hi re-
sidia ningú. La tercera novetat 
respecte al sondeig anterior és 
que l’Hospitalet de Llobregat 
i el Masnou substitueixen Sant 
Cugat del Vallès i Esplugues 
de Llobregat. La raó és la re-
novació interna que han fet la 
majoria de partits a les seves 
candidatures per al 26-M.

Poc associacionisme veïnal 

Entre els regidors hi ha poc 
activisme veïnal. De tots, no-
més cinc asseguren pertànyer 
a alguna associació de veïns i 
la militància -sigui real o vir-
tual- és transversal a excep-

ció del grup popular, on vetlla 
per l’absència. Jordi Rabassa 
(BEC) és membre de l’Associ-
ació de Veïns i Veïnes de Sant 
Andreu i de l’Associació de Ve-
ïns del Casc Antic, Jordi Martí 
(JxC) destaca l’Associació de 
Veïns i Amics del Putxet, Mont-
serrat Benedí (ERC) esmenta 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de la Sagrera i Jaume Collboni 
(PSC) assegura ser membre de 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de la Dreta de l’Eixample. En-
tre tots despunta Paco Sierra 
(Ciutadans) com el regidor 
que més associacions veïnals 
col·lecciona: Associació de 
Veïns del Raval, Associació de 
Veïns de la Mercè i Associació 
d’Amics de la Rambla.

Hi ha moltes formes de llegir 
aquestes dades. Si triem el cri-
teri dels caps de llista, decep 
comprovar que no hi ha ningú 
tret de Collboni que destaqui 

la seva participació en l’asso-
ciacionisme veïnal. Ada Colau 
assegura que “actualment com 
a alcaldessa no tinc temps per 

lEntre els regidors hi ha 
poc activisme veïnal; 
destaca més el vinculat 
a la política o als 
perfils professionals
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Batlle

Montserrat 

Ballarín

David 

Escudé

Marga 

Marí-Klose

Francesc 

X. Marcé

Maria Rosa 
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Jaume 

Collboni

Ada 

Colau

Joan 

Subirats

Janet 

Sanz

Laura 

Pérez

Jordi 

Martí

Lucía 

Martín

Eloi 

Badia

Jordi 

Rabassa

Marc 

Serra

Gemma 

Tarafa

Ernest 

Maragall

Elisenda 

Alamany

Miquel 

Puig

Montserrat 

Benedí

Jordi 

Coronas

Eva 

Baró

Gemma 

Sendra

Max 

Zañartu

Maria 

Buhigas

Jordi 
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ESQUERRA REPUBLiCANA DE CATALUNyA

Joaquim 

Forn

Elsa 

Artadi

Neus 

Munté

Ferran 

Mascarell

Jordi 

Martí

Maria Luz 

Guilarte

Paco 

Sierra

Eva 

Parera

Manuel 

Valls

Josep 

Bou

Óscar 

Ramírez

BARCELoNA EN CoMú

L PARTiT DELS SoCiALiSTES DE CATALUNyA

P JUNTS PER CATALUNyA CiUTADANS

BARCELoNA PEL CANViPARTiT PoPULAR

Marilén 

Barceló

C

Celestino 

Corbacho

lForn, que ha demanat 
en va poder assistir als 
plens, recorda que fa 
més de 20 mesos que 
està tancat a la presó
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CIutAt vEllAsANts-moNtjuïC

gRàCIA

hoRtA-guINARdó

Nou bARRIs

sARRIà-sANt 
gERvAsI

lEs CoRts

sANt mARtí

sANt ANdREu

hosPItAlEt No CoNtEstA

On viuen els regidors de Barcelona?EsquERRA REPublICANA
bARCEloNA EN ComÚ
PARtIt dEls soCIAlIstEs
juNts PER CAtAluNyA
CIutAdANs
PARtIt PoPulAR

(El grup municipal de Manuel Valls 
no ha resport l’enquesta de Carrer)

l’EIxAmPlE

El mAsNou

El decalatge generacional 

també es dona, però molt 
més matisat, si parlem 
dels mitjans de transport 

que utilitzen per moure’s 

per Barcelona. L’ús 

habitual del metro i anar 

a peu sovinteja, i pocs 
parlen de fer servir el 

cotxe particular -algú, 
la moto-. Tanmateix, 
són els joves els que més 

marquen les bicicletes, 
elèctriques i normals, tot 
i que no especifiquen si 
són usuaris del Bicing 

o la bicicleta és de 

propietat. Hi ha el cas del 

republicà Max Zañartu 
que la comparteix amb 

la família i el comú Jordi 

Rabassa que en té dues. 

El patinet, tan de moda, 
encara no ha fet forat 

entre els representants 

municipals. Entre els 

que repeteixen mandat, 
n’hi ha que utilitzen el 

cotxe oficial de forma 
esporàdica i d’altres que 

ho fan habitualment per 

raons de responsabilitat 

de govern. Només 

l’alcaldessa s’hi 

refereix com a “cotxe 

de seguretat”.

El vehicle privat 

segueix sent una valuosa 

possessió de tots els 

regidors. Tanmateix, de 
tots els grups municipals 

destaquen els comuns i 

els republicans com els 

que més cotxes i motos 

tenen. Com a anècdota 

destacar la caravana de 

Jordi Martí i la furgoneta 
compartida de Marc Serra 
(BEC), i també que només 
Janet Sanz (BEC) explica 

que el seu cotxe “és de 

segona mà amb motor de 

benzina de l’any 2002”.

Res de patinet 
i el cotxe 

oficial, depèn
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participar” mentre que la resta 
ni tan sols s’hi refereixen. En 
canvi l’associacionisme vin-
culat a la política hi apareix 
clarament i alguns esmenten 
el nom del seu partit polític 

o similars (PdeCat i Crida Na-
cional, Federalistes d’Esquer-
ra...). El que més destaca és 
la participació en entitats ciu-
tadanes relacionades amb el 
processisme per part dels regi-
dors d’ERC i JxCat, i per sobre 
de totes hi despunta Òmnium 

Cultural. També apareixen es-
mentats alguns sindicats (UGT, 
CCOO, Intersindical CSC).

Les associacions culturals, 
esportives i socials (Intermón, 
Greenpeace, Metges Sense 
Fronteres, Fundació Vicky Ber-
nardet, Asfatac, Som Energia, 

Ecologistes en Acció, Platafor-
ma pel Transport Públic...), 
així com els col·legis professi-
onals i entitats privades rela-
cionades amb l’ocupació prè-
via dels enquestats tenen més 
presència, tot i que són pràc-
ticament inexistents en el cas 
dels representants del partit 
taronja a excepció de l’intens 

activisme de Paco Sierra. De 
tots els membres del consistori 
que participen en l’ampli tei-
xit associatiu barceloní desta-
ca amb llum pròpia el popular 
Josep Bou: és l’únic que per-
tany a la Asociación de Amigos 
de la Guardia Civil.

Pública o privada?

Quan es pregunta sobre sanitat 
i educació, i si són usuaris de 
l’atenció pública o la privada, 
les respostes són variades i 
transversals. Sobre la sanitat, 
la majoria reconeix ser usua-
ri del CatSalut, però tot i que 
molts esmenten el nom del 
seu Centre d’Atenció Primà-

ria (CAP), també n’hi ha que 
no el posen probablement per 
desconeixement o falta d’ús. 
Pel que fa a l’atenció sanità-
ria privada, el debat ja no va 
de dretes o esquerres si és que 
aquest debat és a hores d’ara 
en aquest àmbit significatiu. 
De tots els grups, el socialista 
és el que més utilitza les mútu-
es (6), seguit dels republicans 
(4) i de JxCat, BEC i Ciutadans 
(3). Com a nota destacada, el 
fet que Joaquim Forn respon-
gui a la pregunta recordant 
que “fa més de 20 mesos que 
sóc tancat a la presó” i que 
“aquí hi ha metge”.

Pel que fa a l’àmbit de 
l’educació que els regidors han 
triat per als seus fills i filles, el 
primer que crida l’atenció és 
que hi ha molts regidors que 
no tenen criatures i no sempre 
la seva joventut n’és la raó. 
Dels que en tenen, molts són 
usuaris de l’ensenyament con-
certat i del públic indistinta-
ment, i aquest últim augmenta 
exponencialment quan es parla 
d’estudis universitaris. JxCat i 
ERC sovintegen l’escola concer-
tada. A l’altra banda hi apareix 
BEC com a usuària de l’escola 
pública a excepció d’un cas. 
Ada Colau porta el seu fill petit 
a una escola bressol privada del 
barri perquè “no ens va tocar el 
sorteig de l’escola municipal”.

Qui gosa delegar 

poder als districtes?

Carrer ha seleccionat cinc temes que no han merescut grans titulars en les cròniques 
electorals però que són de gran importància per als barris afectats. Es tracta de 
reivindicacions que es podien haver resolt en el mandat anterior i que ara hereta 
el nou equip de govern. Comencem però amb un tema de ciutat: la sempre posposada 
descentralització de l’Ajuntament, el paper dels districtes i l’elecció dels consellers

“Patates calentes” ocultes del nou Ajuntament

lAuRA AzNAR

Els consellers de districte són 
la figura que fa de pont entre 
la ciutadania i els assumptes 
municipals. La seva elecció ve 
determinada pels resultats de 
les eleccions locals, i la quan-
titat de persones (un mínim de 
15 i un màxim de 19) que for-
men els deu Consells que hi ha 
a Barcelona, ve determinada 
pel volum de població resident 
a cada districte. El color polí-
tic dels seus membres, però, 
depèn dels resultats obtinguts 
per cada formació: el nombre 
de vots atorga el nombre de 
consellers de cada partit.

La forma com són escollits 
és el que incomoda el mo-
viment veïnal, que fa anys 
que reclama l’elecció direc-
ta d’aquests càrrecs. Els mo-
tius que esgrimeix són clars: 
“Volem persones que siguin 

properes al territori”, exposa 
la presidenta de la Favb, Ana 
Menéndez. “A vegades ens tro-
bem amb consellers que en són 
completament aliens, que no 

han tingut cap contacte ni amb 
les entitats, ni tenen coneixe-
ment de les problemàtiques, ni 
del teixit veïnal o organitza-
tiu”, argumenta. A dia d’avui 

lL’elecció directa dels 
consellers i conselleres 
de districte és una 
reivindicació històrica 
del moviment veïnal

dANI CodINA
La “Casa Gran” i les seves àrees acaparen la gestió municipal
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dANI CodINA
Colau i Collboni, que ja exerceixen d’alcaldessa i primer tinent d’alcalde, el dia del ple d’investidura

lQui més fa servir les 
mútues privades és el 
PSC (6 regidors) i ERC 
(4), seguits de JxCat, 
BEC i Ciutadans (3) 

són els mateixos partits que, 
per mitjà de mecanismes in-
terns, trien les persones que 
desenvoluparan aquesta fun-
ció i que posteriorment seran 
nomenades per l’alcaldessa. 
La possibilitat de l’elecció di-
recta s’ha descartat sempre, 
legislatura rere legislatura, 
sota l’argumentació que la llei 
electoral no ho contempla.

Nou reglament

Durant el passat mandat, 
l’Ajuntament de Barcelona va 
aprovar el reglament de Parti-
cipació Ciutadana, que promo-
via la intervenció de la ciutada-
nia en el debat i la coproducció 
de polítiques municipals. Ara, 
les veïnes emplacen el go-
vern a promoure una definició 
dels reglaments dels districtes 
amb criteris unificats, per tal 
“d’homogeneïtzar” el dret de 
participació a la ciutat. És en 
aquest sentit que, a banda de 
reclamar que siguin els electors 
els que decideixin qui exerci-
rà de conseller, remarquen la 
necessitat que cada districte 
tingui “atribucions descentra-
litzades”. “Hi ha una manca de 
capacitat política i de govern” 
en aquestes unitats administra-
tives, que a la pràctica són “les 
que atenen les urgències i les 
que tracten directament amb 
les entitats i els residents”, 
concreta Menéndez.

Les crítiques del moviment 
veïnal provenen del fet que si-
guin les grans àrees -Economia, 

Drets Socials o Urbanisme, per 
exemple- les que prenen les 
decisions que els plenaris dels 
districtes es limiten a aprovar 
o rebutjar, sense haver inter-
vingut en la seva articulació. 
Per això, reivindiquen el proce-
diment invers: que els plante-
jaments o projectes sorgeixin 
dels districtes i que s’elevin a 
la Casa Gran perquè hi siguin 
ratificats. “Molts dels proble-
mes que tenim s’expliquen per-
què hi ha disfuncions internes 
i manca de coordinació entre 
les grans àrees i els Consells”, 
diagnostica la presidenta de la 
Favb. “Això genera frustració, 
perquè ni les àrees tenen rela-
ció directa amb la ciutadania, 
ni els districtes tenen capaci-
tat de gestió real, malgrat que 

són els que breguen amb les 
problemàtiques de l’aplicació 
concreta de les mesures”. Per 
aquest motiu les entitats insis-
teixen en la idea d’una “des-
centralització efectiva”, que 
permeti que les unitats més 
petites s’acostin a les veïnes 
per donar respostes “més tre-
ballades, útils i participades” a 
les seves necessitats.
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v. CANEt

Més de cinc mil veïns i veïnes de 
Sant Andreu i Sant Martí han recol-
zat la iniciativa ciutadana, promo-
guda per les entitats veïnals, que 
reclama la reforma urgent del pont 
del carrer Santander que passa per 
sobre de les vies del tren de la cos-
ta i que comunica Barcelona, Santa 
Coloma de Gramanet i Sant Adrià 
del Besós. Aquest pont té més de 
50 anys, mai ha tingut cap reforma 
i s’ha convertit en una estructura 
insegura: no compta amb un espai 
per als vianants per als quals es va 
crear, a pocs metres, una passarel-
la que actualment no utilitza ningú 
perquè no garanteix les mínimes 
condicions de seguretat. La refor-
ma d’aquesta estructura és una 
reivindicació històrica veïnal que ja 
s’havia presentat a anteriors equips 

del govern municipal, tot i que no 
va ser fins a la darrera legislatura 
que va prendre més força i cos fins 
a tenir un projecte clarament de-
finit. Amb tot, la seva execució va 
ser aturada pel consistori barceloní 
al darrer moment, amb l’argument 
de limitacions pressupostàries. 

Antoni Santos, president de 
l’Associació de Veïns de Sant Mar-

tí de Provençals, apunta una al-
tra motivació: el centralisme dels 
equips de govern municipal. “El 
pont està situat a la perifèria que 
sempre ha estat més desatesa que 
el centre de la ciutat”, afirma. De 
fet, les plataformes veïnals no se’n 
refien i han acudit a la normati-
va municipal de participació per 
promoure una iniciativa ciutadana 

que obligarà el plenari municipal 
a pronunciar-se al respecte. S’ha 
apostat per una iniciativa ciutada-
na a l’Ajuntament i no al districte 
“perquè considerem que han estat 
poc contundents en la pressió a la 
casa gran”, indica Manuel Lopez, 
vocal de la junta de l’associació de 
veïns i veïnes de Verneda Alta, una 
de les entitats que han participat 
en la recollida de signatures amb la 
de Via Trajana, la Pau, la Palmera-
Centre i Sant Martí de Provençals. 

Procés participatiu
El projecte de reforma, que ha tin-
gut fins a quatre plantejaments di-
ferents, es va presentar fa quatre 
mesos després d’un procés partici-
patiu amb els veïns i les veïnes i 
consultes amb ADIF. Finalment, el 
projecte aprovat preveu l’amplia-
ció del pont en 10 metres d’ampla-
da, 5 metres per cada costat: 3,5 
metres per a vianants i 1,5 metres 
per a bicicletes. A més, per als 
veins i veïnes, la millora del car-
rer Santander des del pont fins a la 
Rambla Prim i l’accessibilitat des 
de Via Trajana, un trajecte que fan 
molts treballadors fins als polígons 
industrials, també hauria de formar 

part d’una segona fase del projec-
te, tot i que es considera priorità-
ria la reforma del pont.  Les signa-
tures recollides es presentaran al 
juliol i, després de ser validades, 
s’espera que el primer plenari de 
setembre aborde aquest la reforma 
del pont. Si bé les fonts consulta-
des creuen creïbles les intencions, 
tant per part de l’equip de govern 
municipal com dels diferents par-

tits polítics, d’aprovar el projecte 
de reforma des de la Plataforma 
Nord Est de Sant Martí, que acull 
més de 14 entitats de la zona,  es 
va apostar per “forçar” els partits 
polítics a “mullar-se”. “En setem-
bre sabrem si el compromís és 
real”, conclou Salvador Mañosas de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
Palmera-Centre.

Antic teatre Talia, 30 anys 
sense funció al Paral·lel

ANAïs BARNolAs sotERAs

En el número 100 de l’avinguda del 
Paral·lel es troba el solar on hi ha-
via hagut l’antic Teatre Talia, que 
va ser enderrocat fa 30 anys. Des 
de llavors que el terreny, de 785m² 
està tancat i no se’n fa ús. La pro-
pietària és la societat Premium 
Student Housing, que el 2016 el va 
comprar al Banco Santander. La in-
tenció de l’empresa, presidida per 
Santiago de Cruylles de Peratallada 
-el pare del qual, amb el mateix 
nom, va ser regidor en l’època Por-
cioles- era construir una residència 
estudiantil. Això va alertar entitats 
com l’Associació pro Teatre Talia 
Olympia, que des del 2008 reivin-
dica la recuperació del Paral·lel 
més faranduler. El veïnat temia 
que l’edifici s’acabés convertint en 
un alberg camuflat, com ha passat 
en el cas de les residències Melon 
District -una d’elles es troba a pocs 
metres del mateix solar-. Després 
de negociacions entre la propietat i 
el consistori, el novembre del 2018 
en el ple de l’Ajuntament es va do-
nar llum verda al fet que l’empla-
çament s’adquireixi per la via de 
l’expropiació -un cop s’aprovi un 

pla d’inversions que arrencarà amb 
el nou mandat-. El govern munici-
pal té previst construir-hi un edifici 
d’ús d’equipament assistencial i 
cultural; i, els pisos superiors, des-
tinar-los a habitatge dotacional.

Aquest projecte és vist amb bons 
ulls pel veïnat, que pateix en el seu 
dia a dia la gentrificació de Sant 
Antoni que, a més, és el barri que 
compta amb menys espais d’ús pú-
blic de la ciutat -té una mitjana de 
2,09m² d’equipament per habitant, 
per sota de la mitjana, que és de 
6,75m², segons dades de l’Ajunta-
ment-. Per això, entitats com As-
sociació pro Teatre Talia Olympia, 
l’AV Sant Antoni i Fem Sant Antoni 
demanen que mentre el consistori 
tramita l’expropiació de l’enclava-
ment, n’assumeixi el control perquè 
se’n pugui fer un ús social. El veïnat 

proposa que es netegi, s’enretirin 
les tanques actuals d’acer i s’hi 
instal·li enllumenat. D’iniciatives, 
no en falten. Des de col·locar mo-
biliari urbà, infantil o bé que l’es-
cola Ferran Sunyer, que ja utilitza 
sales del Centre Cívic Cotxeres Ur-
gell per manca d’espais, se’n pugui 

beneficiar. Una altra opció és crear 
un hort urbà.  D’aquesta manera, 
segons Toni Oller, president de l’As-
sociació pro Teatre Talia Olympia, 
es podria treure profit de la figue-
ra esponerosa que hi ha a l’empla-
çament. Durant les reformes de 
l’avinguda impulsades pel govern 
Trias, la parcel·la es va utilitzar de 
magatzem de maquinària i l’arbre 
es va fer malbé. Per sort, “ha resis-
tit com a símbol que els brots verds 
són possibles”, afirma Oller.

El fantasma de Don Paco
El teatre es va inaugurar el 1900 
amb el nom de Las Delicias. Des-
prés, va passar a dir-se Lírico. El 
25 de febrer de 1905 s’hi van es-

trenar sarsueles com La Tragèdia 
de Pierrot i El Pobre de Valbuena. 
Des del 1924 es va anomenar Ta-
lia, el nom que va rebre durant 
més anys. Tenia aspecte d’enve-
lat de fusta i comptava amb una 
platea i dos pisos en forma de fer-
radura. En total, tenia capacitat 
per a 1.000 localitats. Per l’esce-
nari van passar noms com la Bella 
Dorita i Josep Santpere. Durant 
la dictadura de Primo de Rivera, 
com que el joc estava prohibit, el 
Talia va sobreviure amb una pro-
gramació basada en l’alta comè-
dia i el cinema. Als anys 50, va 
ser adquirit pel mític actor Paco 
Martínez Soria, “don Paco”, que 
el 1955 va enderrocar l’edifi-

ci per construir-ne un de nou el 
1959. La façana estava coberta 
de plaques d’uralita i compta-
va amb aire condicionat, que el 
convertia en un edifici molt mo-
dern per a l’època. Amb la mort 
del dictador, el destape també va 
arribar-hi i s’hi van dur a terme 
estrenes com la de La Casa de 
Bernarda Alba el 1976, amb l’ac-
tor Ismael Merlo en el paper col-
pidor de la protagonista, que va 
ser tota una transgressió. També 
va passar a la història l’actuació 
de la famosa cantant argentina 
Nacha Guevara, un any més tard.

Quan Paco Martínez Soria va 
adquirir l’immoble, la idea inicial 
era poder construir-hi pisos en les 
plantes superiors, però mai ho va 
dur a terme. El 1982 l’actor va mo-
rir i en el seu honor, els hereus el 
van batejar com a Teatro-Martínez 
Soria, com és conegut per a molts 
encara. El 1988 els descendents el 
van vendre a una empresa que el 
va acabar tirant a terra. L’histo-
riador Miquel Badenas, en el seu 
llibre El Paral·lel, història d’un 
mite (1988), ja va intuir l’odissea 
que li esperaria al terreny: “Si Don 
Paco aixequés el cap! Un final trist 
el del Talia-Martínez Soria en ser 
venut per la família a una immobi-
liària, que es va afanyar a ender-
rocar-lo, convertint-se en un solar 
mal tancat a l’espera d’aconseguir 
una requalificació urbanística que 
els permeti edificar a la seva con-
veniència”. La premonició conti-
nua complint-se.

ARxIu

L’Ajuntament preveu construir un equipament assistencial i cultural

El veïnat de Sant 
Antoni reivindica 
l’ús de l’espai que 
va ocupar el teatre 
del Paral·lel

lSant Antoni, el barri 
amb menys espais d’ús 
públic de la ciutat, 
no vol esperar per 
recuperar el solar

Més 5.000 signatures per la 
reforma del pont de Santander
La Plataforma veïnal 
Nord Est de Sant Martí 
vol el compromís de 
tots els partits per tirar 
endavant la reforma

IgNAsI R. RENom

El pont ha fet 50 anys sense sometre’s a cap reforma i és insegur

lEl projecte de reforma, 
aprovat en el mandat 
anterior, no s’ha 
executat per limitacions 
de pressupost
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mERItxEll m. PAuNé

El Jardí del Silenci, un reducte verd 
en plena Vila de Gràcia, torna a 
lluitar contra l’amenaça del ciment 
i les excavadores per un error en 
la qualificació urbanística. Era el 
pati d’un convent i escola infantil 
però el Pla General Metropolità el 
considerava edificable i el 2012 el 
Bisbat va voler-hi construir pisos i 
aparcaments a través d’una promo-
tora privada. Els veïns es van mobi-
litzar per conservar el pulmó verd i 
van forçar el govern municipal de 
Xavier Trias a comprar la finca i ce-
dir-ne l’ús als voluntaris que havien 
tingut cura dels arbres durant els 
mesos de reivindicació. De la con-
questa han passat 7 anys i la cor-
recció dels plànols no ha arribat. I 

la compravenda tenia una clàusula: 
si no es formalitza la requalificació 
abans de 10 anys el Bisbat pot re-
clamar l’espai i edificar-lo.

Quatre anys sense moure fitxa
“Pensàvem que amb l’arribada 
dels comuns a l’Ajuntament ens 
trauríem de sobre de seguida 
aquest tràmit però en 4 anys no 
l’han fet, no ens fan cas”, lamen-

ta Tuni Torregrossa, presidenta de 
l’associació que té cura de l’espai 
des de 2014 a través d’un conve-
ni anual. L’última reunió va ser 
al maig: “Ens van dir que haví-
em d’esperar a que passessin les 
eleccions i entrés el nou equip de 
govern”. Els voluntaris tenen por 
que els estiguin donant llargues 

per esgotar el termini a propòsit 
o que simplement hi hagi menys 
consens al nou govern bipartit i 
al nou ple electe. “El tràmit tri-
ga tot un any”, avisa. A més hi ha 
millores que no poden fer sense 
la requalificació, com arreglar les 
parets mitgeres que encerclen el 
jardí. L’espai es fa servir molt i 

acull revetlles, grups de criança i 
sessions gratuïtes de ioga i tai-txi, 
entre altres activitats. 

El Jardí del Silenci està al car-
rer Encarnació, el mateix on hi ha 
l’alzina i les casetes centenàries 
que els veïns també han hagut de 
salvar de la piqueta a base de mo-
bilitzacions. La finca pertanyia fa 

dos segles a la família Joanic, que 
dona nom a la plaça propera i a la 
parada de metro, que més tard van 
cedir-la a l’Església a condició de 
fer-hi una escola per a nenes. La 
parròquia de Sant Joan –de la plaça 
de la Virreina– es va encarregar de 
portar de Granada una congregació 
que durant vora cent anys va viure 
i educar centenars de criatures del 
barri en aquest espai. 

“La qualificació d’edificable és 
fruit clarament d’una confusió en 
els plànols de paper, on els edificis 
d’habitatges del costat apareixen 
com a equipament i el convent 
com a residencial”, explica Toni 
Ramón, de l’AV de la Vila de Grà-
cia. “L’Ajuntament ens diu que ho 
té previst per al proper mandat, 
però volem que la feina tècnica 
s’iniciï ja per avançar temps”, 
afegeix l’activista, que confia que 
l’oposició no obstaculitzi l’apro-
vació inicial ni la definitiva. Els 
voluntaris del jardí volen que se-
gueixi sent molts anys més un oasi 
de calma i relació veïnal: “Volem 
que sigui com un centre cívic però 
a l’aire lliure i gestionat pel veï-
nat”, diu Torregrossa.

Una requalificació amenaça 
de nou el Jardí del Silenci
Un petit pulmó 
verd a Gràcia, salvat 
pels veïns el 2014, 
es torna a enfrontar 
al ciment per la 
lentitud municipal 

dANI CodINA

El Jardí del Silenci, un verger en perill a la Vila Gràcia

lUna confussió en els 
plànols pot fer que 10 
anys després el Bisbat 
reclami l’espai per 
edificar-lo

Un culebrón llamado Casal 
de Jóvenes de Prosperitat

luIs CAldEIRo

Si la historia de Nou Barris -ese 
distrito obrero e históricamente 
de izquierdas situado al norte de 
la ciudad- es algo, ese algo es, sin 
duda, la historia de sus reivindica-
ciones. Porque gran parte de sus 
actuales equipamientos han sido 
literalmente arrancados al poder 
político a base de movilización y 
de lucha. Y decimos “gran parte” 
y no “todos” porque aún subsiste, 
como una herida abierta, una rei-
vindicación que va camino de cum-
plir una década sin ser satisfecha: 
el Casal de Jóvenes del barrio de 
Prosperitat.

Retrocedamos en el tiempo: 
estamos en 1988 y el Ayuntamien-
to cede a los jóvenes del barrio 
la gestión directa de una tienda 
de muebles, sita en la calle Joa-
quim Valls 82, para ser destinada 
a Casal. El inmueble tenía siete 
pisos y llegaría a poseer -poca 
broma- el rocódromo  más alto de 
toda la ciudad: nada menos que 
15 metros. Sin embargo, y pese 

a estar plenamente integrado en 
el barrio, el Consistorio cierra el 
local en 2010, en teoría debido 
a quejas vecinales por ruido. Los 

jóvenes son reubicados entonces, 
de forma provisional, en la calle 
Badosa. Y la participación, como 
es lógico, cae a mínimos históri-

cos: no es lo mismo disponer de 
siete plantas que de una sola sala. 
Dos años más tarde se les instala 
-siempre provisionalmente- en 
módulos alquilados (por los que el 
Ayuntamiento paga 2.000 euros al 
trimestre), con la promesa, eso sí, 
de que en 2014 contarían por fin 
con un flamante Casal dotado de 
todas las condiciones.

Pero no hubo tal. Pasó 2014… 
y hasta hoy. Los módulos -en rea-
lidad barracones de chapa varias 
veces desratizados, donde se sufre 
frío congelante en invierno y calor 
sofocante en verano- siguen siendo 
hoy el único lugar con que cuentan 
los jóvenes de Prosperitat. ¿Qué 
ocurrió?  Todo estaba listo, pre-

supuestado, se iban a licitar las 
obras… pero entonces el Ayunta-
miento descubrió que el terreno 
estaba hipotecado, de que pesaba 
sobre él una deuda de alrededor 
de tres millones de euros. Y que, 
por tanto, no se podía construir 
allí. “Todo el asunto es bastante 
opaco”, asegura Fran Fernández, 
miembro del Casal. “De hecho”-ex-
plica- “los jóvenes nos enteramos 
de la deuda porque a la Asociación 
de Vecinos le dio por preguntar en 
un Consell de Barri celebrado no 

hace tanto”. No parece un caso de 
extrema transparencia.

Al parecer todo se remonta a 
2003, cuando el Ayuntamiento ad-
quiere, a través de la empresa pú-
blica Regesa (de la que era accio-
nista único el Consell Comarcal del 
Barcelonès), el terreno donde se 
construirá el futuro Casal, propie-
dad de Renfe/Adif. Pero Regesa, 
según fuentes municipales, nunca 
abonó el justiprecio fijado. Ahora 
la empresa ha desaparecido y el 
Consell Comarcal está en proceso 
de disolución, ambos acusados de 
graves irregularidades y de estar 

fuertemente endeudados. En este 
contexto de liquidación, existían 
cuentas pendientes que bloquea-
ban el levantamiento de la hipote-
ca: Regesa debía millones de euros 
al Ayuntamiento, y viceversa.

Y así llegamos al pasado mes 
de marzo. En estas fechas, el 
Consistorio comunica tanto a los 
jóvenes como a la Asociación de 
Vecinos que ha pagado la deuda, 
desbloqueando así la situación. 
Pareciera que quedaba allanado 
así el último obstáculo… pero no: 
tras las elecciones municipales, 
llega a conocimiento de la asocia-
ción vecinal que el Ayuntamiento, 
en algún momento, decidió retirar 
-con nocturnidad y alevosía, sin 
informar a nadie- la partida de-
dicada al Casal. ¿El motivo? Todo 
son conjeturas. Un reajuste, un 
recorte, la creencia de que, como 
el tema de la deuda iba para lar-
go, ese dinero podía emplearse en 
otros menesteres… El caso es que 
ahora todo está en el aire: Habrá 
Casal si se aprueba un nuevo Pre-
supuesto Municipal que incluya la 
partida destinada a aquél; o bien si 
se prorroga el Presupuesto del año 
pasado pero ampliado con dicha 
partida. Por el contrario, no habrá 
Casal si hay prórroga pura y dura 
del Presupuesto anterior, sin am-
pliación, pues en él se suprimió el 
dinero destinado al equipamiento.

Como puede verse, un autén-
tico culebrón, bastante confuso y 
opaco. Y llevamos con él nada me-
nos que 3.285 días. Casi diez años.

Solucionados los 
problemas burocráticos 
que han perseguido al 
nuevo equipamiento, 
el principal escollo 
actual es asegurar la 
dotación económica

AlBERto sANAgustíN-9 BARRIs ImAtgE

El Casal en los barracones actuales del paseo Valldaura

lCuando se estaba 
a punto de licitar la 
obra el Ayuntamiento 
descubrió que el suelo 
estaba hipotecado

lAunque se ha 
desbloqueado el solar, 
la dotación económica 
para construir el casal 
se ha esfumado
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la veu del carrer

La veu dels

lectors

Ha fallat la participació?

M’ha semblat molt útil el balanç 
que feu del mandat municipal al 
darrer número de Carrer. En al-
guns casos s’ha triat veure l’am-
polla més buida que plena, però 
forma part del que hem de fer, 
fotre canya per forçar petites i 
grans transformacions. No obs-
tant, no acabo de coincidir amb 
dues a r acio s de l’article sobre 
participació: “Molt preguntar, poc 
decidir” i “la participació continua 
sent una assignatura pendent”, ja 
que transmeten la sensació que la 
participació ha estat poc útil i no 
ha evolucionat. La meva sensació 
és que la participació més aviat 
s’ha ultiplicat i s’ha di ersi cat  

s arribar al co disse  i la co
producció en alguns casos.

Potser necessitem ampliar la 
de ició de participació  a a t 
més enllà de l’assistència a un ple 
de districte o una comissió de tre-
ball. Participació han estat proces-
sos més clàssics com Repensem el 
22@ o Impulsem!, però també ho 
són les marxes exploratòries d’ur-
banisme feminista, el co-disseny 
del parc de la Pegaso amb els nens 
de les escoles properes, la vidilla 
que va prenent la superilla del Po-
blenou o inclús el fet que s’assigni 
a la Itziar González la reforma de 
la Rambla. I també ho són platafor-
mes de participació com el Pla de 
Locals, el consell assessor de per-
sones sense llar, les noves clàusules 
de contractació, les línies de sub-
venció que afavoreixen les “eco-

nomies plurals” (Impulsem el que 
fas, Matchfunding...), les coopera-
tives d’habitatge o inclús el docu-
ment de veïnatge per als “sense-
papers”. També veig elements de 
co-govern en aquelles situacions 
en què la pressió veïnal s’ha trobat 
amb la complicitat institucional, 
com ara la defensa de l’alzina de 
Gràcia, els processos de Can 60, el 
Borsí o Can Batlló, la consulta per 
la municipalització de l’aigua o la 
lluita pel CAP del Raval.

És cert que a vegades hem vis-
cut situacions que podríem descriu-
re com “molt preguntar, poc ope-
rativitzar”, com per exemple en 
el cas de Llaurant Barcelona. Però 
això no és el mateix que “no de-
cidir”. A Vallcarca mateix -i sense 
conèixer tots els detalls- el pes del 
veïnat organitzat està tenint molta 

incidència en la reforma del barri. 
És evident que hem de denunciar 
les contradiccions, com la de re-
collir propostes ecologistes pel Pla 
Clima i després acordar l’ampliació 
del Port. Però tampoc no ens espe-
rà e  u a participació desco ic-
tivitzada en la que fèiem la carta 
als reis i anava a missa, oi? Tinc la 
sensació que cal anar amb compte 
amb certes frases lapidàries, per-
què esquiven la complexitat i po-
den donar peu a allò tan reacciona-
ri que “tots els polítics són iguals”.

ARNAu MONtsERRAt
Vall de Can Masdeu

Can Capellanets, patrimoni 

de les Corts en perill

La Plataforma Salvem el Patrimoni 
de les Corts ha denunciat davant la 
Fiscalia de Barcelona l’incompli-
ment reiterat de normatives i les 
presumptes il·legalitats en el pro-
jecte de l’Arquebisbat de Barcelo-
a a l’edi ci i ardi s protegits de 

Can Capellanets. També alertem 
que el nou Pla Especial que es vol 
aprovar, al qual hem presentat al-
legacions, pot contradir la legalitat 
i suposar una greu pèrdua de patri-
moni per al barri i per a la ciutat.

A més de l’oposició frontal de 
la Coordinadora d’Associacions de 
Veïns de les Corts i d’entitats del 
barri, cap partit polític va votar 
a favor d’aquest pla en la vota-
ció inicial al districte. Ara s’ha de 
co statar si a la otació al a la 
Comissió d’Urbanisme, formada 

Els nostres menors 
sols i desemparats
Planificació coherent i recursos suficients per atendre 
la problemàtica real amb celeritat. El Tercer Sector fa 
temps que els reclama perquè coneix bé la situació dels 
menors i joves migrants sols que malviuen als carrers de 
la nostra ciutat, la insostenible marginalitat en què es 
troben i l’amenaça que per a la cohesió social suposa la 
seva desatenció. Són infants i joves abans que estrangers, 
protegits per la Convenció de Drets dels Infants de Nacions 
Unides, que s’està vulnerant, no som els primers en 
denunciar-ho. Són per tant els nostres menors i joves sols i 
desemparats. La DGAIA ha d’assumir inexorablement les 
seves responsabilitats i reorientar les seves polítiques. El pla 
de xoc anunciat fa dies sembla dissenyat només per fer front 
a l’emergència de l’estiu. Però aquí cal una nova planificació 
coordinada que impliqui diferents departaments del Govern 
(Afers Socials, Salut, Ensenyament, Justícia, Interior), 
l’Ajuntament de Barcelona i per descomptat l’Estat, que té 
les competències en immigració i hauria de reformar sense 
tardança el marc legislatiu estatal. I tenint en compte que el 
90,7% dels nois i joves sols procedeixen del Marroc, urgeix a 
més a més un projecte d’inversió potent al país veí que ajudi 
a evitar el fet migratori infantil, fruit de la desesperació i 
la pobresa. De la mateixa manera que a la dècada del 2000, 
quan no encaixaven en el sistema, es va haver d’admetre 
que els menors migrants eren efectivament desemparats 
i havien de ser objecte de protecció, ara s’ha de revisar la 
protecció mantinguda en el temps, de forma que una vegada 
complerta la majoria d’edat es continuï amb el procés 
d’integració dels joves. No se’ls pot abandonar a la seva sort, 
abocar-los al carrer i a ser carn de màfies. Els professionals 
de la tutela a Barcelona alerten sobre la necessitat urgent 
de creació d’un centre de baixa exigència, amb protocols 
més flexibles, que doni cobertura a necessitats bàsiques i al 
mateix temps redueixi danys i reforci el vincle. I a més s’han 
de tornar a dissenyar polítiques que promoguin espais de 
trobada, de diàleg i coneixement mutu; als noranta es va fer 
molta feina, després ens hem relaxat. Perquè ens hi va la 
cohesió social, que és cosa de totes, però indubtablement ha 
d’haver-hi un lideratge institucional.

La veu dels
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU

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

L’edifi Estel, llest per fer negoci
L’any 2005, amb Joan Clos 
a l’alcaldia, Telefónica i 
l’Ajuntament de Barcelona 
a  r ar u  co e i 

que per etia requali car 
urbanísticament la seu de 
l’ di ci stel de l’a i guda 
Roma per autoritzar la 
construcció de 421 pisos 
de luxe. A canvi, la ciutat 
“guanyava” la possibilitat 
que nou centrals obsoletes 
que hi havia a diferents 
barris poguessin convertir-se 
en equipaments. El temps (14 
anys!) ha demostrat que el 
conveni va ser una estafa en 
tota regla. Mentre Telefónica 
va fer un negoci rodó 
venent el sòl d’equipament 
com a urbanitzable, els 
barris encara esperen els 
equipaments pendents. A 
les constructores que van 
intentar aixecar els pisos 
els va esclatar la crisi de la 
bombolla immobiliària, i el 

veïnat d’Entença va veure 
co  l’e or e edi ci i els 
seus voltants es degradaven 
any rere any. Ara s’ha 
reformulat el projecte: tot 
i que no canvia el total de 
metres urbanitzables, els 421 
pisos es converteixen en 144, 

i seran més espaiosos. Les 
constructores van demanar la 
llicència per començar l’obra 
un dia abans que entrés 
en vigor la normativa que 
obliga a reservar un 30% per 
a habitatge social. Quines 
coses que hem de veure.

La reacció ciutadana 
va ser immediata 
davant la decisió del 
nou Ajuntament de la 
capital espanyola de 
suspendre el projecte 
Madrid Central. Setanta 
organitzacions, entre 
les quals la Federación 
Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid, 
han posat en marxa 
una plataforma en 
defensa de la iniciativa. 
La primera mesura 
va ser convocar una 
manifestació en què 
milers de persones 
van sortir al carrer 
demanant sentit comú 
als polítics. Ecologistes 

en Acció i Greenpeace 
han interposat un recurs, 
admès per la jutgessa 
de guàrdia, que ha 
suspès cautelarment la 
moratòria: l’Ajuntament 
ha de tornar a multar 
qui no respecti les 
restriccions de trànsit. 
La Comissió Europea 
acaba de demanar al 
govern d’Espanya que 
prengui mesures urgents 
per millorar la qualitat 
de l’aire a totes dues 
capitals, que estan 
vulnerant la normativa 
europea. Seguim 
l’exemple del poble de 
Madrid i demanem una 
Barcelona Central.

Reacció ciutadana en suport de Madrid Central

l partit ultradretà o  s’ha at co  a ob ectiu pol tic atacar 
sense complexos la lluita de les dones per la igualtat. Com a 
conseqüència, cada cop trobem més expressions públiques contra el 
feminisme, i un exemple el vam tenir en l’ultratge del mural titulat 
Lliures, feministes i rebels que llueix al carrer de la Bòria des del 8 
de març, pintat a iniciativa de la vocalia de dones de l’AV del Casc 
Antic com un homenatge a activistes i lluitadores del moviment 
feminista i en reconeixement a dones empresonades, exiliades 
o represaliades. L’associació veïnal va denunciar “l’agressió, la 
ignorància, la violència i el menyspreu al nostre gènere”, acusant 
o  que r a a l’atac  de alta de cultura de la se sibilitat i de 

respecte cap a la història compartida. El mural va ser restaurat 
“per respecte al barri”. Tot plegat fa pena però també fa por.

Vox, sense complexos 
contra el feminisme

AV CAsC ANtIC
El mural atacat amb la firma de Vox

ARxIu
L’Edifici Estel quan era la seu de Telefónica

ARxIu
Manifestació multitudinària el 29 de juny en suport de Madrid Central

Amb dents 
i urpes
La multinacional Agbar-Suez 
i la Cámara de Concesionarios 
y Empresas del Sector 
Público (CCIES), de la qual 
un dels directius d’Agbar és 
vicepresident, han presentat 
dues demandes contra 
l’Ajuntament per l’acord 
democràtic que el Ple del 
Consell Municipal del 26 
d’octubre va prendre per 
majoria per realitzar les 
Consultes Ciutadanes sobre 
la gestió de l’aigua i el canvi 
de nom de la plaça Antonio 
López. Les entitats impulsores 
consideren aquesta actitud un 
atac a la democràcia.

per tots els partits, mana el sen-
tit comú i la voluntat popular o els 
tripijocs de la política de saló i el 
poder de l’Arquebisbat.

Entre els aspectes denunciats 
pels veïns destaca la destrucció 
reiterada d’arbres protegits pel 
Pla Especial vigent, la destrucció 
sense els permisos preceptius de 
la coberta, teulats, façanes i inte-
riors del conjunt. Tant l’estat de 
l’edi ci co  el de l’e tor  só  de-
plorables. La destrucció del jardí 
t  la alitat de dei ar el terre  
lliure per a la construcció d’un edi-
ci de sis pla tes. L’apro ació del 

pla suposaria la destrucció i des-
protecció del patrimoni. Al recinte 
hi ha l’edi ci de a  apella ets 

 a b t a de patri o i que 
especi ca el seu a te i e t i -
tegral i la conservació de jardins. 
l la special i plica u a odi -

cació del olu  de l’edi ci prote-
git d’un 33% i una destrucció dels 
jardins. D’altra banda, s’inclou la 

co strucció d’u  altre edi ci que 
ocultarà totalment el protegit en 
dues de les se es a a es  i l’edi -
ci catalogat.

Un problema urbanístic. El re-
cinte es troba en un entorn de pro-
tecció  i e tre dos espais quali -
cats de ucli a tic  o  u  edi ci 
d’aquestes dimensions distorsiona-
ria totalment el conjunt.

Un problema ecològic. El nou 
edi ci destruiria el ard  que  se-
gons patrimoni, s’ha de conser-
var per al reconeixement urbà de 
l’indret. La manca d’espais verds 
al districte és alarmant i no ens 
podem permetre destruir un altre 

ica e t e  be e ci d’u  pri at.
Probable cost econòmic per a la 

ciutat. Sentències com la del TSJC 
sobre l’edi ci de la oto da  que 
co sidere  il legals les odi ca-
cio s d’u  edi ci protegit  obli-
garan a una reforma integral d’un 
edi ci rece t e t i augurat. i  
pot suposar un alt cost econòmic 
per a l’Ajuntament, si la propietat 
demana indemnitzacions. Els veïns 
de la Rotonda van avisar reiterada-
ment d’aquests aspectes però no 
els hi van fer cas i van engegar un 
contenciós que els hi ha donat la 
raó. El cas de Can Capellanets i el 
de la Rotonda tenen aspectes molt 
semblants. El Pla Especial que 
a ecta l’edi ci de les orts pre eu 
u ir lo a b l’edi ci de o a co s-
trucció amb tres alçades més que 
l’edi ci protegit.  aquest cas  a 
diferència del cas de la Rotonda, 
quedaria completament ocult.

PLAtAFORMA sALVEM EL 
PAtRIMONI DE LEs CORts

Manifestació en defensa 

de Can Capellanets
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Per un Port ciutadà, no a l’Hermitage!PLAtAFORMA 
PER uN PORt CIutADà

El projecte de museu privat 
Hermitage a Barcelona és 
una burda pantalla per a 
l’enèsima operació especu-

lativa, un nou atac del Port de Bar-
celona a l’interès públic que tindria 
greus conseqüències de turistització, 
mobilitat, gentrificació, transforma-
ció de comerç, expulsió de veïnat i 
impactes a la salut. La Plataforma 
per un Port Ciutadà neix per defen-
sar el dret i la necessitat d’un port 
ciutadà orientat a usos i serveis per 
a totes i allunyat d’estratègies d’ex-
plotació turística i especulació.

En cada espai portuari despro-
veït de la seva funció hi ha hagut 
conflictes entre els interessos econò-
mics del Port i les necessitats de la 
població. La Plataforma en Defensa 
del Port Vell, nascuda el 1989, va 
impedir l’enderroc del Palau de Mar 
i usos hotelers al Moll d’Espanya. 
20 anys després, la campanya con-
tra l’hotel Vela va aplegar diverses 
sensibilitats per impedir aquesta 
vergonya políticourbanística. El 
2012 la Plataforma Salvem el Port 
Vell tornava a mobilitzar la ciutat 
en oposició a la transformació de la 
Marina del Port Vell en l’actual ma-
rina de luxe per a mega-iots, despro-
pòsit urbanístic amb investigació de 
fiscalia anticorrupció inclosa.

L’Hermitage comparteix l’actu-
al caràcter del port: elitisme i luxe 
excloent sota el fal·laç argument de 
llocs de feina per al barri. La Pla-
taforma ressegueix la genealogia 
d’aquestes lluites, oposant l’interès 
general i l’ús comú a l’interès privat.

Com en el cas del CAP Raval 
Nord, es fa servir una coartada ar-
tísticocultural per satisfer interes-
sos privats, tot contradient l’interès 
públic. El projecte s’arrossega des de 

fa més de 10 anys, variant de forma, 
ubicació i inversors. El Pla Especi-
al de la Nova Bocana, aprovat per 
l’Ajuntament fa un any, materialit-
za el nefast acord amb el Port que 
amplia el moll de creuers i requali-
fica la peça central per a usos cul-
turals, única decisió municipal que 
calia als promotors per projectar-hi 
el museu. El Pla Especial consolida 
usos comercials, d’oci nocturn i de 
restauració, transformant la zona 
en un autèntic ressort a base de 
restaurants, botigues i discoteques. 
Però estem a temps d’aturar l’Her-

mitage. Cal refer el planejament 
mitjançant la quarta reforma del 
Pla Especial, amb la participació ve-
ïnal que va mancar a les anteriors. 
El fitxatge d’un arquitecte estrella 
(Toyo Ito, amb un sobrecost de 10 
milions d’euros sobre el total decla-
rat de 52) és l’element clau en tot 
projecte especulatiu/espectacular i 
apunta a una nova icona arquitec-
tònica i turística de la marca BCN.

Només un 25% de la superfície 
del monòlit arquitectònic seria des-
tinada a exposició, mentre una part 
important estaria dedicada a res-
tauració: un Eurovegas disfressat de 
cultura.  La instal·lació del museu a 
primera línia de mar agreujaria la 
turistització d’un barri ja molt mal-

tractat per aquesta indústria. És 
un procés que buida els barris per 
l’explotació turística de l’habitatge, 
la pujada dels preus de lloguer i els 
impactes a la vida quotidiana: satu-
ració de carrers i transport públic, 
especialització del comerç en usos 
turístics, encariment dels preus, es-
pecialització del mercat laboral en 
un sector molt explotador i precari, 
contaminació i impacte en la salut 
del veïnat, trencament del teixit so-
cial... Un veritable setge a les veïnes 
de la Barceloneta i de Ciutat Vella.

Aquest projecte comportaria un 
greu problema de mobilitat malgrat 
els estudis interessats dels promo-
tors, que contradiuen la vivència 
quotidiana del veïnat. La pressió tu-
rística ja satura el transport públic 
durant bona part de l’any. A l’estiu, 
la Barceloneta rep cada dia 11.000 
persones per l’ús de la platja. Els 
inversors preveuen entre 600.000 i 
un milió de visites anuals al museu, 
connectat amb la ciutat de manera 
efectiva únicament pel Passeig Joan 
de Borbó, saturat per vehicles pri-
vats. Les propostes del bus nàutic i 
la passarel·la des del Maremàgnum 
no són polítiques urbanes sinó de 
parc temàtic. L’Hermitage apujaria 
la mobilitat en un 50%, un col·lapse 
que agreujaria l’aïllament del barri.

¿Quin model de cultura volem?

Es presenta l’Hermitage com l’opor-
tunitat de portar a Barcelona l’alta 
cultura, i es titlla de provincianes 
qui el rebutgem. Les veïnes podem 
escollir quin model cultural volem, 
i proposem un debat de ciutat sobre 
cultura. Els promotors no són mece-
nes ni filantrops, són especuladors: 
socialitzen esforços i perjudicis, pri-
vatitzen els beneficis.

Qui són els promotors? Autèntics 
artistes de l’especulació. S’ha par-
lat d’inversors vinculats amb bancs 
andorrans i amb un fons suís, però 
l’opacitat sobre les identitats és to-
tal. La cara visible i president és Ujo 
Pallarés, amo d’un estudi d’arqui-
tectura i disseny d’interior que de-
clara 50 milions d’euros d’inversió, 
28 més que el cost de l’edifici con-
templat en el Pla Especial. Altres 
càrrecs de l’empresa Museo Hermi-
tage Barcelona SL són Jaume Saba-
ter, gestor d’inversió immobiliària 
molt actiu a Barcelona i creador de 
la primera Sicav immobiliària suïs-
sa; Xavier Coll, vinculat a diverses 
empreses immobiliàries; l’empresa-
ri rus Valery Yaroslavskiy, experi-
mentat en comerç de joies i articles 
de luxe vinculat a una consultora 
impulsora de la connexió elèctrica 
Europa-Rússia. El rebuig dels pro-
motors a les ubicacions de l’edifici de 
la Duana i l’Escola de Nàutica de-
mostra que el projecte no té interès 
artístic ni cultural, sinó especulatiu.

L’opaca Autoritat Portuària mer-
cantilitza el Port Vell traint-ne l’es-
sència d’arrelament al barri i a la 
ciutat. Aliè al rendiment de comptes i 
al control democràtic,  pretén generar 
una nova zona comercial de luxe, oci 
nocturn i restauració mentre el Ma-
remàgnum decau, amb l’Imax buit. 
Contra aquest ressort al port, repre-
nem la reivindicació històrica de la 
municipalització del Port Vell i fem 
una crida a la mobilització. Exigim al 
Port la retirada del projecte i l’ober-
tura d’un procés per definir la quarta 
modificació del Pla Especial en base 
a l’interès públic i amb participació 
veïnal. Reclamem als grups munici-
pals el suport a la quarta reforma i 
el compromís de no donar el vistiplau 
de l’Ajuntament a l’actual projecte.

 L’Hermitage, una aposta 
de futur per a la Barceloneta

AssOCIACIÓ DE VEïNs I VEïNEs 
DE LA BARCELONEtA

Els veïns i veïnes de la Barceloneta que 
vivim, treballem i gaudim dia dia del 
nostre entorn volem manifestar-nos 
sobre la ubicació del Museu Hermitage 
dins del projecte de la nova bocana del 
Port de Barcelona a la Barceloneta.

Amb el projecte urbanístic de re-
estructuració de la nova bocana del 
Port de Barcelona i l’espai situat al 

al del passeig oa  de orbó  es 
va presentar el projecte d’ubicar-hi 
la primera delegació a nivell mundi-
al del Museu de l’Hermitage de Sant 
Petersburg, un dels principals centres 
culturals del món.

La darrera versió del projecte pre-
sentada inclou una millorada proposta 
del disseny i de la destinació del recin-
te. Deixant resolts alguns aspectes que 
a la seva proposta inicial presentada als 
veïns i entitats de la Barceloneta queda-
ven afectant al barri, com la mobilitat, 
a u cia tur stica i e clusió de l’e tor .

ra  rede it  creie  que s u a 
aposta de futur perquè la imatge del 
barri recuperi certa dignitat després 
que darrerament sols aparegui als mit-
jans per mostrar accions de decadèn-
cia i pèrdua d’identitat.

Addicionalment, el projecte inclou 
rehabilitació de la zona, desplaçament 
de turisme invasor per altre de respecte 
i amb ganes de conèixer l’entorn, limita 
l’accés al transport turístic deixant-lo 
a la banda Port Estació Marítima i no 

afectant la mobilitat i accessibilitat, la 
implicació del Port en més projectes de 
la zona com pot ser la llançadora ma-
rítima d’enllaç Barceloneta-Maremàg-
num, oferta de llocs de treball de dife-
re ts tipologies i co r ació que a les 
empreses implicades en la instal·lació 
de l’edi ci i rehabilitació de la o a les 
sigui obligada la contractació de per-
sones i proveïdors locals, col·laboració 
amb les escoles amb activitats per als 
alumnes i espais de promoció dels ar-
tistes locals, així com sinèrgies amb les 
diferents entitats del barri.

Un alternativa sòlida

Al nostre parer, el projecte representa 
una alternativa sòlida i a curt termini 
que treballa a favor dels nostres ob-
jectius de transformar i recuperar el 
barri per als veïns i conciutadans de la 
ciutat, i a més ens fa sentir orgullosos 
que una institució cultural tan impor-
tant s’hagi decantat per la Barceloneta 
davant d’altres opcions internacionals.

Per aquests motius, els sotasignants 
d’aquest manifest donem suport al 
projecte Museu de l’Hermitage dins la 
delimitació del barri de la Barceloneta, 
pels valors de canvi i aspectes de bene-
ci per a la ida cultural  social  eco -

mica, urbanística i de prestigi que pot 
aportar al barri i a la ciutat. Per això, 
demanem a l’Ajuntament de Barcelona 
que doni suport a la iniciativa.

ADhEsIONs AL MANIFEst
Les associacions veïnals: l’Òstia, Barri 
Gòtic, Clot-Camp de l’Arpa, Sagrada 
Família, Xarxa Veïnal del Raval
Les entitats: Resistim al Gòtic,
Estibadors Portuaris Barcelona,
Salvem les Drassanes, Barceloneta 
Diu Prou, Assemblea de Barris 
per un Turisme Sostenible, SOS 
Monuments, OACU, Fem Sant Antoni, 
Fotomovimiento, Plataforma CAP 
Raval Nord, Ecologistes en Acció, 
uris egra es  lba ud  la idra 

Cooperativa, Sindicat de Llogateres, 
Attac-Catalunya, Elite Taxi, 
Transductores, Planeta Barceloneta, 
#LaFiraOLaVida, Associació de 
Famílies Escola Vedruna Àngels, Espai 
d’Intercanvi Barceloneta, Defensem 
el Park Güell, Acció Reina Amàlia, 
trescientosmilkilometrosporsegundo, 
Festival de cine BccnAssemblea 15M 
Sarrià-St. Gervasi, ASiA- Associació 
Salut i Agroecologia, Plataforma 
Som Paral·lel, la Negreta del Gòtic, 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio McyP
Manifest íntegre: bit.ly/2VilB7j

ADhEsIONs AL MANIFEst
Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, 
Confraria de Pescadors de la Barceloneta, Club Natació 
Atlètic-Barceloneta, Grup de Pintors de la Barceloneta, 
IES Joan Salvat-Papasseït, La Salle Barceloneta, INS 
Narcís Monturiol, Escola Mediterrània, CFA Barceloneta, 
Filles de la Caritat-Santa Lluïsa de Marillac, Geganters, 
grallers i bestiari de la Barceloneta, Amics dels geganters 
Ramon i Lola, Amics dels geganters del Pi, Gegants de la 
parròquia de Sant Pere de les Puel·les, Festes de Sant 
Roc, Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional 
de Barcelona Vella (Casa dels Entremesos), Restaurant 
la Gavina, Restaurant l’Arròs, Ros Bombon SL, Centre 
Gastronòmic del Palau de Mar, Comerciants del Born-
Ribera, Barna Centre barri Gòtic, Associació Catalana de 
l’Empresa Familiar del Retail-Comertia, Agrupament de 
Botiguers i Comerciants de Catalunya, Òptiques Cottet, 
Rutes Marco Polo, Unió d’Eixos Comercials Turístics-
Barcelona Oberta, Pimec Comerç Barcelona

La proposta de l’arquitecte Toyo Ito per a l’Hermitage

NOMDENOIA
Cartell de la campanya “L’art de l’especulació”

lEls promotors del projecte no són 
ece es i la trops  só  especuladors 

que socialitzen esforços i perjudicis 
i pri atit e  els be e cis
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La salut entesa en un sentit ampli 
és un important indicador del nivell 
d’equitat d’una societat. Dels anys 70 
a l’actualitat, la defensa del dret a la 
salut ha impulsat lluites lligades a la 
mobilitat, l’urbanisme, el medi ambient 
o la demanda d’equipaments 

Salut i ciutat

SAntIAgO gOROStIzA
Historiador (iCta-uaB)

alvemos nuestros pulmones, 
fuera la planta”. És el mes de 
gener de 1977, i la pancarta en-

capçala la manifestació de veïns i veï-
nes de Nou Barris que protesten contra 
l’Ajuntament per la instal·lació d’una 
planta asfàltica a Roquetes i Trinitat 
Nova. Erigida sobre terrenys forestals i 
transgredint la normativa de proximitat 
a habitatges, la planta asfàltica només 
funcionarà una vegada. Constatades les 
molèsties causades per la contaminació 
de la planta i la nul·la voluntat de l’Ajun-
tament per respondre a les demandes de 
les veïnes, aquestes passaran a l’acció. 
El 9 de gener de 1977, una assemblea 
veïnal decideix ocupar i desmantellar la 
planta asfàltica. Vora dues-centes per-
sones inutilitzen xemeneies i dipòsits, 
fent impossible l’ús de les instal·lacions i 
deixant les naus ja construïdes sense ús. 
La reclamació d’aquestes per a usos so-
cials i culturals és immediata. L’Ateneu 
Popular de 9 Barris fa les seves primeres 
passes reclamant el dret a la salut dels 
barris amb menys recursos i espais pú-
blics i de trobada per als veïns.

Un parc abans que pisos i fàbriques

“Queremos parques para el barrio, paso 
libre”. A final del mateix any 1977, a l’al-
tre extrem de la ciutat, a la Zona Franca 
de Barcelona, una pintada sobre un car-
tell publicitari que tapa l’accés al solar 
de l’antiga fàbrica Farrero SA testimonia 
el desig del veïnat. Vora el passeig de la 
Zona Franca, la paciència de les veïnes de 
l’associació de Nostra Senyora del Port 
amb l’Ajuntament i la immobiliària Far-

rero SA s’esgota. Les successives llicènci-
es de construcció concedides a l’empresa 
van reduint l’espai en un solar que, se-
gons el Pla Comarcal, havia de ser zona 
verda en un 75%. La construcció que la 
va encerclant ja ha adquirit forma d’U, i 
ara s’acaba d’autoritzar el tancament de 
la mateixa amb un nou bloc de pisos i la 
construcció d’una planta industrial en 
l’espai interior del solar. Davant d’aques-
ta situació, el veïnat organitzat obre el 
pas a la finca, ocupa la zona verda interi-
or i la comença a habilitar. I per comme-
morar la data, pinta a la paret lliure d’un 
dels blocs: “En el día de hoy 13-11-1977 
se inaugura este parque”. La lluita amb 
la immobiliària portarà l’associació als 
jutjats, però acabarà per quedar-se no no-
més amb la zona verda interior sinó tam-
bé amb alguns edificis de l’antiga fàbrica, 
que seran destinats a usos socials i cultu-
rals. La Casa del Rellotge, per exemple, 
esdevindrà centre cívic del barri.

Els exemples d’aquestes lluites veïnals 
a Nou Barris i Can Farrero, que han estat 
documentades respectivament per la Co-

missió de Memòria dels 40 anys de l’Ate-
neu Popular 9 Barris i pel Centre d’Es-
tudis de Montjuïc, no són excepcionals ni 
únics en els darrers cinquanta anys d’his-
tòria de la ciutat de Barcelona i la seva 
zona metropolitana. La lluita pel dret a 
la salut, vulnerat particularment en els 

barris d’habitants amb menys recursos, 
ha estat el combustible de les lluites a 
molts altres espais des dels darrers anys 
de la dictadura franquista. Les veïnes del 
barri de Can Sant Joan a Montcada i Rei-
xach protestaren contra la contaminació 
causada per la cimentera d’Asland des 
dels anys 60. L’any 1966, prop de 2.000 

dones protagonitzaren a Badalona una 
manifestació convocada boca a boca per 
protestar contra el “polsim negre” cau-
sat per la combustió de carbó a la central 
tèrmica de la FECSA, i atragueren l’aten-
ció de la Brigada Social de la Policia, tal 
i com mostren els informes conservats a 
l’Arxiu de la Subdelegació del Govern a 
Barcelona. Ambdues lluites arriben ben 
bé fins als nostres dies.

Espais segurs i saludables

Darrere diversos parcs i horts ocupats 
de la ciutat hi ha tenaces reclamacions 
veïnals pel dret a un espai lliure de con-
taminació, segur per créixer i viure. Una 
concepció de seguretat i de benestar que 
atorga un paper central al dret a un medi 
ambient saludable. Reclamacions amb un 
component significatiu d’arrelament, em-
pès a l’acció pel desig de millorar l’espai 
en què un vol romandre, créixer i donar a 
néixer. Lluny de les lluites ecologistes tra-
dicionals, més preocupades per la conser-
vació d’espais naturals, les lluites pel dret 
a la salut mostren l’íntima connexió entre 

la justícia social i la justícia ambiental, so-
vint partint de reclamacions bàsiques com 
la conversió de solars abandonats en horts 
i parcs, la millora de la qualitat de l’aire o 
la recuperació per al barri d’edificis ame-
naçats per l’especulació.

Avui, una de les lluites més emblemà-
tiques d’aquest dret a la salut ambiental 
és el conflicte pel CAP Raval Nord. Les ve-
ïnes -moltes d’elles persones migrades- i 
les professionals del CAP demanen un nou 
centre de salut a la Capella de la Miseri-
còrdia, on el Macba ha previst construir 
la seva ampliació, i es neguen a renunciar 
a altres espais verds públics. Un conflicte 
que no està lluny d’altres reivindicacions 
a Ciutat Vella, com per exemple la lluita 
l’any 2000 al Forat de la Vergonya / Pou 
de la Figuera, quan el veïnat es mobilitzà 
per obtenir un espai verd enlloc d’un pàr-
quing i un hotel destinat al turisme.

Un patrimoni comú

Potser inadvertidament, aquest reguit-
zell de petites i grans històries per res-
pirar aire no contaminat, per reclamar 
pedaços d’espai verd, horts, recuperar 
edificis, o millorar els equipaments de 
salut pública sense comprometre l’accés 
al verd urbà, configuren ja una tradició 
de lluita pel dret a la salut i contra les in-
justícies socials i ambientals que té més 
de cinquanta anys i segueix molt viva 
avui. És part d’allò que la investigadora 
italiana Stefania Barca ha denominat 
“ecologisme de classe treballadora”, ca-
racteritzant les lluites organitzades per 
millorar l’entorn de les treballadores en 
els seus llocs de treball i els barris on vi-
uen amb les seves famílies i comunitats. 
En perspectiva històrica, doncs, molts 
d’aquests espais i equipaments es poden 
concebre com un patrimoni comú, allibe-
rat i ocupat mitjançant lluites veïnals pel 
dret a la salut. Un patrimoni urbà, cívic i 
social, que s’ha erigit precisament a par-
tir d’aquestes lluites socials i ambientals; 
un patrimoni a defensar i ampliar.

“S

Història i lluites veïnals pel dret a la salut

ARxIu fAvb-1979
A dalt (1979), la planta asfàltica de Nou Barris ocupada per reclamar un ateneu; a sota (1977), el veïnat de la Zona 
Franca tenia clares quines eren les preferències per a l’antic solar de la fàbrica Farrero SA

lSovint partint de 
reclamacions bàsiques,  
“l’ecologisme de classe 
treballadora” ha connectat 
justícia social i ambiental

lEl dret a la salut, 
particularment vulnerat 
en els barris més pobres, 
ha estat combustible de 
moltes de les seves lluites



CARRER152 juliol 2019 DOSSIER 16

Contaminats per terra, mar i aire
ElOI lAtORRE

n plena irrupció del moviment 
Fridays For Future, la paraula 
“contaminació” s’ha tornat a si-

tuar amb força a l’agenda de Barcelona. 
Però l’emergència per diverses formes de 
contaminació fa temps que plana sobre 
la capital catalana. Segons un estudi de 
l’Institut de Salut Global, si es reduïssin 
els nivells de contaminació a la conurba-
ció de Barcelona als límits recomanats per 
l’Organització Mundial de la Salut, cada 
any s’evitarien 659 decessos prematurs.

Però la ciutat sembla lluny d’aques-
ta agenda. Barcelona i el seu entorn 
supera de forma ininterrompuda, des 
del 2010, els límits màxims de diòxid 
de nitrogen (NO2) en l’aire fixats per les 
normatives europees; i el 95% dels bar-
celonins respiren un índex de partícu-
les en suspensió superior al recomanat 
per l’OMS, segons l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.

Cotxes: antiguitat o quantitat?

Segons l’Ajuntament, el trànsit és el 
causant del 65% de les emissions conta-
minants. Quasi 1,1 milions de vehicles 
privats entraven cada dia a Barcelona el 
2016, segons l’anuari estadístic de la ciu-
tat. La fórmula per aconseguir-ne una re-
ducció dràstica passa per la prohibició de 

circular per l’anomenada Zona de Baixes 
Emissions els dies feiners de tots aquells 
vehicles que no tinguin cap dels distin-
tius de qualitat ambiental de la Direcció 
General de Trànsit. Aquesta mesura, que 
s’ha de fer efectiva l’1 de gener del 2020, 
afectarà els 125.000 turismes de matri-
culació més antiga.

Però el model no és del tot ben vist per 
algunes persones del moviment ecologis-
ta. Maria García, membre d’Ecologistes 
en Acció i de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire, creu que “el problema no 
són els cotxes antics, sinó la quantitat. 
Més que renovar el parc, el que cal fer és 
reduir-lo”. Per tot plegat, es reclama un 
peatge urbà, que haurien d’abonar els ve-
hicles privats que traspassin el perímetre 
de baixes emissions, com ja s’ha aplicat 
en diverses ciutats europees i recentment 
a Madrid; una mesura que el darrer 
equip de govern de la ciutat va assegurar 
tenir en estudi, però sense concreció.

Fins a 105 bucs turístics el 2017

Ara bé, la contaminació atmosfèrica no 
viatja només sobre rodes. La que arriba 
per via marítima també ha esdevingut 
una preocupació creixent en una ciutat 
que s’ha situat amb força en el mapa 
del turisme de grans creuers. Segons un 
estudi de l’ONG Transport and Environ-
ment, la capital catalana s’ha erigit en la 
segona conurbació europea més contami-
nada pel tràfic marítim, només superada 
per Venècia. Segons aquest treball, els 
105 bucs turístics de grans dimensions 

E

lSi es reduís la contaminació 
de la conurbació de Barcelona 
als nivells recomanats per 
l’OMS es podrien estalviar 
659 morts prematures a l’any

lEl 95% de la ciutadania 
barcelonina respira un nivell 
de partícules en suspensió 
superior al recomanat per 
les autoritats sanitàries

IgnASI R. REnOm
Les entitats ecologistes reclamen un peatge urbà per reduir el volum de trànsit

Després de Venècia, 
Barcelona és la ciutat europea més 
contaminada pel trànsit marítim
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El fibrociment, fabricat amb fibres d’amiant, va ser molt 
popular en la construcció entre els anys 50 i 70 pel seu baix 
cost i la facilitat d’instal·lació. A Barcelona, és present en 
multitud de teulades, parets mitgeres o baixants. El 1977 
l’OMS va declarar la pols d’amiant, o asbest, un element 
cancerigen equiparable al tabac. A Catalunya, s’han presentat 
més de 500 reclamacions judicials contra fabricants de 
components amb amiant de persones afectades per càncers i 
altres malalties pulmonars; en la gran majoria s’ha donat la 
raó als demandants, sobretot extreballadors de les plantes, 
però també a veïns. A l’Estat espanyol no s’ha desenvolupat 
una legislació específica per retirar l’amiant com recomana el 
Consell Europeu i sovint ha estat l’activisme dels col·lectius 
afectats el que ha servit per visualitzar el problema.

El més actiu, els darrers mesos, ha estat la lluita dels 
treballadors del metro de Barcelona, que des de l’abril 
duen a terme jornades de vaga periòdiques per exigir un pla 
de retirada de les peces dels vagons cobertes amb pintura 
d’amiant. Segons els principals sindicats de TMB, un 37% de 
la plantilla pot tenir afectacions per aquesta causa. Però no 

és l’únic cas. L’associació de Jubilats de Macosa-Alstom ha 
estat una de les més persistents en la lluita contra el rastre 
de l’asbest. Aquesta fàbrica del Poblenou va produir ciment 
microfibrós des dels anys 70 fins que va tancar el 1994, sense 
cap mesura de prevenció. “Hi ha més de trenta companys 
que han mort per l’amiant, i dels vius uns deu estan malalts”, 
explica Miguel Moreno, portaveu del col·lectiu. El problema és 
que l’efecte de l’exposició se sol manifestar a molt llarg termini 
i l’associació tem que es disparin els casos en els pròxims anys.

L’any passat van promoure una recollida de firmes per 
reclamar a l’Ajuntament un inventari de tots els edificis amb 
amiant i un programa de retirada. Des del consistori a l’únic 
que s’obliga és a desamiantar els solars on es tramiten nous 
permisos d’obres amb un sistema de protecció homologat per 
evitar el despreniment de partícules. S’ha vist, recentment, 
amb la retirada de la coberta del mercat de l’Abaceria, a 
Gràcia. La Plataforma Can Baró també ha estat molt activa a 
l’hora de denunciar que els accessos al Turó de la Rovira són 
plens de runa de ciment amiantat, provinent de les antigues 
barraques de la zona.

La implantació de la telefonia mòbil i 
les xarxes wi-fi han omplert el nostre 
entorn d’ones electromagnètiques 
que fan possible un món altament 
interconnectat. L’impacte nociu sobre la 
salut d’aquesta sobresaturació de camps 
de radiació és objecte d’una encesa 

Amiant, el veí indesitjat

Ones electromagnètiques, 
la indústria s’imposa a la llei 

t a fi ta a a 
per l’Ajuntament
al Poblenou com 
a prova pilot

DAnI CODInA
Cobertura d’uralita al mercat de l’Abaceria de Gràcia

que van atracar al port de Barcelona el 
2017 van abocar a l’atmosfera 700 tones 
de diòxid de nitrogen, 13 tones de micro-
partícules i 700 tones de diòxid de sofre 
(SO2), dada aquesta darrera que quintu-
plica el que aboca tot el parc de vehicles 
terrestres en un any.

La incineració de residus

Una darrera via d’emissió de gasos tò-
xics a l’atmosfera són les plantes de 
tractament i incineració de residus. En 
aquest capítol destaca la incineradora 
de Sant Adrià del Besòs, inaugurada 
el 1983, gestionada pel consorci Tersa, 
participat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’ajuntament de la capital a 
través de Barcelona Serveis Municipals. 
Com recorda Jordi Bigues, portaveu del 
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 
(CEPA) “crema cada hora 40 tones de 
residus domèstics i municipals, 363.000 
tones anuals. Hi ha un augment del 26% 
respecte del que es cremava el 2014”.

“Els residus no s’eliminen amb la in-
cineració. Un 20% es converteix en es-
còria que s’ha de dur a abocadors i tam-
bé es generen fums i aigües tòxiques”, 
apunta Bigues. L’Acord Metropolità de 
Residu Zero que els municipis de l’AMB 
van subscriure el març passat preveu un 
tancament d’alguns forns de la planta a 
partir del 2025, mitjançant un sistema 
més eficient de recollida de deixalles que 
assoleixi l’objectiu del 50% de reciclatge, 
tal com exigeix la Unió Europea (actual-
ment se situa al voltant del 35%); però 
Silvina Frucella, portaveu de la plata-
forma Aire Net, reclama concreció: “una 
data definitiva per clausurar la incine-

radora i un cronograma de la reducció 
prevista de la generació de residus”.

La incineració de residus va provocar 
un episodi de tensió entre el consisto-
ri i l’activisme ambiental l’estiu passat, 
quan l’Ajuntament va presentar Barcelo-
na Energia, operador elèctric públic que 
abasteix els equipaments municipals, 
l’enllumenat dels carrers, i des del gener, 
també comercialitza serveis a llars par-
ticulars. 25 entitats veïnals i ecologistes 
van respondre amb un manifest molt crí-
tic amb el fet que “només un percentatge 
molt petit de la producció de Barcelo-
na Energia prové de fonts verdes i més 
d’un 90% de la incineradora de Tersa”. 
Segons els càlculs de Jordi Bigues, “per 
cada kilowatt / hora que produís, la inci-
neradora generaria 1,08 quilos de CO2”. 
Finalment, la regidoria de Medi Ambient 
de Barcelona va anunciar que la nova 
societat municipal no actuaria com a 
proveïdor d’energia sinó tan sols com a 
comercialitzador i que tota l’energia que 
es compri comptarà amb un certificat de 
garantia d’ús de fonts d’energia renova-
bles, excloent la incineració.

lLa incineradora de Sant 
Adrià crema cada hora 40 
tones de residus domèstics 
i municipals, un augment 
del 26% respecte el 2014

mAnEl SAlA “ullS”-9bARRIS ImAtgE

discussió científica i des 
de la indústria electrònica 
es dediquen grans esforços 
a demostrar que no en té 
cap. Però hi ha col·lectius 
que adverteixen dels 
perills d’una escalada que 
sembla no tenir aturador. 
Principalment les persones 
que pateixen hipersensibilitat 
electromagnètica, una afectació 
que les institucions sanitàries 
també són reticents a reconèixer. 
Núria Marín, portaveu de l’entitat 
que les aplega a Barcelona, 
Electro Químico Sensibles pel 
Dret a la Salut (EQSDS), diu 
que “reclamem un principi de 
prevenció, perquè cada cop hi ha 
més emissions: tenim el 2G, el 3G, 
el 4G i aviat el 5G. Es van sumant. 
I malgrat tots els estudis que alerten 
que a la llarga poden comportar 
problemes de salut, no s’està fent 
res. Es diu que es compleix la llei, però 
és una llei obsoleta, es basa en una 
directiva europea del 1999 implantada 
a l’Estat el 2006. Es van desplegar 

les antenes sense cap regulació. La 
indústria va molt per davant de les 
administracions”. Des d’Ecologistes 
en Acció també s’ha criticat, en un 
comunicat recent, que s’hagi posat 
en marxa a nivell estatal el pla de 
desplegament de la nova tecnologia 
5G sense que s’hagi avaluat l’impacte 
sobre la salut que pot representar 
l’increment exponencial d’antenes 
i emissions electromagnètiques.
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Qui té un bon metge té un tresor
AmAnDO mARtín zuRRO
Metge de FaMília

a medicina moderna és cada cop 
més complexa i sofisticada, els 
aparells i altres mitjans tècnics 

de què disposa ajuden a aconseguir solu-
cionar malalties que fins fa relativament 
poc temps eren considerades mortals de 
necessitat, i el progrés científic i tecnolò-
gic avança cada cop a més velocitat. En 
els països desenvolupats com el nostre 
els responsables dels sistemes sanitaris 
han de facilitar la incorporació d’aquests 
avenços continus i espectaculars de la 
ciència mèdica però, al mateix temps, no  
han d’oblidar l’altre gran pilar de l’aten-
ció sanitària: l’atenció familiar desenvo-
lupada pels metges, infermeres i la res-
ta de professionals que treballen en els 
centres de salut (CAP).

Un bon sistema sanitari és aquell que 
sap guardar un equilibri correcte entre 
el progrés científic i tecnològic i una òp-
tima assistència personal i col·lectiva 
dirigida a solucionar els problemes i les 
necessitats de la salut més freqüents, i 
a coordinar i seguir el curs, amb la col-
laboració d’altres especialistes de l’hospi-
tal, d’aquells que per la seva complexitat 
o urgència hagin requerit l’actuació d’al-
tres centres assistencials.

Medecina de família

El metge i l’infermer de família han de ser 
els responsables de la direcció de l’assis-
tència de tots i cadascun dels problemes 
de salut que tinguin les persones assig-
nades, però aquest objectiu és a vegades 
difícil d’aconseguir davant la fragmen-
tació recent de l’atenció entre diferents 
especialistes, generalment radicats als 
hospitals. Fins i tot dintre de la matei-
xa atenció primària obligatòria també es 
propicia aquesta divisió de l’assistència, 
per exemple, amb la posada en marxa de 
programes específics per a l’atenció de 
persones amb problemes de salut crònics 

o terminals. Cal tornar a posar èmfasi 
en la conveniència que totes les persones 
del mateix grup familiar o de convivència 
siguin atesos pels mateixos professionals 
de la medicina i infermeria de família i  
que cadascun dels seus components els 
tingui com a referents experts per al di-
agnòstic i tractament de tots els seus pro-
blemes de salut.

Continuïtat en l’atenció

Molts problemes de salut requereixen 
l’actuació conjunta de serveis i professio-
nals d’altres sectors diferents del sanita-
ri, sobretot en el camp social. L’exemple 
més clar el tenim habitualment en les 
persones amb problemes crònics que pa-
teixen algun tipus de discapacitat que les 
dificulta, fins i tot impedeix, tenir l’auto-
nomia necessària per portar a terme totes 
o part de les activitats pròpies de la vida 
diària. En aquests casos és imprescindi-
ble un treball coordinat dels professionals 
de medicina de família amb els treballa-
dors socials (del CAP i del territori). Però 
no hem d’oblidar que també pot ser neces-
sària la col·laboració assistencial d’altres 
professionals com, per exemple, els fisio-
terapeutes i rehabilitadors.

L’atenció domiciliària és un dels com-
ponents essencials del treball dels profes-
sionals de la medecina i la infermeria de 
família, així com dels treballadors soci-
als, aspecte que, a vegades, no es valora 

suficientment per part dels responsables 
de la gestió sanitària. Un funcionament 
adequat d’aquesta modalitat assistencial 
pot garantir una millor salut i satisfacció 
de les persones i, a més, evitar ingres-
sos hospitalaris innecessaris. L’atenció 
domiciliària ha de ser responsabilitat 
dels professionals de l’atenció primària 
de salut, dels mateixos que presten l’as-
sistència a les consultes dels CAP. Quan 
s’assigna a altres sanitaris diferents, es 
corre el risc de lesionar greument dues 
característiques essencials de les cures 
que presta l’atenció primària i comuni-
tària ambulatòria: la longitudinalitat i 
la continuïtat. La primera es garanteix 
quan són els mateixos professionals sani-
taris els que presten l’assistència a cada 
persona o grup familiar durant tota la 
vida, des de la infància fins a l’anciani-
tat i mort. La continuïtat implica que els 
professionals de salut familiar són sem-
pre els responsables últims de l’assistèn-
cia i seguiment de tots els problemes i 
necessitats de salut de la seva població 
assignada, amb independència del lloc 
en què reben atenció (hospital, CAP, ur-
gències...). Per això és important saber i 
defensar que l’atenció primària ambula-
tòria no sigui només la “porta d’entrada” 

per la qual s’ha de passar per rebre as-
sistència al sistema sanitari, sinó la seva 
columna vertebral, l’eix principal sobre 
el qual s’assenta i que el travessa i sosté 
des de la base fins al vèrtex.

No es tracta només de la salut

La salut forma part d’un concepte més 
ampli, que és el de la qualitat de vida, 
i aquesta ve determinada per múltiples 
factors, alguns dels quals estan efecti-
vament relacionats amb la primera: són 
els anomenats determinants de la salut 
(nivell socioeconòmic, atur, habitatge i 
urbanisme, cultura, hàbits vitals, etc.), 
sobre els quals s’ha d’actuar si volem 
incidir de forma efectiva i suficient so-
bre ella. Per aconseguir aquest objectiu 
és essencial el concurs d’altres sectors 
diferents al sanitari presents al teixit 
comunitari. Sota aquesta perspectiva, 
és essencial comptar amb la participació 
activa de la població. Aquesta participa-
ció ha de dissenyar-se de forma flexible i 
adaptada a les característiques de cada 
àmbit comunitari, fugint en tot cas de 
fórmules rígides d’aplicació universal, 
sense dubte una de les causes del fracàs 
dels consells de salut en tot el territori 
espanyol i català. Cal que els gestors i 

professionals sanitaris assumeixin que 
les accions dirigides a millorar la quali-
tat de vida, i dintre d’aquesta la salut, no 
poden estar centrades i protagonitzades 
en exclusiva pel sistema sanitari. S’ha de 
dissenyar i fer operatiu el terreny de les 
estratègies intersectorials, en les quals 
la salut estigui present però que no girin 
només al voltant d’aquesta. Avançar en 
la implantació real del concepte de “salut 
en totes les polítiques” i fer-ho de forma 
participativa amb els actius i líders co-

munitaris, sense pretendre assumir com 
a sector sanitari la direcció única dels 
processos, pot permetre avançar signifi-
cativament en aquest camp.

Un dels problemes més greus amb 
els quals s’enfronta avui l’atenció pri-
mària ambulatòria al nostre país és el 
de la fragmentació de l’assistència, en 
part propiciada per la superespecialit-
zació tecnològica i dels professionals de 
la medicina. És necessari que la ciuta-
dania prengui consciència clara de la 
importància que té poder rebre assesso-
rament preventiu, diagnòstic i terapèu-
tic per als seus problemes a través d’un 
sol punt d’assistència sense haver de ser 
visitat (excepte quan sigui estrictament 
necessari) en diferents llocs i per profes-
sionals d’especialitats diferents que, en 
moltes ocasions, no mantenen contacte 
habitual entre ells i que, a més, no tenen 
una visió global del conjunt de proble-
mes i necessitats de salut de cada perso-
na, una visió que només pot tenir el seu 
metge o infermer de família.

La medecina i la infermeria de famí-
lia han de poder donar solució satisfac-
tòria a més del 90% dels problemes de 
salut de les persones. Són els professio-
nals més importants per a la cura de la 
seva salut i en els quals han de diposi-
tar la seva confiança. Realment és certa 
l’afirmació que “qui té un bon metge i 
infermer de família té un tresor”. 

L

lLa fragmentació sanitària 
impedeix als professionals de 
la medecina de família oferir 
l’atenció global que precisen 
les persones al seu càrrec

lLa medecina i infermeria de 
família han de poder donar 
una solució satisfactòria a 
més del 90% dels problemes 
de salut de les persones

AlbERt-9 bARRIS ImAtgE
Acte informatiu i reivindicatiu a Nou Barris en defensa de l’atenció primària

jOAn mOREjón
El CAP no és “la porta d’entrada” al sistema, sinó la columna vertebral
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El codi postal dels barcelonins mata
AngEl PuyOl
FilòsoF (uaB)

l codi postal determina la salut 
dels ciutadans. Dit amb altres 
paraules, digues-me en quin bar-

ri vius i et diré quina esperança de vida 
tens o et queda. Això és així perquè les 
desigualtats en salut estan fortament 
condicionades per les desigualtats soci-
als i econòmiques, de manera que els ha-
bitants d’un barri pobre com Torre Baró 
moriran de mitjana onze anys abans que 
els residents a Pedralbes. Aquesta desi-
gualtat no s’explica només per la pobre-
sa. Els habitants de barris mitjans com 
Gràcia o l’Eixample viuran menys que 
els de Pedralbes i més que els de Trinitat 
Nova o Ciutat Meridiana. La principal 
causa de la desigualtat en salut no és bio-
lògica o genètica, però tampoc no és la po-
bresa; la causa principal és la desigualtat 
social i econòmica. Podem afirmar, com 
fa un dels epidemiòlegs més importants 
del món en l’actualitat, Richard Wilkin-
son, que la desigualtat mata.

L’accés a la sanitat no ho és tot

En l’últim segle, l’accés universal a 
l’atenció sanitària només explica el 20% 
dels anys guanyats en l’esperança de 
vida en els països que en disposen. La 
resta s’ha degut fonamentalment a les 
millores en les condicions de vida, so-
bretot les higièniques. L’accés universal 
a una assistència sanitària de qualitat 
(bons hospitals per a tothom) és un re-
quisit necessari però insuficient per pal-
liar les grans desigualtats en salut. En-
cara que segueix sent cert que l’equitat 
en l’accés al sistema sanitari de qualitat 
és una condició de la justícia social, la 
veritable equitat en salut no s’aconse-
gueix ni solament ni principalment amb 
l’accés universal als serveis sanitaris de 
qualitat, sinó sobretot amb una redistri-
bució justa dels determinants socials de 
la salut. A més dels mitjans materials 
de subsistència, els determinants es-
mentats inclouen factors psicosocials 
com el control i l’autonomia sobre el tre-
ball i la pròpia vida, el suport social (a 
través, bàsicament, de les xarxes socials 
de la família, els amics i els veïns), i l’ab-
sència d’ansietat i estrès causats per la 
manca o l’escassetat de reconeixement 

social. Aquests factors expliquen que les 
societats (a tot arreu) amb més desigual-
tat social siguin també les societats amb 
major desigualtat en salut.

En conseqüència, la millor estratègia 
per reduir les desigualtats en salut de les 
ciutats, és a dir, per l’augment de la justí-
cia o equitat en la salut de la ciutadania, 
s’aconsegueix quan l’exposició a la malal-
tia és igual des d’un punt de vista social, i 
no només quan s’iguala l’accés als tracta-
ments mèdics de qualitat. La raó és que, 
tot i que l’accés al sistema sanitari sigui 
just, els determinants socials de la salut 
demostren que pot ser que els individus 
hi arribin ja malalts per raons socialment 
injustes que no tenen a veure només amb 
l’exposició a agents externs tòxics (que 
és l’explicació de l’epidemiologia clàssi-

ca), sinó sobretot amb 
l’impacte de l’estructura 
social desigual en l’apa-
rició i desenvolupament 
de les malalties (l’expli-
cació de la moderna epi-
demiologia social). Si els 
determinants socials de 
la salut no es distribuei-
xen equitativament en-
tre la població, el poder 
de l’equitat en l’accés al 
sistema sanitari es limita 
a no augmentar encara 
més aquesta injustícia 
prèvia, però no pot eli-
minar, ni tan sols redu-
ir, aquesta injustícia. El 
resultat és que, tot i que 
l’accés al sistema sanita-
ri es faci per necessitat 
sanitària i no, per exem-
ple, per capacitat de pa-
gament dels individus, la 
població que més pateix 
les desigualtats socials 
no té garantida ni l’equi-
tat en salut ni la igualtat 
d’oportunitats.

Enormes desigualtats

La justícia en temes de 
salut està encara molt 
lluny de ser respectada. 
Malgrat les declaraci-
ons de l’Organització 
Mundial de la Salut a 

favor del dret a la salut, la veritat és 
que aquest dret està molt lluny de re-
alitzar-se en gairebé tot el món. Les 
desigualtats en salut són enormes. Per 
exemple, un català o un japonès en néi-
xer poden esperar complir -de mitjana- 
els vuitanta anys, el doble que un swazi-
landés. I cal afegir que tals desigualtats 
s’acarnissen sobretot en les dones i els 
nens. Així, una dona que dóna a llum 
a l’Àfrica subsahariana té 100 vegades 
més probabilitats de morir en el part 
que si ho fa en un país industrialitzat, 
i un nen que neix a Angola té una pro-
babilitat de morir abans dels cinc anys 
d’edat 73 vegades més que si nasqués a 
Noruega. Més d’11 milions de nens mo-
ren cada any al món per malalties trac-
tables amb èxit com la diarrea o la ma-

lària. Només la tuberculosi mata a l’any 
gairebé dos milions de persones als pa-
ïsos pobres. Amb aquestes dades sobre 
la taula, no cal dir que les qüestions de 
justícia són i han de ser una prioritat de 
les polítiques d’ara en endavant.

Determinants socials de la salut

Els determinants socials de la salut ens 
mostren que la seva distribució és tre-
mendament injusta a la nostra ciutat, 
que els factors socials que determinen 
l’aparició i desenvolupament de les ma-
lalties no estan repartits amb igualtat 
ni obeeixen a un patró distributiu just. 
En un model epidemiològic clàssic o bi-
ologicista, les diferències en salut s’ex-
pliquen per factors que no són suscep-
tibles de ser justos ni injustos; al cap i 
a la fi, la naturalesa biològica de cada 
individu no obeeix a patrons morals. No 
obstant això, amb la constatació que la 
salut i la malaltia tenen molt a veure 
amb l’acció dels determinants socials de 
la salut, la distribució entre la població 
és clarament desigual sense que els in-

dividus i grups socials més malparats en 
siguin responsables directes. Aleshores, 
els problemes de justícia es tornen evi-
dents. Si volem aplicar el dret a la salut 
i, per tant, si volem eliminar o reduir les 
desigualtats injustes en salut, la priori-
tat política hauria de ser la reducció de 
les desigualtats socials i econòmiques 
dins de cada ciutat. Si -segons dades 
publicades aquest any per l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona: https://
www.aspb.cat/docs/infobarris/)- una ju-
bilada de la Marina del Port (al barri de 
Sants-Montjuïc) té dret a viure fins als 
87’7 anys d’edat, per què les jubilades de 
la Marina del Prat Vermell (residents al 
mateix barri de Sants-Montjuïc), s’han 
de conformar amb una esperança de 
vida de deu anys menys (77’3)?

E

lPer pal·liar les desigualtats 
en salut, la prioritat política 
hauria de ser la reducció 
de les desigualtats socials 
i econòmiques a cada ciutat

jOAn lInux-9 bARRIS ImAtgE
Digues-me en quin barri vius i et diré quina esperança de vida tens o et queda

mARC jAvIERRE
Blocs de pisos a Ciutat Meridiana
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De l’angoixa i el patiment 
a la consciència i l’apoderament

lluíS ISERn
Psiquiatre i PsiCoanalista

es reflexions d’aquest article es 
basen en un enfoc des de la psi-
cologia individual i dels grups i 

en l’experiència de treball en la xarxa 
de Salut Mental i amb col·lectius de 
persones en situació d’atur i amb grups 
de gent gran.

No em centraré en els trastorns men-
tals, una població i una assistència que 
ha donat un gran gir des de l’exclusió en 
manicomis a una integració en un terri-
tori urbà, amb serveis oberts i propers, 
i amb polítiques residencials, laborals i 
d’integració social, i de participació dels 
afectats i de les famílies, que, malgrat les 
seves dificultats i limitacions, és un mo-
del a seguir i a aprendre’n.

Em centraré en la salut mental d’al-
tres poblacions que, no patint trastorns 
mentals, viuen situacions que les afecten 
emocionalment i que posen en risc la seva 
vida laboral, familiar i ciutadana. Unes 
situacions que comporten ansietats in-
tenses -desesperació, por, culpes...- i difi-
cultats en el pensament realista, amarat 
d’aquests sentiments catastròfics que 
posen en marxa maneres de viure evita-
tives, aïllades, insolidàries, victimistes. 
Amb un patiment que paguen amb el 
deteriorament de la seva salut i la dels 
seus familiars. Unes ansietats i conflic-
tes que cal poder contenir: personal, fa-
miliar i col·lectivament, per obrir pas a 
la consciència i l’apoderament. Aquest és 
un procés -la contenció del dolor emocio-
nal-, que requereix temps i ajuda mútua. 
La família hi te un rol bàsic, no exempt 
de conflictes i problemes, i d’insuficiènci-
es. Però és cosa de tots.

L’origen del problema

Contenir el propi patiment emocional no 
sempre és possible, i quan es desborda 
afecta el cos, i els altres. Els sistemes de 
salut i de serveis socials estan a vessar 
d’aquests “pacients” i famílies que viuen 
situacions emocionals penoses, confoses 
amb “trastorns mentals” depressius o an-
siosos. Però no és la seva reacció emoci-
onal allò patològic, ho són les condicions 
socials en les quals viuen. Aquestes per-
sones sovint no s’adonen que tenen pro-
blemes en comú que han de poder encarar 
en grup. Viuen el seu problema com una 
cosa individual i biològica, a resoldre amb 
fàrmacs, no com la càrrega de patiment 
lligat a l’atur o la precarietat, o lligat a 
ser víctima d’abús en la parella, l’escola 
o el lloc de treball... que fora el verita-
ble problema a resoldre. 
Patint les pèrdues i els 
dols propis de la senec-
tut. O ser membre d’una 
família amb funcions 
parentals afectades per 
l’exclusió i la pobresa. I 
podríem continuar...

Aquests “pacients” 
(sic) afectats emocional-
ment i amb una cons-
ciència feble de la seva 
realitat bio-psico-social, 
es troben sovint amb 
metges que responen a 
les demandes de tractar 
els seus mals amb me-
dicaments. Una quar-
ta part de les persones 
ateses a les nostres ABS 
eren medicades amb an-
siolítics, antidepressius 
o neurolèptics (o amb 
tots ells) sense patir cap 
problema psiquiàtric. 
L’estudi és de 2007, just 
abans de la crisi. La ia-

trogènia que això comporta (dany que el 
malalt no tenia anteriorment i que ad-
quireix per causa de l’actuació del metge) 
és un problema de primer ordre. I que 
segur que està augmentant al ritme que 
augmenten les desigualtats i la pobresa, 
com augmenta també l’assistència parci-
al i biologista resultat de les retallades i 
la sobrecàrrega a la qual estan sotmesos 
els professionals sanitaris.

Com es promou la salut mental?

Aquest món és una “vall de llàgrimes”. 
La realitat fa patir, des del naixement. 
Les coses no són com voldríem (omnipo-
tentment). Les pèrdues i injustícies són 
omnipresents. I malgrat tot, l’ésser humà 
reacciona davant les pèrdues fent el dol 
d’allò perdut, “apoderant-se” de la seva 
realitat, creixent i fent-se fort en l’ad-
versitat. Aquesta seria “la part sana de 
la personalitat”, la que connecta amb la 
realitat, sense mentides, i és capaç de 

treballar i col·laborar 
amb els altres per en-
tendre-la i canviar-la.

Però aquesta és 
una feina no sempre 
reeixida. Una altra 
part de la persona-
litat, la immadura, 
reacciona davant els 
problemes negant-se 
a acceptar la realitat. 
És la part que l’odia 
perquè és frustrant i 
fereix, i ofèn. Aques-
ta part de la persona-
litat (i de la menta-
litat grupal) nega el 
problema, amb ràbia, 
i busca qui l’hagi de 
pagar. O amb depres-
sió i autoretrets, amb 
afebliment quasi 
sempre de l’autoes-
tima i de la vitalitat 
relacional. Evitar la 
consciència de reali-
tat, aïllar-se en refu-

gis interiors, amb l’ús de drogues o me-
dicaments (per evitar el dolor), porta al 
deteriorament de la pròpia dignitat indi-
vidual i col·lectiva. La lluita per la salut 
serà sempre una lluita contra aquestes 
tendències a negar els problemes, a fer-
se il·lusions espúries, al relat victimista 
(mare de tots els fanatismes). Una lluita 
per acceptar que no cuidem bé les nos-
tres necessitats emocionals i que hem de 
trobar sortides personals i comunitàries.

Fer el dol és sempre una feina emo-
cional subjectiva, però que necessita 
acompanyament i solidaritat. Vèncer la 
desesperació o el victimisme requereix 
poder accedir a grups en els quals es 
pugui rebre suport i aportar la pròpia 
experiència i reflexió, orientats a aju-
dar-se mútuament. Penso en l’experi-
ència de les PHA, en els grups d’ajuda 
mútua de persones en situació d’atur, 
en les psicoteràpies de grup amb gent 
gran, en el suport prestat per tants pro-

fessionals i institucions comunitàries, 
malgrat totes les limitacions.

En altres articles d’aquesta revista 
es parla de salut comunitària. La salut 
entesa com aquella manera de viure 
de forma autònoma, solidària i joiosa, 
com en Jordi Gol va definir. La salut 
comunitària s’orienta a la prevenció de 
la pèrdua de salut, a l’estudi dels “con-
dicionants socials de la salut” de de-
terminades poblacions, que necessiten 
programes específics que integrin els 
recursos d’un territori a l’entorn d’uns 
objectius determinats. Amb la necessà-
ria participació activa dels afectats en 
la lluita per agrupar-se i treballar per 

una societat sana. I una metodologia 
de treball en xarxa i d’integració dels 
recursos de Salut i Benestar social en 
cada territori. Música celestial?

Aquesta salut comunitària és pre-
sent a l’ICS i a l’Ajuntament, però no ha 
aconseguit imposar-se a la deriva domi-
nant del sistema, centrat en les malal-
ties i el seu tractament. El professional 
de la salut hauria de poder “prescriure” 
altres coses, a part de fàrmacs: associa-
cions de veïns i centres cívics, grups de 
suport emocional, ajuda a les famílies, a 
les organitzacions d’ajuda mútua, en fi: 
recursos comunitaris, molt incipients i 
encallats des de fa anys.

Cal potenciar el treball amb grups, i 
el treball en xarxa dels serveis públics 
de cada territori. I cal una direcció i un 
suport institucional (i econòmic) per fer-
ho efectiu. Amb programes de formació i 
suport als professionals contra la medi-
calització iatrogènica de les afectacions 
emocionals, i en la creació i implementa-
ció de recursos comunitaris d’integració i 
suport emocional.

Cap a un canvi de model

L’Ajuntament pot liderar en els barris 
aquest canvi de model de salut, centrat 
en el benestar i el territori. Les seves 
competències en salut comunitària i en 
Serveis Socials, i la seva política de bar-
ris, el situen en un lloc de responsabilitat 
i d’iniciatives en la promoció de la salut 
de la ciutadania, i d’integració de profes-
sionals i entitats del territori. Em consta 
el seu treball en aquesta direcció.

Des de fora, però, i pensant amb 
aquestes poblacions a les que m’he estat 
referint, crec que cal assumir que estem 
molt per sota d’allò necessari i que cal 
fer un pas endavant en la recerca sobre 
el treball de camp, en la programació, en 
la formació a l’entorn de les afectacions 
emocionals per raons socials, en la forma-
ció i suport al treball amb grups, i en la 
participació activa dels professionals i de 
la ciutadania en la construcció d’aques-
tes respostes comunitàries a la ciutat.

L

lUna quarta part de les 
persones tractades amb 
ansiolítics, antidepressius 
o neurolèptics no pateixen 
cap problema psiquiàtric

ARxIu fAvb
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“L’Ajuntament no ha dut a terme cap política 
per buscar espais per als centres de salut”

néStOR bOgAjO

ls veïns del Raval se-
gueixen esperant. Poc 
abans de l’últim ple de 

l’Ajuntament, en què es podia 
revocar la cessió de la capella 
de la Misericòrdia al Macba 
per a l’ampliació del museu, el 
CatSalut proposava ubicar el 
nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Raval Nord al cub, un 
edifici que s’hauria d’aixecar en 
el solar que hi ha al davant del 
mural de Keith Haring sobre la 
sida, recentment restaurat. Una 
solució que planteja dubtes als 
veïns i els professionals del cen-
tre. “El CatSalut fa una anàlisi 
sobre un paper: no valora les 
conseqüències de posar un edifi-
ci en aquest espai. Els condicio-
nants de salut de la població són 
molts, i un d’ells és que el barri 
disposi d’espais verds, oberts, 
lliures d’edificis”, argumenta 
Anna Romagosa, directora del 
CAP Raval Nord.

A la consellera de Salut, 
Alba Vergés, li sembla bé 
l’opció del cub perquè hi 
haurien més consultes que a 
la capella de la Misericòrdia.
Salut simplement diu que en 

aquest espai, i segons la norma-
tiva, hi pot anar un CAP de 51 
consultes. Però el cert és que, si 
els requisits canviessin mig me-
tre quadrat, el CAP ja no hi en-
traria. Està agafat amb pinces. 
A més, no tenen en compte l’en-
torn. El Raval ja està prou lluny 
d’acomplir les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la 
Salut en matèria d’àrees verdes. 
No em sembla adequat ocupar 
un espai lliure per mantenir 
els interessos de la Fundació 

Macba. Perjudicaria la salut del 
barri. És molt lícit que un mu-
seu es vulgui ampliar. Però em 
costa d’entendre que els interes-
sos dels veïns vagin darrere dels 
d’un museu.

L’espai on volen fer el cub és 
actualment una zona verda.
Volen fer un canvi d’espais: el 

del solar del cub pel del pati del 
CAP actual, que està catalogat 
com a equipament, i on mai no 
s’edificarà, ja que està protegit. 
Per tant, no estan canviant una 
zona edificada per una zona no 
edificada. Crec que això és ma-
nipular les normatives.

Què n’opina de la postura de 
l’Ajuntament?
És qui té el poder de decisió. 

Els centres de salut s’edifiquen 
en solars que cedeix l’Ajunta-
ment. Després, el CatSalut fa els 

E

Anna Romagosa
Directora del CAP Raval Nord

informes sobre la idoneïtat dels 
espais que ofereix el Consistori. 
No sé perquè, però a l’Ajunta-
ment no li interessa que el Mac-
ba es quedi sense l’ampliació a la 
Misericòrdia. Primer va proposar 
ampliar el CAP davant del centre 
actual; i el CatSalut va dir que 
no, entre altres motius perquè 
estaria sobre una subestació elèc-
trica. Després va proposar fer-la 
al mig de la universitat, al pati 
on es fan pràctiques d’arqueolo-
gia; allò no tenia ni cap ni peus. 
Ara, amb el cub, em costa de 
creure que la Diputació -propie-
tària de gran part del solar on es 
faria- vulgui pagar per un espai 
que no volia -el de l’actual CAP- 
i que haurà de reformar sencer. 
A vegades, els interessos polítics 
pesen més que les necessitats de 
les Administracions, i potser al 
final ho acceptin, però la realitat 
és que la Diputació ni necessita 
aquest espai -perquè no omple els 
espais del CCCB que resten lliu-
res- ni té diners per fer-ho.

Des del punt de vista mèdic, 
quins pros i contres té el cub?
Seria un edifici estret i allar-

gat, poc pràctic per a un CAP. 
Les sales d’espera serien juste-
tes i seria complicat d’organit-
zar. A més, no tindrà 51 consul-
tes, perquè s’haurà de destinar 
espai per a altres coses. I estarí-
em a l’ombra del Macba, literal-
ment, amb poca ventilació.

I la Misericòrdia?
És un edifici que està fet, tot i 
que caldria enderrocar gaire-
bé tot menys la part que està 
catalogada. El cost, per tant, 
crec que seria més car. Tindria 
menys metres quadrats, però la 
distribució seria diferent, una 
mica més ampla. I tindria més 

ventilació i més llum que el cub. 
Però el motiu principal és que 
no li trauria una zona oberta al 
barri. El CatSalut ha dit que, a 
nivell arquitectònic, el CAP pot 
anar-hi; que tindria moltes més 
consultes que les que tenim ara. 
I el barri està d’acord. Quan es 
va fer el Macba, es va fer pen-
sant en esponjar el barri. Ara 
tornarem a fer un edifici en un 
indret on ja n’hi havia un i el 
vam enderrocar per esponjar el 
barri?

El Macba diu que també 
defensen el millor per al 
barri.
I asseguren que no hi haurà 

cap ampliació del Macba si no 
tenim un CAP. Però no accepten 
altres opcions d’ampliació, com 
la de fer-la pel pàrquing. (De fet, 
m’han arribat veus que diuen 
que el pàrquing el voldran des-
prés). Em sembla molt egoista 
no voler fer l’ampliació en una 
altra zona de la ciutat. O fins i 
tot de l’àrea metropolitana. Po-
dria donar vida a altres barris. 
I tot perquè la gestió seria una 
mica més incòmoda i perquè 
probablement els costos serien 
una mica més elevats.

L’ocupació de la Misericòrdia 
per la plataforma Raval 
digne ja, amb entitats, veïns 
i professionals del CAP, ja fa 
més de 100 dies que dura.
La idea és mantenir-la fins 

que no hi hagi una solució defi-
nitiva. I que el barri hi estigui 
d’acord: si es decideix fer el CAP 
al cub, no crec que els veïns 
abandonin l’ocupació. Volen que 
la Misericòrdia sigui un equipa-
ment per al barri. Al Raval ja hi 
ha prou equipaments de ciutat i 
fins i tot de país.

Metgessa de 
família al Raval

Anna Romagosa és 
directora del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) 
Raval Nord des del 2012. 
Nascuda a l’Eixample, 
va viure a Gràcia i ara 
ho fa a Sant Gervasi. 
La seva vinculació amb 
l’equipament va començar 
el 2003, quan va entrar-
hi a fer la residència i 
s’hi va quedar. Somriu 
quan assegura que no té 
cap màster. I bromeja: 
estar tants anys al Raval, 
“és un bon màster de la 
vida”. Recorda quan va 
fer el canvi de xip que 
va fer que s’impliqués 
en la reivindicació del 
nou CAP: “Saps què és 
entrar en una consulta 
sense ventilació després 
d’una cura? L’olor és 
impressionant. Jo havia 
normalitzat la situació. 
Fins que una companya 
em va dir: ‘No podem 
seguir sent còmplices 
d’això’. I és que, si no 
la denuncies, estàs 
acceptant una situació 
que no és normal”.

DAnI CODInA
Anna Romagosa a la porta del CAP Raval Nord

El CAP està molt condicionat 
per la catalogació de l’edifici 
racionalista de Sert, que en 
dificulta les reformes.
Tenim un problema d’acces-

sibilitat, des del primer dia. Fa 
uns anys potser s’entenia, però 
cada cop sobta més. És molt trist 
que arribis a tenir una cadira de 
rodes elèctrica, que et permeti 
ser més autònom, i no puguis 
entrar al teu CAP perquè no dis-
posa de porta automàtica. Com 
que l’edifici està catalogat, la 
porta original s’hauria de man-
tenir, deixant-la oberta, fent 
un afegit per a l’automàtica. 
Tampoc no podem fer forats a 
la paret per fer finestres, ja que 
l’edifici s’ha de mantenir en les 
mateixes condicions, de manera 
que estem fent servir consultes 
sense ventilació. I les finestres 
han de ser del mateix material 

original, perquè està catalogat. 
Quan plou, l’aigua s’escola cap a 
dins. Les hem intentat segellar 
mil vegades. Patrimoni diu que 
es poden fer modificacions, però 
per fer-les cal fer un munt de pa-
perassa perquè, sovint, després 
et diguin que no.

També tenen un problema 
de manca d’espai.
Les sales d’espera són els 

passadissos. I la sala d’extracci-
ons és petita. No té les separaci-
ons adients i afavoreix les pun-
xades accidentals. El nou CAP 
haurà de complir la normativa, 
amb separacions rígides.

Ningú no va veure que en 
aquest edifici no hi podia 
anar un CAP?
Va ser un error. És cert que 

l’edifici feia la seva funció com a 
dispensari de salut. Però el CAP 
s’hi va instal·lar després dels 
Jocs Paralímpics. Ja es parla-
va d’accessibilitat, i, encara que 
només fos per aquest tema, ja 
es podien haver plantejat que 
aquest no era el millor lloc per 
fer un CAP. No sé quins espais 
hi havia llavors, però sé que des 
de llavors ençà s’han cedit es-
pais a altres entitats, públiques 
i privades, com ara la Universi-
tat Ramon Llull: quan jo era re-
sident, pensava que el solar on 
ara hi ha la biblioteca i la pista 
de basquet acolliria el nou CAP. 
A Barcelona tenim un problema 
greu de manca de sòl per a sa-
lut. El CatSalut no troba solars. 
El CAP del Gòtic, ubicat en uns 
baixos, ha hagut de tancar en-
guany dos o tres cops per inun-
dacions per restes fecals. I busca 
al Gòtic un espai per a un CAP. 

l“És molt trist que no 
puguis entrar al teu 
CAP amb cadira de 
rodes elèctrica perquè 
no té porta automàtica”

l“No em sembla 
adequat perdre un 
espai obert al Raval 
per mantenir l’interès 
de la Fundació Macba”
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ElIA HERRAnz

oneixement dels barris, visió 
de ciutat i capacitat d’entendre 
com funciona el sistema que 

gestiona un dret humà troncal, el dret 
a la salut. Organització i constància per 
denunciar -a l’estil “gota malaia”- les 
deficiències en els equipaments als bar-
ris, llistes d’espera, ràtios professionals 
o dotacions econòmiques. I segurament 
el més important: consciència política 
per no resignar-se a adoptar el rol de 
mers “usuaris” de la sanitat. Poden ser 
alguns trets que expliquin el paper que 
des dels anys 70 han jugat les vocalies 
de sanitat del moviment veïnal de Bar-
celona i la Comissió en Defensa de la 
Sanitat Pública de la Favb, que ja porta 
23 anys com a espai de coordinació de 
les diferents lluites en defensa d’aquest 
servei bàsic.

Un treball de formigues. Ens ho expli-
ca la Marcel·la Güell, una de les respon-
sables de la comissió, que ha viscut totes 
les reformes sanitàries de la democràcia i 
que coneix de primera mà, com a profes-
sional sanitària ara jubilada i com a ac-
tivista, quant li costa al sistema acceptar 
el control i seguiment ciutadà.

Un sistema sanitari, el de Barcelona, 
gestionat per un consorci entre l’Ajun-
tament i la Generalitat que és un mons-
tre que mou milions d’euros d’inversió 
(7.075.391,70 euros en l’exercici de 
2017), està format per centenars d’equi-
paments (70 centres d’atenció primària, 
7 hospitals, 14 centres sociosanitaris, 
més altres espais com els centres de 

salut mental o  l’assistència sanitària 
de les residències geriàtriques), en els 
quals treballen milers de professionals 
que atenen una població de més d’1 mi-
lió i mig de persones.

Més enllà de les xifres, el sistema 
sanitari públic és juntament amb l’edu-
catiu una eina essencial des de la qual 
promoure l’equitat social i combatre les 

desigualtats. Les organitzacions veïnals 
ho han tingut molt clar des de la seva 
fundació i, com s’explica en altres arti-
cles d’aquest dossier, van assumir que 
la millora de la qualitat de vida de tot 
el veïnat tenia un important component 
de defensa de la salut. I que per poder 
incidir en el funcionament del sistema 
calia organització i establir complicitats 

amb uns professionals sanitaris de tra-
dició molt corporativa.

Els anys 1982 (en què Catalunya 
assumeix les competències en sanitat 
“sense diners ni hospitals públics”, afir-
ma Güell), i 1985 (quan es fa la primera 
reforma de l’atenció primària) van ser 
dues dates que van marcar les lluites 
de les dècades posteriors. S’estaven as-
sentant les bases del model sanitari i els 
activistes, a banda de demanar la cons-
trucció dels CAP als barris, denunciar 
l’estat deplorable de molts centres o els 
primers col·lapses de les urgències dels 
hospitals, demanaven la total gestió pú-
blica de la xarxa sanitària, una oportuni-
tat que es va perdre quan es va aprovar 
la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalu-
nya, amb Xavier Trias com a conseller. 

El Departament de Salut apostava per 
-i fins i tot finançava- les associacions 
d’usuaris com a interlocutores, mentre 
que les vocalies de sanitat reivindicaven 
el dret a participar des de la seva inde-
pendència i assentament en el territori. 
De fet, apostaven perquè les comissions 

AlbERt-9 bARRIS ImAtgE
El Raval s’ha mobilitzat per defensar un centre de salut al barri

L’Ajuntament no ha dut a terme 
cap política per buscar espais 
per als centres de salut. Dras-
sanes caurà d’aquí quatre dies. 
Casc Antic és relativament nou, 
però s’ha quedat petit. Després 
veus que per a centres de salut 
privats sí que n’han trobat: l’es-
pai de la Quirón era municipal. I 
no crec que l’Ajuntament s’hagi 
de moure per a la Quirón.

Quines són les necessitats 
del barri en matèria de 
salut?
La població té un nivell so-

cioeconòmic baix. I això ja és 
un condicionant de salut im-
portant. També el fet que gai-
rebé el 50% de la població sigui 
migrant. Això condiciona la 
manera d’arribar a la població. 
El principal problema és que el 
gruix de la població migrant no 
té consciència de malaltia crò-
nica: costa molt que entenguin 
que ho seran per a tota la vida 
i que cal millorar els hàbits de 
salut. És cert que això és difícil 
en tota la població, no només la 
migrant, però entre la població 
autòctona està culturalment 
més acceptat que cal fer con-
trols. La població migrant que 
ve de països on, probablement, 
s’han de preocupar més de les 
malalties agudes sol venir un o 
dos cops a la visita i després se 
n’obliden.

I això com es pot combatre?
Cal adaptar-se més a la cul-

tura de cada comunitat fent 
més atenció comunitària. Cal 
sortir més i fer xerrades dins 
la comunitat. Fer activitats per 
entendre’ls a ells i que ells ens 
entenguin a nosaltres.

Hi ha problemàtiques 
concretes que afecten la 
població migrant?
N’hi ha alguna. Per exemple, 

el consum de shabú -una me-
tamfetamina- afecta sobretot la 
comunitat filipina. És una droga 
que es consumeix per aguantar 
les dures condicions de treball 

-hi ha persones que treballen un 
mes seguit-. Es consumeix en un 
entorn lúdic, després de treba-
llar, i l’efecte dura tres o quatre 
dies. Si no tornen a consumir, 
l’efecte es perd i és pitjor. Això 
fa que s’enganxin molt. El sha-
bú ens està donant molts pro-
blemes: trastorns mentals, pro-

blemes cardiovasculars, ictus, 
miocardiopaties dilatades -cors 
que sembla que portin 100 anys 
treballant-... I en gent molt jove, 
d’entre 35 i 45 anys, que potser 
porta 20 anys consumint, per-
què comencen a treballar molt 
joves, a l’hostaleria.

Com fan front a aquest 
repte?
El shabú és un tema tabú 

dins la comunitat. Si els pregun-
tes si en consumeixen, la res-
posta sempre és que no. I molts 
cops estàs veient que sí, perquè 
venen al CAP per un problema 
relacionat amb això. Un estudi 
del Centre d’Estudis Africans 
deia que el 50% dels homes con-
sumien shabú. I l’Hospital del 
Mar va detectar que el 4% de les 
dones d’aquesta comunitat n’ha-
vien consumint durant l’emba-
ràs. És moltíssim.

Hi ha qui diu que els 
migrants fan un ús abusiu 
del sistema públic.
Els migrants utilitzen menys 

el sistema. Els meus caps m’ho 
recorden quan els demano més 
recursos per atendre la pobla-
ció migrant. Em diuen que, com 
que venen menys, necessitaré 
menys. El que sí que fan els mi-
grants és fer servir els circuits 
de manera diferent: com que 
sovint tenen problemes per de-
manar hores lliures a la feina 
per anar al metge, venen d’ur-
gències, quan poden, en lloc de 
programar abans la visita. És 
un fet que no és distintiu dels 
migrants, sinó de la població 
treballadora.

Perquè en fan un ús menor?
De vegades per por, si és 

que estan en situació irregular. 

També perquè tenen menys con-
cepte de malaltia. En general, 
les passen a casa. Fins i tot ma-
lalties greus. En general és gent 
que, si no és que necessita una 
baixa laboral, no acut mai al sis-
tema sanitari a demanar res.

Com són les condicions 
laborals dels professionals 
del CAP?
Els professionals de la públi-

ca, tal com està el país, no ens 
podem queixar. Però, per la fei-
na que fem i la responsabilitat 
que tenim, hauríem de cobrar 
més. El col·lectiu d’administra-
tius està molt mal pagat i poc 
reconegut. No poden cobrar 

jornada complementària; si do-
blen, ha de ser a canvi d’un dia: 
no poden treballar més i cobrar 
més. Són acords als quals van 
arribar els sindicats, perquè es 
contractés més. Però quan ets 
mileurista potser t’interessa fer 
hores extres i cobrar-les. Hi ha 
altres coses que encara estem 
amb insuficiència. Per exemple, 
tenim un odontòleg, mentre que 
a Drassanes, una zona amb no-
més una mica més de població, 
en tenen dos; de manera que 
s’acaba creant un greuge com-
paratiu. Això ens passa també 
amb la treballadora social. Cos-
ta fer fórmules noves. Sempre 
ha de ser tot o “un” o “dos”. Pot-
ser necessitem “mig més”.

La sanitat pública té qui la defensa

l“Els migrants utilitzen 
menys el sistema; 
els meus caps m’ho 
recorden quan els 
demano més recursos”

AlbERt-9 bARRIS ImAtgE
Pancarta exigint el trasllat del CAP a la Misericòrdia
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lDes dels anys 70 les 
vocalies de sanitat s’han 
nodrit d’activistes que no 
s’han conformat amb ser 
mers usuaris del sistema

C



CARRER152 juliol 2019 DOSSIER 23

de control estiguessin formades només 
per associacions veïnals per facilitar la 
unitat d’acció. A part de les denúncies 
i el control democràtic, les vocalies van 
tenir una important labor formativa per 
explicar el nou model d’atenció primària 
en els seus barris -que no va acabar la 
seva implantació fins al 2003-, acompa-
nyant el veïnat per accedir correctament 
als serveis i a l’atenció o assessorant so-
bre com fer reclamacions per reivindicar 
els seus drets. “Tot això, sense correu 
electrònic ni mòbils; les nostres eines 
eren les assemblees, les xerrades als 
barris, concentracions, comunicats a la 
premsa...”, recalca Güell.

En aquelles dates de canvi de segle, i 
després de fortes inversions, els equipa-
ments sanitaris de Barcelona, amb algu-
nes sonades excepcions, havien assolit 
un nivell més que acceptable. La lluita 
per la sanitat, que com tantes altres té 
molt de reactiva, es quedava a la base 
de les organitzacions sostinguda per un 
mínim d’activistes. Fins que el 2010 van 
arribar les retallades: un tsunami que 
va sacsejar la consciència de la població i 
la de molts professionals, en especial els 
treballadors hospitalaris, que van lluitar 
colze a colze amb els activistes al crit de 
“sanitat 100x100 pública”.

Treball constant i poc lluït

Però a banda de moments crítics de re-
acció contra atacs directes a la línia de 
flotació del sistema públic de salut, la 
labor del dia a dia de les vocalies de sa-
nitat és discreta, perseverant i sostingu-
da. Es mou entre un mar de dades sobre 
ràtios, estadístiques, gestors o respon-
sables d’àrees, un coneixement que la 
Llei de Transparència està ajudant a fer 
més assequible i democràtic. Pot tenir 
més incidència en el funcionament de 
l’atenció primària -per altra banda, la 
base del sistema- que no en les directi-
ves poc accessibles del món hospitalari. 

I que té “bona salut” organitzativa, com 
ho demostra per exemple la quinzena 
d’associacions veïnals de tot Barcelona 
que formen part activa de la comissió de 
la Favb i que es reuneixen regularment 
com a mínim un cop al mes.

Algunes de les lluites actuals passen 
per aconseguir representació veïnal en 
els CAP mitjançant els Consells de Cen-
tre; que es replantegi el funcionament 
dels Consells de Salut dels districtes per 
fer-los més participats, o aconseguir que 
les persones que viuen en les residències 
assistides per a la gent gran tinguin el 
mateix dret a ser atesos al CAP de zona 
que els seus veïns i veïnes: per tant, que 
els diners que Sanitat gasta en la pri-
vada Mutuam, que cobreix l’assistència 
sanitària a les residències, els inverteixi 
directament en l’atenció primària per ab-
sorbir aquesta població, massa aïllada i 
mal atesa, a la comunitat sanitària.

El rerefons de tot plegat és reivindi-
car precisament aquesta comunitat sa-
nitària que, com l’escolar, per funcionar 
de manera més democràtica hauria de 
comptar amb la representació reglada de 
tots els actors i interessos implicats (ges-
tors, professionals i usuaris).

Un tema bàsic, el de la participació, 
com també ho és el de continuar lluitant 
per una sanitat 100% pública, universal 
i de qualitat. És a dir, anar revertint els 
concerts amb la privada i assegurar una 
cobertura sanitària per a tota la ciuta-
dania. Una cursa de fons amb molts ob-
jectius per assolir i temes pendents des 
de fa molts anys, però també amb molts 
avenços aconseguits.

COmISSIó En DEfEnSA DE lA 
SAnItAt PúblICA DE lA fAvb

es de 1978 la Conferència d’Alma 
Ata i l’OMS han promogut que la 
participació comunitària obrís a 

la ciutadania la possibilitat de ser agent 
del desenvolupament i la millora de la 
salut. Mitjançant el millor coneixement 
de la situació i amb l’incentiu de resol-
dre els problemes comuns, la participació 
comunitària s’entén des d’aleshores com 
l’inici d’un procés d’assumpció de respon-
sabilitats per part dels individus i les fa-
mílies sobre el benestar propi i de la col-
lectivitat i, en conseqüència, la promoció 
de les accions necessàries.

art a fi t

En el nostre entorn, la participació s’ha 
aturat a les institucions i els represen-
tants, però no arriba gaire més enllà. La 
participació en el CatSalut està organit-
zada per mitjà del Consell de Salut amb 
més de 30 persones i mínima i dubtosa 
participació ciutadana, i els Consells 
de Participació de les Regions Sanità-
ries. A la ciutat de Barcelona aquests 
darrers són els anomenats Consells de 
Salut dels Districtes Sanitaris i no aca-
ben de complir la funció participativa, 
segons l’experiència de la Comissió de 
Sanitat de la Favb.

Creiem que hem d’anar més enllà, 
escurçar la distància entre els Consells 
de Salut dels Districtes i la comunitat. 
Creiem que un consell participatiu de 
centre pot ajudar a incidir des de la re-
alitat immediata i des de les necessitats 
detectades als centres d’atenció sanità-
ria. Per això demanem la implementa-
ció d’una reglamentació dels Consells 
de Centre d’Atenció Primària que in-
cloguin un contingut i un funcionament 
que permetin avançar en millores. Una 
estructura similar ha sigut desenvolu-

pada pel Departament de Serveis Soci-
als en la reglamentació de les residèn-
cies assistides i ha demostrat ser una 
bona eina perquè la comunitat incidís 
en el seu funcionament.

En línies generals, voldríem un con-
sell amb contingut conegut amb anti-
cipació suficient a la seva realització i 
acordat entre els seus components que 
es trobés dues o tres vegades a l’any 
si no hi ha una necessitat excepcional. 
Aquest consell hauria de servir en pri-
mer lloc per conèixer el funcionament 
del mateix centre, revisar paràmetres 
com l’accessibilitat, la coordinació amb 
els especialistes i centres de referència i 
el compliment dels acords del consell en 
les successives trobades. Les reunions 

d’aquests consells haurien de ser ober-
tes a les associacions de veïns i veïnes 
dependents del centre i els acords asso-
lits haurien de ser públics.

Entenem que els Consells de Distric-
te, que han de tenir continguts també 
coneguts amb anticipació, no han d’es-
tar exempts de donar raó del compli-
ment dels acords previs i han de servir 
per al debat i la informació dels prin-
cipals problemes de salut de la ciutat, 
en col·laboració amb l’Agència de Salut 
Pública, en el format que els sembli més 
adient i productiu. Quedaria per als con-
sells de centre l’aplicació que es pugui 
desprendre de les seves informacions, 
debats i conclusions.

La participació 
ciutadana en salut

D

• Consells regulars dos o tres cops a l’any 
i consells extraordinaris si hi ha motius 
que ho requereixin i són importants per 
als usuaris.
• Aquests consells haurien d’estar 
formats bàsicament per les associacions 
veïnals i els representants del centre, 
amb la possibilitat de convidar persones 
determinades segons el tema que es 
tracti o d’admetre la presència de 

persones particulars interessades.
• Paritat en la presència de totes les 
associacions de veïns i veïnes del barri 
que el tinguin com a centre de referència.
• Publicació de la composició del Consell 
de Participació a cada centre.
• Elaboració d’actes públiques de cada 
reunió.
• Seguiment de les propostes acordades.
• Aportar les reclamacions greus.

Propostes per als consells dels centres sanitaris

jOAn mOREjón
La ciutadania pot ser un agent actiu en la millora de la salut comunitària

lMillorar el reglament dels 
consells dels centres de 
primària pot escurçar la 
distància entre institucions, 
representants i comunitat

lUn dels objetius actuals 
és aconseguir representació 
veïnal en els consells dels 
CAP de manera semblant 
als consells escolars

•	Constitució	espanyola. Drets 
fonamentals, article 23.1: “Els 
ciutadans tenen dret a participar 
en els afers públics, directament 
o per mitjà de representants 
lliurament elegits en eleccions 
periòdiques per sufragi universal”. 

•	Llei	d’Ordenació	Sanitària	
de	Catalunya (15/1990). S’hi 
esmenta a la participació 
comunitària en la formulació de la 
política sanitària i en el control de 
l’execució. Configura els òrgans de 
participació comunitària adscrits 
al Servei Català de la Salut: Consell 
de Salut de Catalunya (òrgan 
central), consells de participació 
de les regions sanitàries i consells 
de participació dels sectors 
sanitaris (de caràcter territorial). 

•	Recomanació	del	Consell	
d’Europa R (2000) 5, relativa 
al desenvolupament d’estructures 
de participació dels ciutadans 
i pacients en el procés decisori 
en l’àmbit sanitari. 

•	Estatut	d’Autonomia	de	
Catalunya, 19 juliol de 2006. 
L’article 43 estableix que la 
participació i la representació 
de la ciutadania han d’orientar 
els poders públics en l’exercici 
de les polítiques públiques. 

•	Llei	de	mesures	fiscals,	
administratives,	financeres	i	del	
sector	públic (2/2014), de 27 
de gener (nou article -10 bis-). 
Estableix que la participació de 
la societat civil en el sistema 
sanitari públic de Catalunya 
s’articula mitjançant el Consell de 
Salut de Catalunya i els consells 
de participació territorial de salut 
d’adscripció al Departament 
de Salut. La Llei 3/2015, de l’11 
de març modifica els apartats 5 i 6 
per introduir canvis en les funcions 
dels consells de regió i infraregió. 

•	Llei	de	consultes	populars no 
referendàries i d’altres formes 
de participació ciutadana 
(10/2014, del 26 de setembre). 

•	Llei	de	transparència, d’accés a 
la informació pública i bon govern 
(19/2014). 

• El Decret	dels	òrgans	de	
participació	comunitària	en	
el	sistema	públic	de	Catalunya 
(201/2015) de setembre regula 
el desplegament d’òrgans 
de participació comunitària 
i de base territorial. 

•	Llei	del	procediment	
administratiu	comú	de	les	
administracions	públiques 
(39/2015, d’1 d’octubre). 

•	Carta	de	drets	i	deures	dels	
ciutadans	en	relació	amb	
la	salut	i	l’atenció	sanitària 
(actualització de 2015). Reconeix 
el dret de les persones a 
participar com a agents actius 
en el sistema sanitari, per mitjà 
de les institucions, els òrgans de 
representació comunitària i les 
organitzacions socials.

Un ampli 
marc legal 

que empara 
la participació
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Los retos del Pla de Barris
MARiElA iglESiAS
RobERtA dE CARvAlho
TerriToris oblidaTs

El Pla de Barris de Barcelona se de-
fine como un programa municipal 
en clave de “pla de xoc” ante las 
consecuencias de las múltiples cri-
sis que se viven con mayor impacto 
desde el año 2008. Dotado de un 
presupuesto extraordinario de 150 
millones de euros, busca reducir 
las desigualdades en los barrios 
más desfavorecidos de la ciudad 
mediante actuaciones integrales 
con una fuerte implicación ciuda-
dana en la definición de proyectos 
revitalizadores de los barrios.

Si bien los antecedentes de 
este plan lo llevan a una asocia-
ción fuerte con la Llei de Barris de 
la Generalitat de Catalunya, y por 
tanto a un marco principalmente 
urbanístico, el Pla de Barris que 
impulsó el gobierno municipal de 
Barcelona desde el año 2016 se 

distingue por la preeminencia de la 
perspectiva social con que se con-
cibe. “La lluita contra les desigual-
tats és el principal repte que hem 
d’afrontar col·lectivament com a 
ciutat i societat”; “El Pla de Barris 
pretende disminuir las desigualda-
des entre los barrios de Barcelona, 
favoreciendo el acceso a la renta, 
a los servicios, a la calidad urbana 
y al bienestar de toda la ciudada-
nía”, enuncia en sus documentos 
iniciales. En este sentido busca 
responder al aumento de las des-
igualdades en la ciudad a través 
de la territorialización de las po-
líticas con perspectiva social pro-
poniendo actuaciones en la escala 
barrial y buscando la complicidad 
de la comunidad de proximidad. 
Proximidad y territorialización son 
tendencias predominantes de las 
políticas de rehabilitación integral 
de las últimas décadas.

Diez planes para 16 barrios

La escala barrial del Pla de Barris, 
sin embargo, se refiere principal-
mente al ámbito de actuación y 
a la participación vecinal, ya que 
el diseño y despliegue se realiza 
desde una coordinación técnica 
central a cargo de Foment de Ciu-
tat, articulada y validada por los 
distritos pero gestionada en el día 
a día por la figura técnica de las y 
los Cap de Projecte. Ciertamente 

una gobernanza compleja que ha 
de evaluarse como dimensión ope-
rativa de la política.

En términos de despliegue, el 
programa se ha ejecutado a tra-
vés de 10 planes que abarcan 16 
barrios con indicadores altos de 
vulnerabilidad social. En un princi-
pio se planificó un proceso escalo-
nado en fases de tres programas. 

De allí que Trinitat Nova, Baró de 
Viver-Bon Pastor y el Besòs y Ma-
resme fueran los primeros planes 
en ponerse en marcha, coherente 
con la estrategia de potenciar las 
actuaciones de reequilibrio social 
en el eje del Besòs. Sin embargo, 
esta idea ha sido reemplazada lue-
go por un despliegue de todos los 
planes en paralelo.

La perspectiva multidimensio-
nal del programa se expresa en 
cinco objetivos que van más allá 
de los que abarcaría un plan de 
rehabilitación integral tradicio-
nal. La ambición de los objeti-

vos es destacable, aunque difí-
cilmente se puedan alcanzar en 
un horizonte de cuatro años. No 
obstante, la sola intencionalidad 
de actuar desde áreas más “soft” 
es un reto para la tradición del 
urbanismo de Barcelona, donde 
prevalece la mirada “de la pie-
dra”, tanto en los técnicos como 
en el tejido asociativo.

¿Más allá de la participación?

Otro concepto que introduce el 
Pla de Barris como objetivo es la 
idea de coproducción de políticas 
públicas que supera al de partici-

pación, estableciendo mecanismos 
continuos para “abrir” el diseño y 
seguimiento durante todo el proce-
so. Pese a esta enunciación de in-
novación social, la gestión de esta 
coproducción es compleja y los re-
sultados hasta ahora se muestran 
más cercanos a la participación 
tradicional que a la coproducción 
y acción comunitaria que se indica. 
En esta línea de innovación política 
se ha agregado el quinto objetivo, 
que tiene que ver con cambiar las 
formas internas de trabajo de la 
administración apostando por la 
transversalidad y la colaboración 

entre ciudadanía y administración. 
Tal vez sea en la gestión hacia 
adentro del propio Ayuntamiento 
donde estas nuevas formas de tra-
bajo tengan un impacto más noto-
rio como ejercicio de innovación 
en política pública.

Tiempo de evaluación

A cuatro años, ¿cómo se pueden ver 
todas estas intenciones plasmadas 
en un diseño complejo que en sí 
mismo era un reto? Desde el anun-
cio del programa de Pla de Barris 
realizado por la actual gestión del 
gobierno municipal las expectati-
vas y dudas se han acumulado por 
igual en los diferentes territorios 
de la ciudad. La definición de los 
barrios afectados y el presupuesto 
dispuesto no alcanzó para cubrir 
la necesidad de comprensión de 
una política que se intuía como 
uno de los sellos de identidad de 
la nueva gestión. Su enunciación 
en términos de política integral 

contra la desigualdad creciente 
en los barrios acercó demasiado 
las expectativas hacia la anterior 
filosofía de la Llei de Barris, que 
tuvo resultados desiguales según 
dónde se hubiese aplicado y que 
sin duda tuvo un mayor impacto 
urbanístico que social.

Sin embargo, ya en las prime-
ras presentaciones del programa, 
el planteamiento se distanciaba 
de la Llei de Barris en cuanto a 
la búsqueda de un impacto social 
mayor a través de intervenciones 
más comunitarias, sociales y edu-
cativas que urbanísticas, pero que 
en muchos casos no estaban del 
todo definidas y generaban mayor 
incertidumbre. Por otra parte, 
su enunciación en términos de 
“coproducción” de políticas difi-
cultó la comprensión a través de 
proyectos o intervenciones con-
cretas. Asimismo, el plan de tra-
bajo por fases escalonadas para 
la entrada de los barrios generó 
comparaciones poco productivas 
para una política de ciudad como 
la que se estaba tratando de lle-
var adelante, y acertadamente se 
reorientó. Los tiempos desiguales 
de las actuaciones no ayudaron 
y las fechas electorales tampoco 
para hacer una lectura calmada 
de los resultados que seguramen-
te veamos con más fuerza a partir 
de estos momentos.

L’Ajuntament implementa des de 2016 un 

pla per reduir la desigualtat entre barris. 

Hem preguntant als veïns, entitats i tècnics 

implicats què opinen sobre el seu desplegament, 

oportunitats, mancances i possibilitats de millora

lUn objetivo que se 
empieza a dibujar es 
un cambio en las formas 
de trabajo internas del 
propio Ayuntamiento

En despliegue

En definición

Pendientes de inicio

Los barrios afectados por los planes

lInteresante como 
concepto, al plan le 
ha faltado operatividad 
y esto ha generado 
dudas en los barrios

Tenemos unos años más de Pla de Barris y es el tiempo 
de comenzar a mirar impactos de un proceso que no ha 
sido fácil. Un programa emblemático que en términos 
conceptuales es interesante pero que en lo operativo ha 
resultado a veces demasiado complejo. Es por eso que su 
evaluación debería, por un lado, repasar los procesos e 
identificar las barreras que se han presentado para redefinir 
lo operativo tanto en lo interno como en la relación con la 
ciudadanía. Por otro, contemplar los impactos diferenciados 
de cada área de actuación y territorio para un mayor 
aprovechamiento del potencial de los tejidos sociales y 
técnicos, y establecer así líneas de mejora para próximas 
intervenciones socio-espaciales desde y para los barrios.

Una primera evaluación

lEl programa enfoca la 
intervención en el eje 
social y comunitario por 
encima del urbanismo 
tradicional
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Plan de barrios 

o barrios con plan

JuAn CAMilo RAMoS
responsable de urbanismo 

de la Favb

Mientras la administración tiene 
miradas de barrio implementadas 
desde distintos centros, con inver-
siones y programas normalmente 
desarrollados entre el distrito y 
las Áreas del Ajuntament, el movi-
miento vecinal se mueve con visión 
de barrio de forma global. Es difí-
cil separar los problemas sociales 
y los problemas estructurales que 
forman parte esencial de la mayo-
ría de barrios deprimidos. Nuestros 
ojos son distintos.

Los planes de barrio debe-
rían ser una parte importante del 
“plan”. Ramon Folch definió la idea 
de la “planificación concurrente”, 
que es allí donde se unifican las ne-
cesidades sociales, medioambien-
tales, urbanas y estructurales.

Es en los temas estructurales 
donde el movimiento vecinal tiene 
más claro lo que necesita. El peso 
del corto plazo, cuatro años, hace 
difícil la toma de decisiones estra-
tégicas en política. Es una eviden-
cia que los proyectos que está de-
sarrollando Barcelona Regional por 
encargo del Consorci del Besòs, 
que influyen en muchos de sus ba-
rrios, ni han sido discutidos ni son 
conocidos por el territorio. La des-
confianza que esto genera influye 

en la propia credibilidad de los 
planes. Lo mismo ocurre con las 
incógnitas sobre el futuro cubri-
miento, o no, de la Ronda de Dalt, 
o el poco conocido Pla del Delta 
sobre los barrios de la Marina.

No olvidar la historia

Los planes de barrio de esta legis-
latura son distintos pero también 
continuadores de una tradición 
de intervención en las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad (Pla-
nes Integrales, Planes de Futuro, 
Ley de Barrios...). La crisis eco-
nómica demostró que la paulatina 
mejora en el diferencial de estos 

barrios con la renta media de la 
ciudad había sido un espejismo. 
Sin embargo, no ha existido nin-
gún balance de lo que significaron 
estas intervenciones para evitar la 
repetición de errores. Las mejo-
ras de las condiciones de vida de 
la ciudadanía producen fugas del 
vecindario si no somos capaces de 

producir mejoras estructurales. 
No es bueno ni eficiente partir de 
cero en los análisis, como si no hu-
bieran existido estudios previos, 
como si fueran lugares de expe-
rimentación permanente de una 
realidad social subalterna. Los 
análisis en torno a los barrios y el 
diagnóstico de los mismos no han 
aportado casi nada novedoso.

El simple anuncio de los pla-
nes de barrio contribuye a crear 
un estigma, ya que  requieren de 
intervención en relación a la po-
breza, el paro, el bajo nivel de es-
tudios de sus residentes, el estado 
del parque de viviendas… índices 
clásicos o nuevos índices compues-
tos sobre el grado de vulnerabili-
dad social de un lugar.

Lugares de oportunidad

Las causas de la reproducción so-
cial en el tiempo debido a las crisis 
económicas, a parte de los índices 
sociales sobre la población, son 
la conectividad y aislamiento, los 
problemas de convivencia y segu-
ridad, la situación de la vivienda, 
la inexistencia de un comercio de 
proximidad (a veces en estos ín-
dices se ha contado el número de 
extranjeros, pero esto no es causa 
sino efecto de la existencia de ba-
rrios vulnerables).

Necesitamos una nueva defini-
ción de los planes de barrio en tor-

no a las oportunidades de transfor-
mación urbana y la construcción 
de índices de convivencialidad que 
señalen los aspectos positivos de 
los barrios (amistades en los mis-
mos, lugares de encuentro, ocupa-
ción diaria de espacios públicos, la 
vida comunitaria y el porcentaje 
de participantes, la solidaridad…).

Podemos poner algunos ejem-
plos: Ciutat Meridiana, Torre Baró, 
Roquetes, Trinitat Nova y Sant Genís 
dels Agudells como lindes de Coll-
serola. Vallbona, Trinitat Vella, Bon 
Pastor, Baró de Viver son espacios 
de oportunidad respecto al Besòs. 
Verneda y la Pau, respecto al par-
que sobre las vías férreas de Sant 
Andreu-la Sagrera. El Besòs y Ma-
resme respecto al mar y las zonas 
productivas del 22@ y Estadella. Los 
barrios de la Marina respecto al mar 
y Montjuïc. El Gòtic y Raval Sud y 
su propia centralidad. La Taixone-
ra con respecto a la zona de Vall 
d'Hebron y el cubrimiento de Ronda 
de Dalt. El nudo de la Trinitat es una 
oportunidad, el de Gran Via otro, 
como lo es el último gran huerto 
urbano en Vallbona, en tanto que 
equipamiento metropolitano.

Los espacios de oportunidad son 
lugares centrales del conjunto de la 
nueva ciudad metropolitana, bien 
conectados, barrios con un “plan” 
que exprese sus potencialidades de 
futuro y con un nivel de conviven-

cialidad desarrollado. Barrios para 
un buen vivir. Estos barrios deben 
tener marcado su camino hacia 
el futuro en torno a proyectos de 
consenso político construidos con 
la ciudadanía. El nuevo Plan Direc-
tor Urbanístico de Vallbona pudiera 
ser, si se desarrolla en estos térmi-
nos, un buen ejemplo.

Indicios de funcionamiento

La valoración principal debe co-
rresponder a la intención de crea-
ción de redes comunitarias con 
capacidad de interlocución con la 
administración. Ésta es desigual, 
puesto que las redes ciudadanas de 
los barrios en muchos casos no ate-
soran la historia social, muy ligada 
a las asociaciones de vecinos; por 
la igualación de representativida-
des que son distintas y hasta cierto 
punto la sustitución del movimien-
to vecinal por la red en torno a la 
eficacia de la administración y una 
interlocución manejable.

También encontramos algunas 
incongruencias, como la detectada 
entre la necesidad de redes comu-
nitarias, la dispersión sobre el espa-
cio de entidades y el otorgamiento 
de gestión de locales propios. El 
caso del Bon Pastor es significativo, 
y viene a unirse al ya histórico de 
Trinitat Vella. Esa red de equipa-
mientos en torno a edades diversas, 
clubes, asociaciones… que en algu-
nos distritos constituyeron una red 
clientelar del gobierno de turno.

O la contradicción implícita en 
la afectación de fábricas por el 
Plan de la Marina de la Zona Fran-
ca y la desaparición inducida en el 
tiempo de un número de familias 
de vecinos trabajadores de la fá-
brica Santiveri, que es uno de los 
resortes del barrio.

Ante el inicio de la nueva legisla-
tura, es hora de plantearse algunas 
cuestiones. Por ejemplo, la necesi-
dad de separar los programas con 
objetivos temporales de aquellos 
que requieren una continuidad en 
el tiempo. Éstos deberían ser inclui-
dos en los programas ordinarios de 
los distritos con fines específicos.

O la redistribución de los re-
cursos de los presupuestos de los 
distritos en torno al parámetro 
del barrio, de manera que aque-
llos más desfavorecidos tengan un 
porcentaje mayor de recursos. Se 
trata pues de normalizar en todo 
lo posible las acciones por la vía 
presupuestaria.

ignASi R. REnoM
La ciudad tiene retos de futuro como cerrar la herida abierta por la vías férreas en los barrios de Sant Andreu

lEl corto plazo del 
mandato municipal 
hace difícil la toma de 
decisiones estratégicas 
de manera global 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU

ASESORAMIENTO COLECTIVO

A la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
(FAVB), carrer Obradors, 8-10, prop del metro de Drassanes 
(L3) i Jaume I (L4), tots els dijous laborables a partir de 
les 17h. Hi tornem el proper 5 de setembre.

http://www.rendagarantidaciutadana.net
https://www.facebook.com/
IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/
https://twitter.com/ILPRendaGC (@ILPRendaGC)
Correu electrònic: asesoriargc@gmail.com

Contacta:
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Un pla desigual amb molts 

compromisos pendents

MARC villoRo

Des de les entitats veïnals consul-
tades es destaca que, malgrat que 
sí que s’han produït actuacions en 
diversos àmbits com el social, edu-
catiu o cultural, hi ha projectes im-
portants per als barris que no s’han 
escomès o que porten un retard 
considerable. Aquest és el cas del 
Besòs i el Maresme, que són al Pla 
de Barris amb tres projectes motor 
que encara no s’han dut a terme: 
la rehabilitació de la cooperativa 

Gregal com a menjador social i per 
acollir una escola d’hostaleria i cui-
na, l’Institut Rambla Prim per es-
devenir un centre de transformació 
social a través de l’educació, i la 
rehabilitació de l’antic cinema Pere 
IV. Com explica José Manuel López, 
secretari de l’Associació de Veïns i 

Veïnes Maresme, “de la cooperati-
va Gregal no s’ha fet res i en quatre 
anys no n’hem vist cap resultat. A 
l’Institut Rambla Prim s’han co-
mençat a fer actuacions l’últim any 
i no sabem amb quina intenció. La 
idea és bona, l’institut pot ser un 
referent. I del cinema Pere IV no-
més hi ha el projecte. Almenys en 
podíem haver vist un. S’han gastat 
més diners en propaganda que en 
fets reals”. Entre les iniciatives 
que s’han concretat hi ha “l’estiu 
al barri, petits projectes per fo-
mentar la convivència i reduir les 
desigualtats, però tot ha quedat en 
això. Ha quedat en l’embolcall. La 
participació, sobretot al Maresme, 
no es va tenir en compte, com si 
ja vingués fet. Estem bastant dece-
buts amb aquest pla i les expectati-
ves no s’han complert”.

Obres aturades

Des de l’AV Verneda Via Trajana es 
fa una bona valoració quant a les 
activitats formatives i culturals, 
però es destaca també l’absència 
d’obres en projectes urbans im-
portants com les reformes de la 
Via Trajana i el carrer Binéfar per 
convertir-se en un eix cívic i d’es-
pai comunitari. “S’ha fet una bona 

feina pel que fa a formació labo-
ral, els casals d’estiu estan molt bé 
i s’ha creat un grup de batucada. 
Aquestes iniciatives dinamitzen el 
barri”, comenta Mónica García, 
secretària de l’associació veïnal. 
Sobre els projectes urbans diu que 
“haurien d’estar gairebé acabats, 
almenys el de la Via Trajana, però 
hi ha aquest retard de les obres. 
A la Via Trajana hi ha una zona 
descoberta que s’ha d’urbanitzar 
i no deixar-la com està ara, amb 
un aparcament de cotxes. Aquí hi 
anirien un pipican, horts urbans i 
la petanca que canvia de lloc. Amb 
aquesta remodelació la zona millo-
rarà, mentre que al carrer Binéfar, 
que s’ha de remodelar sencer, hi 
faran un bulevard i hi construiran 
habitatges. Però ara està aturat i 
no s’ha començat res”. Un tema 
que desborda l’abast del Pla de 
Barris, malgrat que es va incloure 
inicialment amb una passarel·la 
prevista, és la reforma del pont 
del carrer Santander, una reivindi-
cació històrica dels veïns.

Retards inexplicables

En una línia semblant s’expressen 
des de l’AV Sant Genís dels Agu-
dells en el sentit que s’han realit-

zat iniciatives per millorar el barri, 
però que hi ha obres importants 
pendents. Segons el seu president, 
Xavier Civit, “la valoració final del 
mandat és que no s’ha complert 
tot allò que estava previst, falten 
obres importants i algunes amb 
un retard inexplicable. Com ara 
la reurbanització del carrer Olvan, 
que començarà al gener del 2020. 
Hi ha reivindicacions històriques 
com aquesta perquè hem estat 
molts anys deixats de la mà de Déu 
a nivell urbanístic i els carrers es-

tan com als anys 50 o 60. També hi 
ha la part més grossa que són els 
entorns de can Soler, que haurien 
de començar al setembre, almenys 
la primera fase, i porta igualment 
retard”. Entre les iniciatives que 
han tirat endavant hi ha la urba-
nització d’un jardí petit entre els 
carrers Judea i Tir, l’acabament 
dels entorns del casal de gent gran 
i, a nivell social, s’ha donat impuls 
al grup de joves. “Un altre aspecte 
són els grups de memòria històri-
ca de Sant Genís i la Teixonera, la 
memòria visual. S’ha fet un petit 
documental conjuntament que ja 
s’ha presentat”, afegeix Civit.

Anys esperant

Bastant més crítics es mostren des 
de la Zona Franca, en concret des 
de l’AV San Cristóbal. Per al seu 
president, Fernando Abad, la va-
loració és “dolenta o nul·la. Al Pla 
de Barris es va aprovar fa tres anys 
l’ampliació de la vorera del carrer 
de l’Alumini i no es fa. Tot segueix 
igual, per on hem de passar no hi 
cap un cotxet de nen perquè la 
vorera és molt estreta. Només han 
tret els fanals i els han posat a l’al-

tra vorera”. Un altre tema pendent 
de resoldre’s que s’arrossega des de 
fa anys és la remodelació entre els 
carrers del Bronze i dels Alts Forns 
on hi ha un parc infantil. “S’havia 
d’arreglar fa vuit anys segons un 
Pla de Barris anterior i es va recollir 
al PAD de 2011 a 2015. Aquest tema 
ve de molt antic i no ens han donat 
cap solució”, assegura Abad.

Per fi arriba la inversió
Més satisfets estan a l’AV Bon Pastor 
des de la qual fan una valoració po-
sitiva global del Pla de Barris, si bé 
venien d’un pla anterior impulsat 
per l’Ajuntament i la Generalitat 
que no va ser gens satisfactori per 
al barri. La millora de l’accessibi-
litat a la plaça Mossèn Cortinas, el 
casal d’avis o l’Institut Cristòfor Co-
lom que ja està en marxa i que està 
previst que a l’octubre d’enguany 
comenci a ser utilitzat per l’escola 
Rubió i Tudurí de Jardineria i Medi 
Ambient de la ciutat, són alguns 
dels temes que s’han abordat.

Per a Paquita Delgado, presi-
denta de l’associació, “molts dels 
temes que s’han pogut executar 
amb aquest pla ja els havíem po-
sat sobre la taula anteriorment i 
ara s’hi ha destinat una inversió 
que abans no es va fer. Ha sigut 
una empenta per al barri i nosal-
tres hem respirat, i crec que res-
pirarem millor encara quan veiem 
que això s’acaba de veritat”. En 
aquest sentit, Salvador Angosto, 
col·laborador de l’entitat veïnal, 
considera que “hi ha un grau de sa-
tisfacció perquè venim d’un fracàs 
rotund i s’ha d’agrair que l’Ajunta-
ment prengués la iniciativa de tirar 
endavant aquest projecte amb els 
seus propis recursos però garantint 
que aquests estarien disponibles”. 
El Pla de Barris vol ser un impuls 
per als barris de la ciutat que més 
ho necessiten i que històricament 
són oblidats. Com diu Paquita Del-
gado, “no deixem de ser barris de 
la ciutat de Barcelona i volem estar 
dins la ciutat, que siguem visibles, 
perquè fa la sensació que barris 
com el nostre no ho són”.

El Pla de Barris no acaba de satisfer 

les expectatives dels barris on s’implementa. 

Almenys no en aquells consultats per Carrer, 
que, amb matisos, troben que es podria haver 

fet molt més des que el projecte de millora 

integral va arrencar l’any 2016

lEls barris valoren les 
actuacions en l’àmbit 
social però clamen 
contra el dèficit 
d’infraestructures

ignASi R. REnoM
Projectes que els barris consideren importants no s’han escomès o porten un retard considerable

i.R.
Les infraestructures envellides, empantanegades o a mig fer perpetuen la sensació d’abandonament

lL’acumulació de 
demandes històriques 
i els temes que han 
quedat a l’aigüera han 
desilusionat les entitats

i.R.
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Des de fa anys que l’habitatge és una 
de les principals preocupacions dels 
veïns i veïnes de Barcelona. La manca 
de llars assequibles i la lenta posada en 
marxa de solucions per part de l’admi-
nistració pública no fa més que enquis-
tar la problemàtica. Hi ha algun actor 
que vulgui trobar la sortida a aquest 
laberint? Algunes entitats cooperati-
ves intenten posar-hi remei, però sen-
se gaire èxit com a conseqüència del 
dogmatisme de consistoris com el de la 
capital catalana.

Solucions no excloents
Tal com assenyalen els responsables 
de FEM CIUTAT, “l’actual debat de l’ha-
bitatge assequible requereix solucions 
imaginatives i no excloents”. Una ober-
tura de mires que, al seu parer, ha de 
comptar amb la participació per igual de 
les administracions públiques, les enti-
tats publico-privades, les fundacions o 
les cooperatives. Si més no, en aquests 
darrers quatre anys l’Ajuntament de Bar-
celona només s’ha dedicat a intentar im-
pulsar lloguer, així com la cessió d’ús, 
amb èxit relativament escàs.

Els promotors socials d’habitatge consi-
deren que aquesta aposta resulta neces-
sària, però també recorden a l’adminis-
tració local que “no hauria d’oblidar altres 
sistemes d’accés a l’habitatge, com pot 
ser el dret de superfície”, especifiquen. 
“La construcció de lloguer implica una 
inversió a mantenir en el temps que les 
cooperatives no podem assumir; tot i que 
existeixen subvencions, aquestes són 
insuficients” recelen. Per aquesta raó, 
cooperatives com FEM CIUTAT apunten 
que aquest lloguer assequible l’ha de 
fer “majoritàriament el sector públic”, en 
comptes de traslladar la responsabilitat a 
cooperatives o fundacions. “Si ho volen 
fer així, resulta evident que se’n parlarà 
molt, però se’n farà molt poc”, afegei-
xen. La raó és ben simple: amb la cal-
culadora a la mà els números no surten.

El laberint de l’habitatge 
assequible té més d’una sortida

Primera pedra de 80 nous habitatges a Tiana

Veïns de la promoció de Tiana participant en la col·locació simbòlica de la primera pedra

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

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

El passat 31 de maig els responsables de FEM CIUTAT van posar la primera pedra de la nova promoció 
que han començat a desenvolupar a Tiana. Dels 80 nous habitatges, 62 seran per als socis de l’entitat 
i 18 per a l’Ajuntament del municipi. La intenció del consistori és destinar aquests immobles al lloguer 
públic, fruit del model que proposa la cooperativa, adquirir sòl mitjançant permuta de pisos.

Aquesta operació resulta un exemple de col·laboració entre cooperatives amb el sector públic. 
Un treball colze a colze que també es reproduirà a Sant Adrià de Besòs, on FEM CIUTAT està 
aixecant 40 nous habitatges protegits. Actualment està previst que les claus d’aquests immobles 
s’entreguin als seus inquilins cap al proper mes de setembre.

Si bé aquesta aposta funciona amb plenes garanties a l’àrea metropolitana, en el cas de la ciutat 
de Barcelona la col·laboració amb l’Ajuntament resulta complicada. El motiu: l’administració 
local prioritza les actuacions de cooperatives en cessió d’ús, establint per a aquestes uns criteris 
més favorables. Per contra, les promocions de dret de superfície en venda pràcticament no 
tenen cap possibilitat de posar-se en marxa. Només cal tenir en compte una dada: en els darrers 
quatre anys a FEM CIUTAT no ha pogut accedir a cap nou solar a la ciutat per desenvolupar 
noves promocions assequibles.

A banda de les poques vies que té un 
ciutadà per viure en un habitatge as-
sequible, cal sumar un segon malde-
cap: el finançament: “O som capaços 
d’establir convenis amb les entitats de 
crèdit perquè financin més del 80%, 
o l’accés a l’habitatge quedarà molt 
restringit”, adverteixen. De fet, per als 

joves ja resulta impossible estalvi-
ar per avançat l’entrada (el 20% del 
cost) i l’IVA (un 10% extra). “Per què 
no es rebaixa l’IVA al 4% com a pro-
ducte de primera necessitat o fins i 
tot es fa una exempció als joves que 
es vulguin emancipar?”, es qüestio-
nen des de la cooperativa.
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L’skyline de Barcelona es retalla ní-
tid i complet, envoltat de mar, un 
cel primaveral i la massa verda de 
Collserola. Diversos grups de per-
sones, d’edats i aspectes diversos, 
s’entretenen contemplant-lo des 
de les diverses terrasses d’un jardí 
ric en racons i caminois. Els qui s’hi 
perden acaben descobrint un gran 
hort, on treballen dos nois, aliens 
a la música de salsa que punxa un 
discjòquei uns metres més amunt, 
en una explanada a tocar d’un 
imponent casalot de tres plantes 
esquitxat de motius modernistes. 
Aquí, unes desenes d’esforçats re-
mouen el cos sota un sol de justícia 
al ritme dels vinils caribenys, altres 
endrapen ‘montaditos’ i cerveses 
artesanes, molts admiren l’edifici 
que, en la façana que dóna al car-
rer Mont d’Orsà, mostra dues grans 
pancartes que reben els visitants. 
“Recuperem Buenos Aires. Aquesta 
casa no serà un hotel de luxe”.

Casa Buenos Aires és el nom 
que han donat a aquesta torre del 
barri de Vallvidrera des que, el 
passat 2 de març, després d’una 
cercavila festiva pels carrers 
d’aquest barri de Barcelona en-
clavat a la muntanya del Tibidabo, 
se’n va fer pública l’okupació per 
part d’un col·lectiu de persones. 
Des de llavors, una vintena de 
persones s’han instal·lat a residir 
a l’edifici, en concret a les cam-
bres del que va ser una llar d’avis, 
coneguda com Betània (nom que 
encara llueix a la façana) i propi-
etat de l’ordre religiosa Congrega-
ció de la Missió, coneguda com els 
Paüls, i gestionada per les Filles de 
la Caritat -congregació femenina 
fundada també per Sant Vicenç de 
Paül-, que va deixar de fer-ne ús 

fa set anys per traslladar-se a una 
altra residència, al Peu del Funi-
cular. “El projecte d’habitatge vol 
alertar del fet que la gent jove 
de Vallvidrera quan s’independit-
za no hi pot continuar vivint, han 
de marxar a altres llocs”, explica 
Eulàlia Castelló, portaveu del grup 
de suport al projecte de la Casa 
Buenos Aires. Segons l’estadística 
municipal de Barcelona, Vallvidre-
ra era l’any 2016 el cinquè barri en 
el rànquing dels lloguers més cars 
de la ciutat (amb un preu mitjà de 
17 euros per metre quadrat i més) 
i el tercer amb menor percentatge 
de contractes de lloguer.

Protecció i ús social
Però l’okupació del casalot va molt 
més enllà. També reivindica la pre-
servació de l’edifici com a conjunt 
arquitectònic protegit i que tingui 
un ús “obert al veïnat de Vallvidre-
ra i que les veïnes decideixin quin 
ha de ser el seu futur”. La casa 
de Mont d’Orsà es va inaugurar el 
1886, com un hotel, l’Hotel Buenos 

Aires, nom que ara s’ha recuperat. 
El 1910, una intensa reforma a càr-
rec de l’arquitecte modernista Je-
roni Granell li va conferir l’aspecte 
actual, amb una pàtina modernista 
pel que fa als elements decoratius, 
sobretot en la senyorial galeria-
menjador que era la joia de la 
corona de l’immoble i encara avui 

es preserva prou intacta: finestrals 
decorats amb vitralls, vistós pavi-
ment hidràulic, sòcols de ceràmica 
i làmpades de ferro forjat. Admirat 
per les seves vistes sobre la ciutat, 
des d’aquest lloc es van fer moltes 
fotos destinades a postals de Bar-
celona de la primeria del segle XX. 
Va ser hotel fins al 1930. Després, 
va acollir una residència d’estu-
diants universitaris i, als anys 60, 
l’adquireix l’ordre dels Paüls per 
obrir-hi una llar d’avis.

Des de l’Associació Mont d’Orsà 
de veïns de Vallvidrera s’explica 
que “mai no ha estat un domicili 
particular, sempre ha estat obert 
al veïnat de Vallvidrera. Encara 
que fos privat, molts avis d’aquí 
-perquè prestaven serveis de cen-
tre de dia- hi anaven i també s’hi 
feien activitats escolars o con-
certs. Quan va quedar buit no vam 
ser conscients del que perdíem 
com a barri”. L’any 2017, un grup 
de veïns, amb el suport de la coo-
perativa Sostre Cívic, va presentar 
a la propietat una oferta de com-
pra amb l’objectiu de desenvolu-

par-hi un projecte de cohabitatge 
cooperatiu focalitzat en famílies i 
persones d’edat mitjana i avança-
da, i que també oferís serveis per 
a la gent gran del barri. La propos-
ta era fermament recolzada per 
l’entitat veïnal i comptava amb el 
vistiplau municipal però no hi va 
haver acord econòmic amb la con-
gregació religiosa titular.

En paral·lel, la propietat va 
arribar a un acord de venda de la 
finca a un grup inversor, London 
Private Company, firma amb seu 
social a Mataró, que té per objecte 
“fer promoció i construcció d’habi-
tatges, oficines i tota classe d’im-
mobles” i com a titular únic de les 
seves accions el barceloní Nestor 
Francisco Bautista Robello, que té 
interessos en diverses inversions im-
mobiliàries a Barcelona i a Panamà, 
segons va publicar el digital Direc-
ta.cat. Igualment, en el web d’un 
bufet d’arquitectes de Barcelona, 
Arquitactua, es publicaven simula-
cions d’un projecte de transforma-
ció radical de la llar Betània, amb 
l’afegit de nous cossos d’edificis 

Casa Buenos Aires, 
una okupació amb vista
Des de fa cinc mesos, aquesta torre modernista 
de Vallvidrera que havia estat hotel i, fins 
fa set anys, una llar d’avis regentada per la 
congregació dels Paüls, està okupada per un 
col·lectiu d’una vintena de persones que lluita 
per evitar que l’edifici esdevingui un hotel de luxe

Durant els cinc mesos que fa que dura l’ocupació de la Casa Buenos 
Aires, els impulsors del projecte han fet un esforç per omplir la casa 
amb activitats amb l’objectiu “que sigui un espai obert a tothom i a tot 
tipus d’interessos, des de gent molt afí a l’ocupació, fins a veïns que 
potser no ho són tant però que defensen que aquesta casa no pot anar 
a terra”, explica la portaveu del grup de suport. L’últim diumenge 
de mes, des que la torre està ocupada, s’hi celebren jornades de 
portes obertes, en què es mostra l’edifici mitjançant visites guiades, i 
s’acompanyen de dinars populars i altres complements més recreatius 
com l’esmentada sessió de salsa o una classe de ioga com la que es 
va fer al jardí aquest mes de juliol. A banda, també s’ha obert la 
galeria-menjador modernista a altres activitats, des de presentacions 
de llibres, xerrades sobre el modernisme, sessions de cinema a la 
fresca o fins i tot un concert de música barroca de cambra. Alhora, 
la casa també s’ha convertit en seu oficiosa d’un Casal de Joves de 
Vallvidrera, d’una assemblea feminista dels barris de muntanya, d’un 
grup excursionista, i també s’ha posat de forma puntual a disposició 
d’altres col·lectius autogestionats perquè hi facin assemblees o 
reunions. “Estem aconseguint que sigui una reivindicació de tot el 
poble el fet que aquesta casa no pot anar a terra. I volem obrir el 
debat a tot el veïnat per decidir com volem que siguin els usos futurs 
de l’edifici”, conclou Castelló.

Portes obertes i activitats per al veïnat

lOkupants i veïns de 
Vallvidrera coincideixen 
que la casa no pot anar 
a terra i han obert un 
debat sobre usos futurs

joSEp lluíS SAbAtER

Galeria-menjador obra de l’arquitecte modernista Jeroni Granell

adherits a la construcció actual, per 
tal de convertir la casa “en un hotel 
destinat a la comunitat àrab, amb 
un total de quinze suites ubicades 
a l’edifici principal i amb una ampla 
varietat de serveis comuns, on s’in-
clouen una zona de piscina, jardins i 
zona per a pràctiques de golf”.

Denúncia de l’ordre religiosa
Anna Bruguera, que durant els pri-
mers dies de l’ocupació de l’edifici 
es va presentar com a representant 
de la nova propietat, va assegurar 
que “no tenim res a veure amb el 
projecte d’Arquitactua”, i que els 
plans de futur de la nova propietat 
depenien “de l’informe urbanístic 
de l’Ajuntament i de la cataloga-
ció que tingui”. Actualment, però, 
l’edifici continua sense cap pro-
tecció, tot i que la demanda veï-
nal de fa dos anys està en tràmit. 
El que sí que s’ha aprovat és un 
permís d’enderroc i obres majors 
sol·licitats per la nova propietat 
el desembre de 2018, juntament 
amb una llicència de negoci hote-
ler. “Tot i que hi ha en marxa la 
catalogació, el cert és que la casa 
podria ser enderrocada en qualse-
vol moment -afirma Eulàlia Caste-
lló- i l’única garantia per evitar-ne 
la demolició ara mateix és que hi 
hagi gent permanentment a dins”. 
L’associació de veïns dóna suport 
a l’ocupació i s’oposa al projecte 
d’hotel ja que considera que turis-
tificar més Vallvidrera seria letal 
en un enclavament amb una mo-
bilitat ja molt complicada avui per 
la gran quantitat de visitants que 
utilitzen en massa el transport pú-
blic (el bus i el funicular) de camí 
del parc d’atraccions del Tibidabo.

Ara bé, malgrat la presència 
del nou grup inversor privat, des 
del col·lectiu impulsor de l’ocu-
pació s’assegura que al Registre 
de la Propietat continua figurant 
la Congregació de la Missió com 
a titular de la finca i, de fet, ha 
estat la congregació religiosa la 
que ha impulsat el procés judicial 
per usurpació de propietat privada 
contra quatre integrants del col-
lectiu que s’ha instal·lat a la casa.

Eloi lAtoRRE

Façana i entorn de la casa Buenos Aires



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 barri Pou de la 
Figuera
Sant Pere Més Baix, 70
Casal de joves Palau 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
El Lokal
Carrer de la Cera, 1

Taula del Raval
Carrer del Salvador, 24
93 442 46 68

Veïns en defensa 
de la Barcelona Vella

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

Xarxa Veïnal del Raval
Vistalegre 15, baixos 
ravalveinal@gmail.com
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20
Bar Makinavaja
Carretes, 51

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
Casal de Barri Espai 210
Carrer de Padilla, 210

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
Espai Veïnal Calàbria 66
Calàbria, 66

SANTS-MONTJUÏC
Alerta Poble Sec

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com
Llibreria la Carbonera
Carrer de Blai, 40

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
La Lleialtat Santsenca
Olzinelles, 31

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
Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4

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 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
Taller d’Història 
de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 79
Aula amb. Bosc Turull
Passeig de Turull, 2

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
Torrent 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
Consell de la Joventut
Gran de Gràcia, 190

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

Aula Ambiental Bosc 
Turull
Passeig Turull,2

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
Casal Font d’en Fargues
Pedrell, 67

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
Casal Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2

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

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 Zona Nord
Vallcivera, 14

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23
La Masia de la Guineueta
Plaça de ca N’Enseya, 4

Porta
Estudiant, 26-28
93 359 44 60
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 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
CC Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6
CC Can Clariana
Felip II, 222

Trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44
Casal de Barri de Trinitat 
Nova- SomLaPera
Garbí, 3

Turó de la Peira
Passeig de la Peira, 37, 
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
C. Popular 3 Voltes Rebel
Passeig d’Urrútia, 125

Verdum
Robert Robert, 2
93 276 02 30

Casal de Barri de Verdum
Luz Casanova, 4

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
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

La Sagrera
Berenguer de Palou, 64
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11
Casal de Barri Torre 
de la Sagrera
Berenguer de Palou, 64-66

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, 18
93 346 72 03
Casal de Barri Can 
Portabella
Virgili, 18

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
CC La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts, 837

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
Casal Ca l’Isidret
Paraguai, 2

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
Casal de Joves del 
Poblenou
Emília Coranty, 5
Taula Eix Pere IV
Marroc, 59
Ateneu La Flor de Maig
Doctor Trueta, 195

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
Casal de Barri 
Vila Olímpica
Taulat, 3-5
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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

REdACCió CARRER

El passat 5 de juny es va presen-
tar a les associacions federades el 
projecte L’escola de la Favb. Un 
espai de re exió, producció i difu-
sió d’idees i propostes en relació 
als aspectes econòmics i socials 
que afecten la vida quotidiana i 
els drets de ciutadania. L’acte vam 
comptar amb una presència impor-
tant d’activistes veïnals.

El projecte de l’escola fa les 
primeres passes i entre els objec-
tius es pretén donar a conèixer el 
paper fonamental jugat per les AV 

en la millora de les condicions de 
vida del veïnat, visualitzar l’impor-
tant aportació de les dones, posar 
a l’agenda de prioritats els proble-
mes derivats del dret a l’habitatge 
i la gentrificació als barris i abordar 
els efectes de la contaminació.

Es va obrir un debat sobre els 
temes a plantejar en les primeres 
jornades de treball. El primer acte 
programat es va portar a terme 
dues setmanes després, el passat 
19 de juny. Va ser una xerrada-
debat relacionada amb el canvi 
climàtic, explicant el moviment 
Rebel·lió o extinció. Passat l’estiu 

s’han programat quatre sessions. 
La primera tractarà sobre un tema 
de màxima actualitat  la necessi-
tat de recuperar la gestió pública 
de l’aigua. Per contextualitzar el 
tema es projectarà el documental 

Trileros del agua. El 10 d’octubre 
es farà un taller sobre la proble-
màtica de l’amiant als barris. Al 
novembre, una altra sessió de cine 
fòrum al voltant del documental 
Ciutats vivibles des de la diversitat 
que les habita. Una visió de gènere 
de ciutat. Per últim, s’ha progra-
mat començar una re exió estratè-
gica sobre la situació dels barris i la 
ciutat a l’entorn del Besòs.

L’escola va dirigida de mane-
ra especial als activistes del mo-
viment veïnal, però és oberta a 
tots els moviments socials amb qui 
compartim objectius i lluites.

La Favb engega una escola veïnal
lLa proposta, dirigida 
als activistes veïnals, 
és oberta als moviments 
socials amb els que 
compartim lliutes
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El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Miquel Borràs

Xarxa Veïnal del Raval

“La millor solució 
per als narcopisos 
és posar-los en 
lloguer assequible 
perquè siguin 
habitats pel veïnat”puyAl

En Miquel Borràs és un dels fundadors de la Xarxa Veïnal de Raval, 
associació que es va constituir a final de 2018 al bell mig de la crisi 
dels narcopisos, però que és el fruit d’un procés veïnal cuinat a foc 
lent que busca enfortir la xarxa social del barri. En Miquel ocuparà 
només durant un any el càrrec de secretari perquè els estatus amb 
què s’ha dotat l’entitat obliguen a rotar les responsabilitats.

Sou l’associació veïnal més jove de Barcelona.
Si ens fixem en la data de creació sí, però les persones que 

estem al darrere portem anys treballant en diferents col·lectius i 
entitats del barri.

Qui integra l’associació, entitats o persones?
Som socis i sòcies individuals, de moment uns 70. L’associació 

no pretén substituir el teixit social existent sinó reforçar-lo.

I què en va motivar la creació?
La causa directa va ser l’extensió del problema dels narcopi-

sos. Hi havia una resposta ciutadana en diversos punts del barri, 
però trobàvem a faltar un espai que permetés plantejar les pro-
blemàtiques globalment, a tot el territori.

Quina situació vau detectar?
Al Raval hi ha 400 pisos buits. Els propietaris, entitats ban-

càries o fons voltors, els mantenen tancats per especular. I els 
traficants s’havien instal·lat en uns 70.

Per convertir-los en punts de venda?
No només punts de venda, també eren espais d’estança i de 

consum per als drogodependents. La inseguretat que aquesta si-
tuació provocava en el veïnat era molt gran. Portàvem més d’un 
any fent denúncies i els Mossos no hi intervenien.

I la Guàrdia Urbana?
La responsabilitat directa és dels Mossos, però al principi uns 

i altres miraven cap a un altre costat. Vam protestar i va haver-hi 
un canvi d’actitud, van augmentar la presència de les dues poli-
cies als carrers. Van tancar i tapiar uns 50 pisos. El veïnat ara 
està més tranquil, tot i que, en estar buits, hi ha el risc que es re-
activin. La millor solució és que estiguin habitats, amb un lloguer 
assequible per al veïnat.

Ara no ho és?
La presència massiva del turisme ha disparat el preu de l’ha-

bitatge al barri. No estem en contra d’aquesta activitat, però s’ha 
de regular i els propietaris han de complir la llei com tothom.

I els narcotraficants?
En aquests mesos han après que un veïnat lluitador els pot 

fotre el negoci. Les amenaces i actituds fatxendes cap al veïnat 
s’han suavitzat. Ara es barallen entre ells pel territori.

I quina és la situació actual?
Sabem que al Raval sempre hi haurà droga, però amb el tema 

dels narcopisos no es pot abaixar la guàrdia. N’hi queden un vin-
tena d’actius i s’han de continuar tancant.

Quins altres temes us preocupen?
El 15 de juny tenim la nostra primera assemblea general, en 

la qual volem situar els temes més importants, entre els quals 
l’habitatge, la situació de la gent gran, el barri com a espai de 
relació veïnal sense guetos ni espais tancats... La veritat és que 
hem estat molt ben rebuts al barri.

I la relació amb el districte?
Haurien pogut fer-ho millor, han tingut fallades, però la regi-

dora ha trepitjat els carrers i ha estat propera. S’han fet totes les 
reunions que hem demanat i hem avançat. No és casualitat que 
els Comuns no hagin baixat en vots al districte.

I per acabar...
No vull deixar-me la reivindicació del CAP Raval Nord: parti-

cipem en la plataforma que reivindica aquest equipament. Por-
tem set anys esperant. Un barri amb els dèficits socials i de salut 
que té el Raval no pot acceptar que es doni prioritat al Macba. 
En la seva Fundació estan els poders fàctics d’aquesta ciutat. El 
tema és una veritable patata calenta per al nou Ajuntament.

De cap a peus

La revista de l’AV de Sant Andreu 
de Palomar dedica el tema 
central del número de l’estiu a 
explicar el projecte del nou mer-
cat, pendent d’adjudicació per 
començar unes obres que es pre-
veu que acabin a finals de 2020. 
El veïnat és molt conscient de la 
importància que el nou equipa-
ment tindrà per a la millora i 
vertebració del barri. Entre molts 
altres temes, destaca l’editorial, 
que amb el títol “Es busca”, parla 
clar i català sobre què s’espera 
del nou equip de govern munici-
pal i de la regidoria. Cap polític 
no hauria de deixar de llegir-la.

La veu d’Hostafrancs

La revista del barri d’Hostafrancs 
dedica la portada a l’escola Fran-
cesc Macià de la plaça Espanya 
per fer-se ressò del premi que 
l’Ajuntament de Barcelona li ha 
atorgat per la seva tasca pedagò-
gica després d’una profunda trans-
formació dels mètodes educatius. 
Entre moltes informacions del 
barri, la publicació fa repàs dels 
resultats electorals a Hostafrancs 
i explica les reivindicacions que 
l’associació veïnal va plantejar a 
tots els partits. També hi ha espai 
per parlar de l’hort urbà situat al 
terrat del districte i el seu interes-
sant projecte social.

Masala

Tenir a les mans aquesta bellesa 
de revista de Ciutat Vella és tot un 
plaer per als ulls, però més enllà 
de l’excel·lència gràfica, els seus 
continguts sempre són també po-
tents i interessants. En el número 
76 es reflexiona sobre la memòria 
històrica dels barris i la presó 
“oblidada” de Reina Amàlia. A la 
secció “Superheroínas del barrio” 
coneixem a Susi, de The Ecologic 
Boys. Un extens reportatge ens 
parla de la indústria hotelera i 
com s’ha convertit “en l’avant-
guarda de la usurpació privada 
del concepte d’interès públic”. 
Felicitats de nou a Masala.

Calen solucions urgents 

per a les obres del metro

Revistes

de barri

La Favb

informa

JuNtA DE lA FAVb

La Favb vol mostrar la seva crítica 
per com s’han plantejat les obres de 
rehabilitació de la Línia 1 del metro 
entre el Clot i Fondo. Quedi clar que 
no posem en qüestió la necessitat 
d’aquestes obres, però després de 
comprovar les alternatives viàries 
en els primers dies de la seva posada 
en marxa, trobem que aquestes no 
són acceptables. És del tot evident 
que el gran trasbals que suposa per 
als usuaris supera en molt les molès-
ties raonables que tothom entenem 
que s’han d’assumir davant d’unes 
obres necessàries.

Critiquem la gran complexitat en 
les combinacions que s’ofereixen, 
amb canvis modals obligats que són 
difícils d’entendre per a moltes per-
sones usuàries, especialment per a 
aquelles que, per la bretxa digital, 

no tenen accés a indicacions on-
line. A aquestes molèsties cal sumar 
les deficiències que han expressat 
diversos col·lectius de persones amb 
problemes de mobilitat. 

Les solucions implantades com-
porten una pèrdua excessiva de 

temps, a voltes superior als 30 
minuts. S’ha de posar en valor el 
cost d’aquest temps, que afecta 
362.139 viatgers diaris de mitjana i 
que de fet comporta en la majoria 
dels casos un augment de la jorna-
da laboral. Cal senyalar el caràcter 
popular dels barris afectats.

Creiem que la planificació 
d’aquestes obres hagués hagut 
de ser compartida amb els agents 
socials per consensuar les alter-
natives més idònies. Per exemple, 
donat que les obres no tenen una 
urgència imperiosa, ens pregun-
tem si no hagués estat millor des-
doblar-les en dues fases: de Fon-
do a Fabra i Puig durant aquest 
mes d’agost i durant l’agost del 
2020 haver programat la resta fins 
al Clot. Això hauria reduït l’afec-
tació en ser període vacacional.

Aquesta opció també perme-
tria oferir l’alternativa clara d’una 
llançadora bus, que en aquest cas 

hagués estat viable en ser entre 
punts molt més propers.

En canvi, el que ara proposa TMB 
són dues llançadores que deixen un 
espai entremig sense cobrir i un 
seguit de possibilitats mal resoltes 
que provoquen un autèntic caos i la 
sensació creixent que el que es vol 
és que cadascú s’espavili com pu-
gui. La PTP (Promoció del Transport 
Públic) analitza molt bé les alterna-
tives de TMB en el seu comunicat.

Des de la Favb veiem totalment 
justificat el malestar que expres-
sen les persones usuàries d’aquest 
servei públic. Degut a aquest guiri-
gall, agreujat per l’onada de calor 
que fa que les marquesines del bu-
sos no siguin suficient per fer om-
bra a tanta gent que s’hi acumula 
en les hores punta, fins i tot conei-
xem casos d’usuaris del metro que 
han tornat a agafar el cotxe. De-
manem a l’administració que bus-
qui urgentment solucions!

ARxIu

lDes de la Favb veiem 
totalment justificat el 
malestar expressat per 
les persones usuàries 
d’aquest servei públic
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Si algun dia donem més valor 
al restaurant com a negoci 
que als joves, ens equivocaríem”

Dolça Valero
Educadora social, 
psicopedagoga 
i coordinadora del 
projecte Cruilla al punt
josé miguEL bEnítEz
entrevista

ignAsi R. REnom
fotografia

Esperança ofegada
630 persones de 26 països van ser rescatades del mar pel vaixell 
solidari Aquarius. Cap país europeu no volia rebre’ls. Pedro Sánchez 
acabava d’arribar a la presidència del govern i va acceptar acollir-
los: es va muntar una gran festa a València per rebre’ls, a la qual 
va acudir fins i tot la vicepresidenta del govern, que va declarar: 
“Som un país solidari”. Per la seva banda, el ministre de l’Interior 
anunciava que es retirarien les perilloses concertines de la frontera. 
Es respirava un cert optimisme entre la societat civil organitzada 
en defensa dels drets humans. Ha passat un any. Les fulles de les 
tanques continuen amenaçant i ferint qui intenta saltar-les, i el 
ministre calla. El govern de Sánchez ha retingut durant mesos al 
port de Barcelona el vaixell Open Arms i li ha impedit portar a terme 
la seva tasca de salvament. Els refugiats que van arribar fa un any 
encara no han aconseguit els papers que els hi han de permetre tenir 
un futur segur i estan supeditats a la terrible Llei d’Estrangeria. 
Però els 80 que es van traslladar a França ja han legalitzat la seva 
situació. Un any després, l’optimisme s’ha volatilitzat.

Qui fa aquesta afirmació és 
Dolça Valero, educadora social 
i psicopedagoga, coordinadora 
del restaurant de l’escola de 

cuina Cruïlla al punt, un projecte que 
va obrir portes ara fa un any a la zona 
nord de Nou Barris. Al menjador, a la 
vegada que ofereixen cuina mediterrània 
a les persones que viuen i treballen a la 
zona, hi adquireixen pràctica laboral una 
cinquantena de joves “amb motxilles molt 
pesades de fracàs escolar, de situacions 
familiars greus, de pobresa extrema i altres 
dificultats afegides, però que volen fer 
alguna cosa valuosa amb les seves vides”.

Segons dades municipals, el districte de 
Nou Barris i molt especialment la zona nord 
(Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana), 
tenen històricament la renda familiar més 
baixa de la ciutat i l’atur entre els joves de 
16 a 29 anys és un 60% superior a la mitjana.

Dolça està vinculada a Nou Barris des de 
fa 20 anys, com a veïna i com a treballadora 
de diferents projectes socials, primer en 
la Fundació Pare Manel i més tard a la 
Plataforma d’Educació Social Cruïlla.

Assegura que, encara que han millorat 
algunes coses, el barri on s’ubica l’escola 
continua sent una zona oblidada de la ciutat 
que “només surt a les notícies per situacions 
desagradables, com els desnonaments”, 
i per això, “un projecte com aquest 
engrandeix el barri. I ho dic com a veïna, 
no com a educadora”.

L’escola restaurant és el resultat de 
l’experiència acumulada durant anys pels 
diferents projectes de formació i inserció 
laboral per a joves desenvolupats per 
la Plataforma d’Educació Social Cruïlla-
Salesians Sant Jordi, que és l’entitat 
que impulsa aquest projecte juntament 
amb la Fundació Jovent.

Explica Dolça que els projectes formatius 
en diferents professions que porten 
desenvolupant des de fa anys no acabaven 
d’assolir l’objectiu final de la inserció 
perquè, un cop acabada la part educativa, 
“els joves arribaven al món laboral i no 
trobaven gent que apostés per ells”.

Amb l’experiència de tots aquests 
anys i aprofitant l’especialització que 
havien adquirit l’últim lustre en el ram de 
l’hostaleria, van proposar crear una petita 
empresa en la qual els joves poguessin 
practicar i adquirir una experiència laboral 
important per al seu currículum.

D’altra banda, el projecte inclou una 
visió comunitària: “Que veïns i entitats 
puguin fer ús d’aquest espai com un 
equipament més, al seu abast”. De fet, 
aquesta és una zona amb carències en 
restauració i el local, segons la Dolça, 
permet que les famílies que vulguin sortir a 

menjar un cap de setmana no hagin d’agafar 
el metro o el cotxe per “anar a Barcelona”, 
com moltes persones continuen dient.

El local és acollidor, còmode, funcional, 
elegant i modern. Dolça explica que al 
principi “havia persones que no s’acabaven 
de creure que aquest era un local per a la 
gent, i preguntaven si podien passar”.

La dificultat inicial més gran del projecte 
va consistir precisament en aconseguir un 
local adient. I el problema va quedar resolt 
després de dos o tres anys de negociacions 
amb l’Ajuntament, que “va acollir molt bé 
la proposta i va apostar-hi”, oferint-los en 
qualitat de cessió un dels nous locals de 
l’entorn de la plaça dels Eucaliptus, just a la 
sortida del metro de Torre Baró-Vallbona.

Aquest any són 54 els joves, de 
procedències molt diferents, que han 
realitzat pràctiques en el restaurant. Els 
30 que participen en el Pla de Formació 
i Inserció en hostaleria fent classes en el 
centre Cruïlla d’octubre a abril i 24 nois 
i noies que participen en els cursos que 
s’organitzen a l’estiu, de maig a setembre 
(a l’agost es tanca). A més, hi ha quatre 
alumnes amb contracte laboral per als caps 
de setmana. Tots ells acompanyats per dos 
professionals de l’hostaleria, un a la sala i 
l’altre a la cuina, seleccionats “per la seva 
sensibilitat cap al món educatiu i cap al 
perfil de joves amb els quals treballem”. 
“Amb la seva ajuda, els educadors hem 
pogut aprendre a gestionar el restaurant i 
ells han après a ser una miqueta educadors”.

Arrelada als barris, als quals 
estima profundament, Dolça defensa 
les polítiques socials que s’estan 
desenvolupant a la zona, especialment des 
de fa quatre anys: “per exemple, el Pla 
de Barris, una iniciativa espectacular”. 
En aquest sentit, a la nova administració 
sorgida de les recents eleccions municipals 
li demana que continuï amb aquestes 
polítiques: “ens fa por que no sigui així”. 

RiCARDo hERmiDA / sR. PLástiko


