ENTREVISTA A XAVIER VINADER • PAGINA 17

Publicació mensual

Obradors, 6-8 baixos • 0B002 - Barcelona

La Veu del

N^29 Febrer 1995

/ ( / rt'it elff

CARRER

CARTES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA
A m i c s del Raval
4 4 2 60 58 (dx)
B a d a l . Brasil i Bordota
422 80 30 (dm)
Baix Guinardo
436 81 80 idli
Barceloneta
300 13 45 (dm)
Baró de Viver
311 99 2 9 ( d x )
Bon Pastor
346 46 18 (dl)
C a m p d'en Grassot
457 01 30 (dl)
C a m p Nou
339 91 70
C a n Caralleu
204 68 73
C a n Clos
332 02 44 (dll
Can Ensenya
359 06 80
Canyelles
427 66 11 (dx. dv)
Carmel
357 57 48 (dl)
Casc Antic
319 75 65 (dm)
Cases Barates E
Aunós
4 2 2 86 27
Ciutat Meridiana

353 93 00

Clot-Camp de I Arpa
232 46 10 (dm)
Coll-Vallcaica
219 74 22
Congres
352 24 54
Diagonal Mar
303 32 85 (dj)
Dreta EixarTiple
215 97 80
Esquerra Eixampla
4 5 3 28 79 (dx)
Estrelles Altes
331 34 98
Font d'en Fargues
357 25 65 (dv)
Font Guatlla-Magoria
423 38 11
Fort Pius
265 33 84
Galvany
209 65 74
Gotic
315 49 56
Gràcia
2 1 3 8 0 58 (dm)
Gran Via
454 51 97
Gran Via-PeruEspronceda
308 66 21
Güineueta

428 46 23 (d|)

Horta
420 90 06
Hostafrancs
424 32 90 (dm)
Joan Maragall
347 73 1 0 ( d x l
J u a n Antonio Parera
307 46 84 (dj)
La França
325 0 8 93
La Llacuna
300 43 94
La Mercè
203 81 19
La Palmera
305 37 05
La Pau
313 28 99 (dj)
La Satàlia
441 96 49
La Vinya
331 44 40
Les Corts
330 74 36
Mare de Déu del Port
331 34 98 (dx)
Maresme
266 18 56 (dl)
Mont d'OrsaVallvidrera
205 49 68 (dm)
Navas
340 62 4 9 ( d m , dj)
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Montbau
428 29 34 (dm.dv)
Nou de la Rambla
329 74 16
Paraguai-Perú
314 89 97
Parc
221 04 87 (dl)
Parc de l'Escorxador
325 00 4 4 ( d m . d|)
Parc de Vall d'Hebron
428 09 32
Pedralbes
204 53 43
Penitents-Teixonera
357 06 55
Poblenou
266 44 41 (dl)
Poble Sec
441 36 79
Polvorí
432 36 42 (dm)
Porta
359 44 60
Prosperitat
353 86 44 (dl)
Provençals de la
Verneda
307 46 95 (d|)
Racó de les Corts
334 64 00
Rambles
317 29 4 0

Ramon AIbo
357 13 33 Idx)
Raval
441 77 21 (dv)
Roquetes
359 65 72 (dx)
Sagrada Família
246 53 19 (dm)
Sagrera
4 0 8 13 34 (dl)
Sant Andreu
345 96 98 (dj)
Sant Antoni
423 93 54 (dm)
Sant Cnstófol
331 61 85
Sant G e n i s
418 35 20 (ds)
Sant Gervasí
417 90 65 (dm)
Sant Gregon
201 22 80
Sant Martí de
Provençals
308 69 63
Sant R a m o n Nonat
440 14 50
Sants
331 10 07 (dl)
Santuari N.S.Salut
280 32 42
Sarrià
204 9 0 5 8 (dl)

Sudoest Besos
278 18 62 (dj)
Taulat
307 08 11 (dx)
Torre Baró
350 47 99 (dv)
Torre Llobeta
429 26 24 (dl)
Tres Torres
205 77 89 (dm)
Tnangle de Sants
431 75 45 (dl)
Trinitat Nova
353 88 44 (dl)
Trinitat Vella
346 10 3 8 ( d j )
Turó de la Peira
358 06 95 (dl)
Vallbona
354 89 82 (ds)
Verdum
359 67 87 (dx)
Verneda Alta
314 58 13 (dm)
Verneda Baixa
314 2 5 87 (dv)
Zona Sud Sant A n d r e u
346 85 75 (dv)
Zona Universitària
203 85 48
Canvis: Isabel Sànchez.
Telèfon 412 76 00

A q u e s t n ú m e r o t é u n tiratge d e 2 0 . 0 0 0 e x e m p l a r s ,
i la seva distribució é s gratuïta

De cara a la
paret
E] m a p a escolar, que desconeixem al moment
d'escriure aquestes línies, arríha tard i malament,
però j a fa dos anys que veiem com se'ns imposa a
la pràctica, t a n c a n t o fusionant escoles.
L'han traçat d'amagat i a r a el difonen i
prometen participació. L'experiència ens diu que
un cop consensuat u n t e m a és molt difícil
modificar-lo. L'han elaborat entre u n s pocs q u a n
és cosa de tots perquè és fonamental per al futur
del país. U n t e m a complex com aquest exigeix
transparència i, sobretot, deixar parlar i voluntat
d'escoltar.
Però deuen haver aconseguit un mini-consens,
a esquenes de pares, mestres i alumnes, i en
secret. I ara a la porta del col.legi, al pati de joc, a
la sala de professors, hi h a silenci i possiblement,
de vegades, t a m b é hi h a ràbia continguda perquè
l'ensenyament afecta tothom i exigeix el màxim
de consens de tots els implicats. L'ensenyament
h a de ser, sobretot, participació.
El m a p a aprovat no és u n m a p a qualsevol.
Planifica, o h a u r i a de planificar, l'ensenyament a
Catalunya . Planifica o h a u r i a de planificar u n a
escola pública digna, amb plantilles suficients,
a m b capacitat per fer substitucions, i a m b els
mitjans necessaris per reduir el fracàs escolar
existent. Planifica o hauria de planificar
l'execució de la LOGSE. Planifica o h a u r i a de
planificar l'ensenyament per a adults,
l'ensenyament de 0 a 3 anys i t a m b é la criticada
formació professional. Planifica i h a u r i a
d'assegurar la lluita contra l'escola-xiringuito i
l'acadèmia-negoci, habituals als nostres barris. I
a b a n s de seguir a m b els t a n c a m e n t s i fusions de
les escoles públiques h a u r i a d'augmentar-ne la
qualitat.
J a en parlarem m é s q u a n tinguem la
informació suficient, perquè de moment, estem
castigats de cara a la paret.

CARTES
DELS
LECTORS

•
La França Xica
A la pàgina 5 del número 28 de
"CARRER", secció "Crònica" es
publica un article commemoratiu
del 125è. aniversari de la fundació
del Poble Sec. En l'esmentat
article són atribuïts tres sectors
components del barri: la França
Xica, l'eixample de Santa Madrona i les Hortes de Sant Bertran.
Vetllant per la correcta utilització dels topònims i a resultes
del rigor que cal sostenir en
aquest tema ciutadà he de manifestar que al Poble Sec, una de
les seves delimitacions característiques és "la Fransa", sense
més Xica ni cap altra consideració
que la distingeixi i així està
consignat a la pàgina 315 del
volum 11 de la Gran Enciclopèdia
Catalana.
La "França Xica" amb què es
defineix la dita barriada del Poble
Sec, fou una barriada establerta
al Poblenou, al capdavall de

l'actual carrer del Taulat que
comprenia el propi carrer del
Taulat, l'actual dels Pallaires,
Tortellà, Fluvià, Ramon Turró,
Espronceda, Lope de Vega i Bac
de Roda. Així ho he entès des
que a l'edat dels 8 o 9 anys vaig
sentir parlar per primera vegada
de la França Xica referint-se a
l'esmentada darrerament. Al
Poble Sec el que li pertany i al
Poblenou, la França Xica i,
naturalment, no la Fransa.
Jaume Alfonso
Participació veïnal dels
disminuïts
L'any 79 vaig venir d'Andalusia i
vaig haver de passar per
l'associació de veïns del meu
barri (Porta), perquè el president
em fes un certificat. Vaig estar
parlant amb ell i em va animar
perquè participés en l'associació
de veïns ja que, com una veïna
més, podia col·laborar amb les
persones disminuïdes del barri
per tal de reivindicar i soiventar
problemes que ens dificulten la

vida i la mobilitat pel barri.
La setmana següent, quan
vaig anar a la reunió de
l'associació, ja m'havien fet una
rampa per pujar l'esglaó de
l'entrada del local, i ja des d'aquell
dia hem continuat lluitant i
reivindicant els problemes de
barreres quan hi ha reunions
d'urbanisme, perquè si volem que
els barris i la ciutat millorin en el
benestar dels ciutadans, el tema
de les barreres és molt important.
Per aquesta raó em dirigeixo
als
presidents
de
les
associacions de veïns perquè
constitueixin vocalies de
disminuïts per ajudar a millorar
els seus barris.
A les persones disminuïdes,
voldria que s'animessin a participar en les associacions de veïns.
No hem d'esperar que els altres
ens solucionin els problemes, no
hem de mirar com es treballa
amb els braços creuats, cal
col·laborar i participar en la
construcció de la nostra ciutat
sense barreres.
Vocalia minusvàlids de Porta
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Barcelona no vol l'Euroexèrcit
REDACCIÓ

Els catalans i catalanes van dir
no a rOTAN, i Barcelona ha demostrat sobradament que és una
ciutat solidària i pacífica. Malgrat
això, el Ministeri de Defensa espanyol ha fet la proposta que
Barcelona esdevingui la seu de
la comandància militar del futur
Euroexèrcit del Sud, una força
que es diu que estarà formada
per 12.000 homes, a parts iguals
entre França, Itàlia i l'Estat
espanyol. Aquesta brigada de
propera creació dependrà de la
Unió Europea Occidental (UEO),
organisme militar europeu que
funciona com un apèndix de
l'OTAN. L'Euroexèrcit del Sud el
formaran forces lleugeres aereotransportades amb la missió de
poder actuar ràpidament a
qualsevol lloc del Mediterrani.

Rebuig ciutadà a la proposta governamental d'instal.lar el quarter
general de rUEO a Barcelona

• Inestabilitat militar
Inicialment es va pensar en
Florènciaperestablir l'Estat Major
de la UEO al Mediterrani, però
les cúpules militars van convèncer el ministre de Defensa, Juliàn
García Vargas, que Barcelona
seria el lloc ideal. De fet, si tenim
en compte que a Catalunya s'han
tancat durant els darrers anys
més de deu establiments castrenses, la seu de l'Euroexèrcit
del Sud frenaria la inestabilitat de
destí de molts comandaments
militars. Aquests interessos,
juntament amb el fet que Itàlia
ja acull el quarter general de
l'OTAN del Sud (a Nàpols), fa
que l'alternativa barcelonina
tingui moltes possibilitats de ferse realitat.
Si això fos així, l'Estat Major

i d'estudis per la pau", institució
que s'adiria molt més amb el
caràcter pacífic i hospitalari de la
ciutat.
Reproduïm a continuació els
dos punts bàsics del manifest i la
carta que han elaborat les entitats
ciutadanes: "Barcelona s'ha
guanyat merescudament el nom
de ciutat de l'hospitalitat, com ho
indica el seu caràcter obert, i ens
agradaria que fos escollida com
a seu d'alguna institució europea. Però en canvi no ens agrada
veure Barcelona convertida
en capital de l'Euroexèrcit del
Sud, perquè això representaria
una militarització, de fet, de la
ciutat. La presència de l'Euroexèrcit a Barcelona representa
abandonar la possibilitat de continuar sent una ciutat pacífica,
per esdevenir bel·ligerant en el
terreny militar, ja que les armes i
els exèrcits accentuen la possibilitat de conflictes.
• Inseguretat ciutadana

BUBEN PÉREZ

• El Ministeri de Defensa vol instal·lar el quarter general de l'UEO al govern militar
se situaria a l'actual Govern Militar i el quarter del Bruc seria la
seu de les unitats auxiliars i de
serveis. Alguns caps militars fins
i tot han suggerit la reobertura
del quarter de Lepant. D'altra
banda, també hi ha moltes possibilitats que l'actual Hospital Militar passi a ser un hospital de
l'OTAN, integrant-se així formalment a la xarxa logística de
l'Aliança Atlàntica.

Davant d'aquesta notícia, tot
un seguit d'entitats i grups
pacifistes (com Justícia i Pau,
col.lectius d'objectors i d'insubmissos 0 la mateixa Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona) han iniciat una campanya
d'oposició a aquesta desafortunada proposta del Ministeri de
Defensa. Les organitzacions
ciutadanes han elaborat un
manifest i han enviat una carta a

totes les formacions polítiques
parlamentàries, als diputats
catalans al Parlament Europeu, i
a destacats polítics (Pujol,
Gonzàlez, Maragall, Roca i Serra,
entre d'altres), demanant un
posicionament clar i el rebuig a la
proposta. A la vegada, els membres de la campanya fan una
contraproposta i suggereixen
l'establiment a Barcelona d'un
"centre de prevenció de conflictes

Un Euroexèrcit d'intervenció
ràpida al Mediterrani, sospitem,
significaria la possibilitat de poder intervenir immediatament al
Sud, és a dir, al Magrib i a d'altres
països del nord d'Africa. Això,
lluny de donar seguretat, augmentaria la inseguretat de la
Mediterrània, ja que podria ser
percebut com una amenaça per
als països del Sud, i convertiria
Barcelona en un punt militar
estratègic i en possible blanc
d'atacs exteriors."
Aquests arguments ho diuen
tot, i haurien de ser suficients per
impedir la instal·lació de l'Euroexèrcit a Barcelona.

GUERRA DE L'AIGUA

Tímids avenços en les reunions amb el govern de la Generalitat
REDACCIÓ

El 28 de setembre les administracions,
els partits, sindicats i organitzacions de
consumidors van firmaria pau de l'aigua",
marginant les associacions de veïns, que
no acceptaven el document, que són
precisament les que representen les
65.000 famílies que no paguen els
impostos dels rebuts des de fa tres anys.
La resposta va ser una manifestació,
més nombrosa que l'anterior, que va
aplegar unes 20.000 persones a la plaça
Sant Jaume. Havien firmat la pau els que
no organitzaven la lluita contra els abusos
en el rebut de l'aigua.
Pel desembre del 1994, el president de
la Generalitat va convocar la Confederació
d'Associacions de Veïns de Catalunya
(Confavc) a una reunió i va manifestar
que calia negociar i aconseguir un acord
ràpid. Era bo que reconeguessin la representativitat de les associacions de veïns.
Per això el Govern designava com a representant seu el conseller Antoni Comas.
La reunió va acabar amb el desig que es
rebés l'any nou en un clima de pau social.

Des d'aquell moment s'han fet moltes
reunions. Aviat es va constatar que el
paper del conseller Comas era el de
mitjancer per fer que les administracions
i els partits no marginessin la Confavc i
comptessin amb les associacions de veïns
a l'hora de buscar solucions.
Després de les reunions s'ha aixecat
acta dels acords i desacords. Pel que fa
als acords, en algun punt van més enllà
del que es va firmar al setembre: el govern
de la Generalitat accepta que la devolució
no sigui en 18 mesos sinó en el mateix
termini que es porta sense pagar, i es farà
la proposta al govern central perquè
redueixi l'IVA al 4 per cent. El govern de la
Generalitat dóna suport al fet que se
suprimeixin dels rebuts les taxes de
clavegueram i de tangrem, i també que es
modifiqui el sistema tarifari. Accepten un
sol cànon per a les inversions.
No hi ha acords en la retroactivitat dels
acords i diuen que no és possible legalment
tornar als preus del 1990 més els
augments de riPC.
També el govern de la Generalitat anun-

RUBÉN PÉREZ

• L'aigua encara és motiu de guerra
eia que la resta de temes que planteja la
Confavc es debatran en la comissió parlamentària que ha d'estudiar la modificació

de les lleis, motiu pel qual proposa a la
plataforma veïnal d'assistir a aquesta comissió per plantejar les seves propostes
amb les argumentacions corresponents.
Per últim la Confavc ha manifestat que
el fet de no acceptar de tornar als
paràmetres del 1990 és un problema "no
de legalitat sinó de voluntat política", i diu
que no té inconvenient per assistir a la
comissió parlamentària, "però sense
desconvocar la campanya", i veure com
els acords que s'aconsegueixin al
Parlament "modifiquen, és a dir,
disminueixen, l'importdel rebut de l'aigua".
En resum, hi ha hagut uns avenços
tímids: la Generalitat considera les
associacions de veïns uns interlocutors
vàlids i torna a obrir la negociació.
Mentrestant, la guerra de l'aigua continua.
Malauradament el 1995 no ha comen-çat amb la pau social en el tema de
l'aigua. Potser es van crear massa expectatives. Per a la Confavc no ha fet un pas
enrera, sinó tot el contrari, encara que
sigui petit.
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Els bars musicals proliferen sense control
al 'triangle golfo' de Poblenou
de Sant Martí, reconeix que el
permís d'obres per muntar un
bar el concedeixen sempre, però
afirma que "el Districte no ha
donat cap nova llicència de
funcionament i, en conseqüència,
es tancaran els locals oberts
últimament". Altres fonts consultades opinen que no vindrien empreses noves de conegut renom
sense tenir la seguretat que la
zona continua sent el centre de
la moguda nocturna barcelonina.
Això fa dub-tar les associacions de veïns
de la voluntat
real de l'administració municipal per resoldre el problema.
Montse
Radigales, de
l'Associació de
Veïns del Parc,
" " i "
afirma que està
"farta de les bones paraules
sense cap concreció del regidor
Joaquim de Nadal". De fet, el
mateix Ajuntament va ser qui, a
finals dels anys 80, va potenciar
el trasllat de l'oci nocturn de llocs
com Gràcia i Balmes cap a l'àrea
industrial del Poblenou, sota el
magnetisme de la sala Zeleste.
Els pocs veïns de la zona en
pateixen directament les conseqüències, però la situació s'ha
desbordat fins a afectar de ple tot
Poblenou i el barri del Parc.

MARC ANDREU

La proliferació descontroíada de
bars musicals i discoteques a la
zona limítrofe entre Poblenou i el
barri del Parc continua. En una
zona que la Guàrdia Urbana denomina el "triangle golfo", una
quarentena de locals nocturns
atreuen cada cap de setmana el
moviment de milers de joves,
que generen amb freqüència
situacions de vandalisme,
inseguretat i sorolls. Les associacions de veïns han denunciat
el problema i han iniciat un debat
en profunditat sobre el tema amb
l'Ajuntament i els mateixos
propietaris dels discobars.
Des del 20 de gener passat
l'Ajuntament ha posat en marxa
un pla per controlar el "triangle
golfo". Les mesures consisteixen
en la intensificació de la vigilància
policial als carrers (fins ara
pràcticament inexistent) i
l'actuació d'un servei especial de
neteja nocturna. Paral·lelament
el Districte de Sant Martí ha
suggerit un canvi en la normativa
de permisos municipals per controlar l'obertura de bars musicals
(molts funcionen sense llicència),
i mentre això no arriba proposa
diferenciar pel seu compte el que
considera bars d'ús comercial
dels d'ús recreatiu.

Les associacions
de veïns valoren
amb escepticisme
l'actuació de
l'Ajuntament

• Obren locals nous
Contrariant aquestes mesures
restrictives i de control anunciades per l'Ajuntament, amb el
canvi d'any van obrir a Poblenou
tres nous locals de gran capacitat
en antigues naus industrials. Un
d'ells, 2.000 metres quadrats als
carrers Zamora-Pallars, és una
sucursal de la popular Ovella

RUBEN PÉREZ

Aglomeració de joves a l'entrada d'un discobar
Negra. A la cantonada dels carrers Pamplona i Pujades se'n podria obrir un altre, i alguns rumors
apunten que conegudes macro-

Els discobars s'organitzen
• Alguns dels propietaris més
antics de locals nocturns del
Poblenou han començat a
organitzar-se per defensar els
seus interessos i "establir un marc
estable de col·laboració amb les
administracions públiques i les
associacions veïnals per millorar
la qualitat de vida de la zona de
Poblenou". Aquests són els objectius de Nou Poble Nou, una
associació
formada
pels
propietaris del Zeferino, Como
tú. Esclat, Q3, Beegood i Cruce
de Caminos. Aquests integrants
han rebutjat l'entrada a
l'associació d'alguns locals
conflictius.
Enric Valls, del Q3, és el
president de Nou Poble Nou, i
mostra molt bona disposició a
entendre's amb els veïns i
l'Ajuntament. Valls ja ha
començat els contactes amb les
dues parts i creu que la solució
als problemes del "triangle golfo"

lladen d'un local a un altre. A això
cal afegir que molts locals no
estan insonoritzats ni reuneixen
les condicions mínimes establertes per la normativa. Últimament
la situació s'està agreujant perquè una organització mafiosa
comença a introduir-se per controlar la zona. Algunes baralles i
greus incidents recents a les portes d'alguns locals els han provocat matons a sou dels mafiosos. Els veïns es queixen que la
policia s'ha inhibit del problema.
Les associacions de veïns
emfasitzen que
el problema no
resideix en el
tipus d'activitat
d'oci juvenil
sinó en la desmesura que
^"»
suposa
una
concentració
tan elevada de locals en una zona
reduïda.
Salvador Clarós, de l'Associació de Veïns del Poblenou,
troba falsa la polèmica que
enfrontaria "joves que volen divertir-se amb veïns que volen
descansar". Clarós creu que
"aquestes dues necessitats no
són antagòniques si es regula el
funcionament i la proliferació de
discobars en funció de les
necessitats reals de cada zona".
El que passa és que la
disbauxa actual a la zona de
Poblenou converteix aquests
negocis, segons les associacions
de veïns, en "indústries contaminants tant per les molèsties
ocasionades a la població com
per l'alienació dels joves amb un
excés d'oci de consum".

passa necessàriament "per controlar la normativa i posar quotes
de discobars a cada barri".
"També és pot optar per
desplaçar de Barcelona a les
ciutats perifèriques tota aquesta
oferta d'oci nocturn, però
aleshores estaríem obligant els
joves a fer una ruta del bakaiao",
opina Valls.
La idea de coordinar actuacions entre els diferents
discobars ja ve de lluny. El 1992
diversos
propietaris
van
contractar el mateix servei de
seguretat i actualment la majoria
de locals estan adscrits a
l'empresa Visercoman. Els guardes de tots els bars estan
interconnectats per ràdiotransmissors, i així poden
resoldre millor els possibles
problemes. El que passa és que,
a vegades, els incidents els provoca la mateixa xuleria d'alguns
guardes de seguretat.

discoteques com Velvet i Megatron podrien instal.lar-se properament al "triangle golfo". Ferran
Juliàn, coordinador del Districte

• Sorolls i vandalisme
Els problemes principals del
"triangle golfo" són els sorolls,
l'excés d'alcohol i algunes
drogues, els actes de vandalisme
i la brutícia que generen els grups
de joves pel carrer quan es tras-

Feta la llei, feta la trampa
• A finals de 1992 el Districte de
Sant Martí va acordar no donar
més llicències de apERteo
locals tipus bars
musicals i discoteques (coneglolf»'
gudes
tècnilocale; nortufnos
ociípan la zona
cament per la
industrial pe
lletra F). La norPo )lenou
mativa estableix
que un local F ha
jmi mm
de tancar a les 5
de la matinada,
ha d'estar perfectament insonoritzat per damunt
dels 68 decibels i
no pot tenir al seu
voltant cap altre
bar musical ni
edificis habitats.
En canvi, els
bars-restaurants
0 bars normals
(tècnicament designats com a
C) no tenen aquestes restric-

cions, i el seu horari de funcionament és de les 6 del matí a les

locals de la zona de Poblenou
només tenen llicència C com a
bar normal (que
77
el Districte conde les ^
cedeix sense
mt\ef
uiDrie
gaires problemes) però funcionen com a
discobars. Les
nits dels caps de
setmana
tanmm H i MHoWivi
quenales3,obliguen la gent a
ficar-se en els
pocs locals F que
tanquen ales 5, i
després reobren
legalment ales 6
del
matí funcioSr^P"nant, de fet, com
un after-hour. La
^
_^
manca de legisl ~ \ - 1 rl!
1 \ \ ^
lació al respecte
dwyefflwa ai»Tb|HiHia T—r- I—rOi
i la venda indiscriminada
d'alcohol
fan d'aquests
3 de la matinada. I aquí, feta la
tripijocs
un
negoci
molt
profitós.
llei, feta la trampa: la majoria dels
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Més rambles, però més cotxes

En

paraules

MARTA RICART

Aquesta és una polèmica fictícia
que no té lloc avui a una ciutat
com Barcelona. Segurament ni
tan sols es podria plantejar si
comencéssim a fer la ciutat de
nou. És innegable la necessitat
d'una convivència entre ambdós
usos de la via pública. Una ment
preclara com la d'Ildefons Cerdà,
molt abans del predomini del
cotxe, ja ho va entendre i va
pensar en espais repartits per al
trànsit rodat i per anar a peu.
La controvèrsia arrenca en el
punt en què s'ha d'establir
l'equilibri entre un i altre ús. La
reinstauració de l'ajuntament
democràtic i, més que res, la
transformació de la ciutat engegada amb els projectes d'infraestructura olímpics, van posar
damunt la taula un canvi en la
distribució de l'espai urbà. Un
canvi que des de feia anys ja
demanaven les associacions de
veïns.
La ciutat desarrollista dels
anys cinquanta i seixanta es va
construir pensant més en els
cotxes, allò que llavors era un
símbol del progrés, que en els
ciutadans que anaven a peu.
Com pensar en rambles si en
alguns barris no es traçaven ni
els carrers? Els nous plans de
modernització de la ciutat, i en
alguns llocs només d'adecentament, havien de ser l'excusa
per reduir aquesta desigualtat
històrica.
L'ajuntament que dirigeix
l'alcalde Pasqual Maragall, així
ho va entendre i en els últims
anys ha endegat un seguit
d'operacions que, amb més o
menys fortuna, han recuperat
espai viari per als vianants, igual
que places o indrets com la platja
0 els molls.
Els barris estaven ansiosos
de rambles. Una de les primeres
obres va ser la reforma d'un tros
de l'avinguda Meridiana. Aquesta
via era un dels emblemes de la
ciutat dels cotxes que feria
l'entorn. La seva total transformació encara està pendent. Es
va fer un passeig central a la vora
del Clot i en els últims anys s'han
anat eliminant els passos elevats,
que s'han substituït per passos
zebra i, fa uns mesos, es va
iniciar una nova reforma, en
aquest cas entre els carrers
Escòcia i Cardenal Tedeschini,

RAPICLAU

Boada
-Tot a l'instantReparacló de calçats
Duplicats de tot tipus de claus
Esmolem estisores i ganivets
Fem matrícules
Boada, 7-13
08016 Barcelona Tel. 359 81 04

Buscar l'equilibri entre vianants i automòbils provoca indecisions
polítiques i queixes dels usuaris

Piscines i esports:
contra el silenci
administratiu
El passat juliol la Federació
d'Associacions de Veïns de
Barcelona (Favb) va demanar
a l'Ajuntament que revoqués
la concessió administrativa
feta a l'empresa Sotaverd SA
sobre l'ús privatiu del sòl i del
subsòl del Parc Urbà de
Piscines i Esports. La
revocació es basa en
l'incompliment de les
condicions i dels tenninis en
l'execució de les obres.
Com que a hores d'ara
l'Ajuntament no ha donat
resposta a la sol·licitud,
abusant del nefast "silenci
administratiu", la Favb ha
demanat la certificació
oportuna per poder iniciar un
recurs contenciósadministratiu per aconseguir
que es revoqui aquesta
concessió.

MIGUEL LÓPEZ

A la Meridiana els vianants guanyaran espai als cotxes
que el trànsit ha tornat a
augmentar al centre de la ciutat
(un 3 per cent els primers mesos
de l'any passat), mentre que la
velocitat mitjana a què es pot
circular disminueix. Els conductors es disgusten. Les polítiques
de promoció del transport públic
no tenen tampoc un efecte prou
gran com per absorbir aquesta
necessitat de més moviment que
sembla enregistrar-se.
Així doncs, molts no s'han
estranyat que les mesures
anunciades des de fa temps
hagin desvetllat més oposició del
que es preveia, com la reforma
del carrer Aragó per eixamplar
les voreres i dedicar un carril a
les bicicletes i un altre a l'autobús.
• Es venen més cotxes
Maragall ha assegurat que
I és en aquest moment quan emprendrà aquesta obra. Amb
sorgeix un problema que compli- tot, encara no té data i són moltes
ca l'execució d'aquestes obres. les veus que posen en dubte la
Després de la crisi dels darrers conveniència de dur-la a terme,
anys, que va repercutir, com a més si és com sembla, una
altres sectors, en el de l'auto- actuació molt limitada.
mòbil, ara torna a créixer la venMés èxit tenen els projectes
da i matriculació de vehicles (un de reforma de carrers (a Ciutat
13,5 per cent més al 94 que al 93 Vella cal parlar d'obertura) per
a Catalunya). Les mateixes donar alè als barris. I és que en
dades de l'ajuntament han revelat queden pocs que no tinguin la

que aposta pel bulevard, davant
de la rambla. La tria entre
aquests dos models urbanístics
(rambla o bulevard) és un
assumpte que cada vegada
suscita divergències a dins i
fora de l'ajuntament.
La gran oportunitat per
reequilibrar l'espai urbà la van
proporcionar les rondes. La
baixada de la densitat de trànsit
a la majoria dels carrers del centre de la ciutat i a altres vies
abans cabdals, com la mateixa
Meridiana, va arribar en alguns
punts a prop del 20 per cent.
L'ocasió, però, només es va
aprofitar a mitges. Dels molts
projectes pocs se n'han acabat.

Escola
Professional
de la Dona
(escola mixta)
Diputació de
Barcelona

seva rambla. Des de la modèlica
reforma de les voreres de la plaça
Catalunya, fins a l'avinguda
Josep Tarradelles, passant per
la nova rambla de Sant Andreu,
la de Sant Antoni, de Sants,
Ferran o Tarragona. En la
mateixa línia hi ha altres obres
en marxa, com la rambla que
cobrirà un tram del primer cinturó
a Sants (i més endavant a les
Corts), la continuïtat de l'avinguda
Diagonal al Poblenou o l'ampliació de les voreres a Travessera
de Gràcia.

Els barcelonins
utilitzen 15 milions de
condons a l'any

L'ús de preservatius a la
ciutat de Barcelona arriba fins
als 15 milions d'unitats a
l'any. Aquesta xifra dóna una
mitjana de 6,5 condons per
habitant i any, amb la qual
cosa les ciutadanes i ciutadans
de Barcelona dupliquen la
mitjana estatal. Aquestes
dades situen Barcelona en un
dels primers llocs pel que fa a
l'ús d'aquest mètode de control
• Projectes pendents
i protecció sexual. La
Encara queden però més curiositat per comparar és, en
projectes pendents: l'avinguda aquest cas, irresistible.
Mistral, l'acabament de la ronda Madrid, per exemple,
Guinardó, la rambla de Guipús- consumeix 6,2 condons per
coa (en suspens pel desacord de habitant i any. València no
la Generalitat a pagar part del arriba als 5, i la mitjana global
projecte, fruit de l'obra de la línia de tota Catalunya supera
2 del metro), la conversió en un lleugerament els 3 condons
eix peatonal del carrer Enric per habitant. De tota Europa,
Granados, la millora de Pi i Molist l'Estat espanyol és el país on
0 la renovació del cèntric passeig més preservatius es
de Gràcia, aturada a l'espera que consumeixen. Aquestes dades
comerciants i ajuntament hi posin formen part d'un estudi que
els 400 milions necessaris. Pas ha fet una important empresa
del sector.
a pas, la ciutat canvia.

S E M I N A R I S 1995
LA CERIMÒNIA DEL TE AL JAPÓ (24 març/2 juny)
INICIACIÓ AL REPUSSAT DEL METALL (10 febrer/7 abril)
CREACIÓ FLORAL (24 març/19 maig)
LA MÀGIA DE L'ÒPERA (21 febrer/6 abril)
L'ACRÍLIC COM A PROCEDIMENT PICTÒRIC
RESTAURACIÓ I REPARACIÓ DEL LLIBRE (1/15 març)
(24 març/2 juny)
DISSENY TÈXTIL (2 març/3 abril)
TINTS NATURALS (21 abril/26 maig)
CUINA ORIENTAL (3/24 març)
CUINA RÀPIDA (4/25 maig)
DONES ARTISTES A L'ART CONTEMPORANI (7/23 març)
PATCHWORK I (per determinar)
EL CUIR: TÈCNIQUES ARTESANALS (13 març/8 maig))
Carrer de la Pietat, s/n - 08002 Barcelona.
Informació: Matins de 9 a 14 hores. Tels. 310 65 14 i 310 65 66 - Fax 310 66 58
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Defensar el riu
Besòs
«Que el riu Besòs torni a
ser un riu i no una claveguera». Aquest és l'eix principal d'un manifest ciutadà
que han elaborat un munt
d'entitats de diferents
poblacions de la conca del
Besòs, entre elles la Federació d'Associacions de
Veïns de
Barcelona
(FAVB). Aquest manifest
afirma que ei riu és
actualment «una claveguera podrida, morta i insana»,
i denuncia que els plans de
sanejament de la Generalitat «no han solucionat el
problema i algunes empreses continuen impunement
vessant tòxics davant la
permisibilitat i ineficàcia dels
directament competents».
La degradació del nu
Besòs és conseqüència
d'un procés industrial
especulatiu i desenfrenat,
però la situació actual continua empitjorant perquè no
existeix un pla d'ordenació
territorial d'acord amb els
recursos i respectuós amb
el medi ambient. Des de
1990, i especialment a
l'estiu, molts habitants de la
conca del Besòs pateixen
fortes olors fètides que
rebaixen la seva qualitat de
vida.
Delicte ecològic
Tot això ha fet que veïnes, veïns i entitats ciutadanes molt diverses s'hagin
agrupat per crear la Coordinadora per a la Defensa del
riu Besòs. Aquesta plataforma ha iniciat una
campanya de sensibilització social qualificant
l'estat del riu com un
«atemptat contra la salut
pública i un delicte ecològic» i, ala vegada, insta ala
Generalitat i totes les
administracions «perquè
treballin per a la solució integral del problema».
Malgrat antics i nous
macroprojectes que prometen convertir el Besòs en un
gran parc amb riuet al mig
(fins i tot es va arribar a
prometre que s'hi podria
pescar plàcidament), el cert
és que el riu ha perdut el
seu funcionament natural,
«per irracionalitat i falta de
previsió» segons denuncia
el manifest de la Coordinadora.
Els signants del manifest
volen que els barris propers
al riu siguin «habitables i
respirables», exigeixen que
les indústries respectin el
medi ambient i un bé tan
imprescindible i escàs com
l'aigua, i demanen un canvi
radical en la política de
sanejament de la Generalitat.

F e b r e r de 1995

Ajuntament i Generalitat especulen i desatenen el
centre de salut mental Els Tres Turons
amb la política del Patronat Municipal.
No ha estat millor l'actitud del
Departament de Benestar Social
de la Generalitat. A part de bones
paraules, la seva pràctica ha estat
la de "passar la pilota a l'altre
terrat", ja que si bé és cert que els
locals són del Patronat Municipal
de l'Habitatge (Ajuntament), la
responsabilitat d'una atenció a la
salut mental en condicions dignes correspon a la Generalitat, i
això vol dir assegurar unes
infraestructures adequades. En
aquestes situacions de diferents
competències, la coherència seria cercar la col.laboració entre
les administracions.

JORDI FOIX I PACO GONZÀLEZ
ELS TRES TURONS / AV EL CARMEL

Els Tres Turons és una associació sense afany de lucre que
des de fa nou anys gestiona un
Centre de Dia. Avui, amb un
conveni amb el Servei Català de
la Salut, realitza una tasca
sociosanitària continuada de
rehabilitació terapèutica i
socialització comunitària a la
població que requereix aquest
tipus de servei d'atenció pública,
principalment del districte
d'Horta-Guinardó. Aquestes
accions es realitzen amb grans
dificultats especialment per la
precarietat de les subvencions i
per les característiques dels
locals on es duen a terme: manca d'espai suficient, barreres
arquitectòniques insalvables,
deteriorament progressiu de
l'edifici especialment visible a
l'hivern amb les pluges,.... etc.
JOAN MORAN

• Un local adequat
Aquesta situació va portar a
l'entitat a sol·licitar al Patronat
Municipal de l'Habitatge uns
locals en unes condicions
econòmiques de lloguer que li
fossin viables. Aquests locals es
troben en els baixos d'uns
habitatges socials ja construïts i
encara sense habitar, situats al
carrer
Murtra
cantonada
Fastenrath, del barri del Carmel.
La sol·licitud va tenor el suport
des d'un primer moment de
l'associació de veïns del barri,
entitat que des de l'origen del
centre, ha tingut els Tres Turons
com a reivindicació pròpia d'un
servei absolutament necessari
per al barri; també feia extensiva
la reivindicació dels locals per al
CAP en salut mental del districte

El centre de salut mental Els Tres Turons
ja que és un servei d'atenció
primària que es troba amb greus
necessitats d'espai per realitzar
una atenció amb mínimes
condicions de dignitat, tant per
als usuaris com per als
professionals que hi treballen. La
sol·licitud també va estar
recolzada i avalada pel Consell
de Districte d'Horta-Guinardó i
pel Servei Català de la Salut,
entre d'altres institucions, i per
altres entitats, com ara
l'Associació de Familiars de
Malats Mentals de Catalunya.
• Petició denegada
Malgrat aquest suport, la
resposta final del Patronat Municipal de l'Habitatge ha estat de-

negar la sol.licitud en règim de
lloguer si no és a preu de mercat;
ells mateixos van dir que aquest
lloguer s'apropa al mig milió de
pessetes mensuals. El Patronat
Municipal de l'Habitatge, un ens
públic, utilitza criteris de constructora privada per concedir uns
locals en règim de lloguer a una
associació sense afany de lucre
que realitza una tasca d'atenció
sociosanitària de caire públic
absolutament necessària per al
districte i que per les seves
pròpies característiques, en cap
moment no pot assumir els criteris
de mercat que se li plantegen.
Malgrat això, i davant d'aquesta
situació, el Consell de Districte
ens va comunicar el seu acord

• Necessitat social
Els barris com el Carmel no estan
precisament sobrats d'espais per
a serveis d'atenció pública. La
necessitat d'infraestructures
socials, cíviques i de servei als
ciutadans i ciutadanes es
converteix en especialment
angoixant davant d'aquestes
actituds. I més quan aquests
espais necessaris existeixen,
com es dóna en aquest cas.
L'actitud del Patronat Municipal
de l'Habitatge converteix aquests
espais públics en objecte per
permetre uns guanys que facilitin
pal·liar els dèficits econòmics de
les diferentes institucions
produïts per altres prioritats
polítiques o per la seva mala
gestió. D'aquesta manera es fa
recaure aquest pes sobre
l'estructura cívica i social i hipoteca la continuïtat, la qualitat
d'intervenció i el servei que
ofereixen entitats amb vocació
de servei públic com ara Els Tres
Turons.

Final violent de l'acampada
a la plaça de Sant Jaume
reclamant el 0,7%
REDACCIÓ

MARIBEL MARTIN

L'estàtua de la República a la plaça Llucmajor vol el 0,7 %

El passat 23 de desembre a les 7
del matí efectius de la Guàrdia
Urbana i dels Mossos d'Esquadra
van desallotjar per la força la
vintena de tendes del 0,7 per
cent que hi havia acampades a
la plaça de Sant Jaume. Sense
avís previ ni cap explicació, les
forces policials van despertar
sense contemplacions les persones que dormien i van confiscar les tendes i alguns objectes
personals. L'acampada a favor
del 0,7 per cent s'havia traslladat
de la Diagonal a la plaça de Sant
Jaume amb el consentiment de
les autoritats, i tenia previst
finalitzar el dia de Nadal amb un
dejuni solidari que, malgrat tot,
es va fer.

L'actuació policial contra un
moviment pacífic i amb un ampli
suport social com el del 0,7 per
cent va provocar nombroses
protestes. Tres dels acampats
desallotjats van entrar al ple de
l'Ajuntament que se celebrava
el mateix dia 23 i, a través del
regidor Antoni Lucchetti, van
demanar
explicacions
i
responsabilitats. Joan Torras,
regidor responsable de via pública,vadeclararquel'únicacosa
que havia fet la Guàrdia
Urbana
havia
estat
"desmantellar la tolerància i
ajudar
a desmuntar
el
campament". La plataforma del
0,7 per cent de Barcelona va
denunciar els fets al jutjat de
guàrdia.
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Un reportatge de

Barri
a barri
Marc Pérez

REPORTATGE

1

Tant de dia com de nit, els carrers de Gràcia s'omplen de
gent captivada per la màgia viva del barri. Però no tot són
flors i violes, i la vila pateix una degradació que potser no
es veu a simple vista

Gràcia, el cor atapeït de Barcelona
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Lluita i protesta

n delspftüWüPWWctuals del barri
de Gràcia és la dispersió entre
les diverses associacions, per la
qual cosa molts cops és difícil de
canalitzar la lluita veïnal. Moltes
són les associacions i entitats
culturals del barri, que molts cops
semblen més enfrontades que
no pas unides. Tot i així, el fet
que aquestes associacions i
entitats encara funcionin
demostren el bullici cultural del
barri. Les mateixes comissions
de la Festa Major dividides en
carrers estan unides per mitjà de
la Federació de Carrers. Gràcia
necessita juntar els esforços de
les diferents entitats per seguir
tirant endavant.

• Rellançar el barri
La dispersió de què acabem de
parlar queda palesa en la
flaquesa de les diferents
associacions de veïns del barri.
Una de les que té potser més
força, és l'Associació de Veïns
de la Vila de Gràcia. Aquesta
associació acaba de complir els
vint anys de la seva existència;
amb motiu de la celebració
d'aquest vintè aniversari,
l'associació ha exposat un
manifest que resumeix les
mancances del barri i les articula
a parti r de tres grups de propostes
genèriques: unes propostes
socials, unes de culturals i unes
altres d'urbanístiques.
Les propostes socials fan
referència a l'augment de la
pobresa de Gràcia, una pobresa
majoritàriament femenina: reclama més recursos i més
participació ciutadana, per afrontar els problemes d'habitatge o la
denúncia de les especulacions.
Pel que fa a les propostes
culturals, es demana un programa estratègic perquè Gràcia
esdevingui districte cultural de la
ciutat,
un
projecte
de
comunicació
veïnal
i
interassociatiu o un nou centre
cívic. Finalment les propostes de
tipus urbanístic fan referència a
l'habitatge públic i social de

60% de la població té més de 60
equipaments públics.
Totes aquestes propostes són anys), que fa que la misèria afecti
un intent de replantejar-se el barri molta d'aquesta gent gran que
de cara al 1997, data en què es viu en habitatges antics i en males condicions.
commemorarà
L'ensenyament
el centenari de
és l'altre puntal
l'annexió definide la lluita
tiva de la Vila de
veïnal per la falGràcia a BarceDes dels seus inicis, la
ta d'equipalona. Segons
gent de Gràcia s'ha
ments escolars
Jordi Gasull,
caracteritzat per les
públics. En demembre de la
protestes massives en
finitiva, tot un
junta de l'Assocontra de les injustícies
seguit de prociació de Veïns
socials. Aquesta
blemes que sede la Vila de
combativitat ancestral
gons Jordi GaGràcia, "aquest
dels graciencs queda ja
sull, "esperem
manifest centra
demostrada el 1714
que d'aquí al 97
la problemàtica
quan Barcelona fou
puguem sensiessencial del
ocupada.Gràcia fou un
bilitzar la gent i
barri. Gràcia
dels nuclis més
l'administració
està esmorteïresistents. També ho
perquè interda, li falta emdemostra la protesta que
vingui, tal i com
penta i cal trobar
hi va haver davant de la
ha fet a Ciutat
estratègies de
campana de Gràcia: la
Vella, per esrellançament".
revolta de les Quintes.
ponjar, reutiEs tracta de la protesta
Passejant per
litzar i rejovenir
de les mares per les
Gràcia poden
Gràcia".
lleves obligatòries dels
observar la senseus fills que van ocupar
sació d'atapeïLa Vila de
a finals del segle passat
ment i congestió
Gràcia no deila plaça de Rius i Taulet
del barri. L'estrexarà mai de
i van fer tocar la campator de les voretenir els seus
na com a símbol de
res i la manca
encants diürns
protesta. Segons Jordi
d'aparcaments
i nocturns, la
Gasull, membre de la
fan de Gràcia un
m à g i a
junta de l'Associació de
dels barris més
heretada del
Veïns de la Vila de
problemàtics
poble gitano
Gràcia, es tracta "de la
quant
a
la
que conviu al
primera lluita
circulació.
barri i del qual
d'insubmissió".
Moltes de les
va sorgir la rumzones peatonals
ba catalana.
estan envaïdes
Gràcia
serà
pels cotxes. Un altre problema és sempre Gràcia, però cal lluitar
el de la neteja i el de l'envelli- per aconseguir una millora social
ment de la població (més del necessària.

JOAN MORAN

La campana de Gràcia a la plaça Rius i Taulet
lloguer, planificar la Vila com a
illa comercial, peatonal afavorint
alhora el transport públic intern,

una Gràcia Verda i la reutilització
d'espais (com poden ser algunes
antigues fàbriques) com a

Alegria, és Festa Major
• La Festa Majorde Gràcia és el
símbol de les festes de Barcelona. Des dels seus inicis el 1827,
any en què es té constància per
primer cop d'aquesta festa a partir d'una publicitat del "Diario de
Barcelona" que anunciava el 19
d'agost d'aquell any la celebració
d'un joc de sortija, la Festa Major
de Gràcia ha marcat els costums
dels graciencs i dels barcelonins
per extensió. Segons Joan
Amades, però, la festa havia tingut
un caràcter marcadament

JOAN MORAN

La plaça del Sol, epicentre de la festa

religiós abans que la Vila fos
independent.
L'evolució de la Festa Major
arriba fins als nostres dies en
què, tot i celebrar-se en ple mes
d'agost quan molta gent és de
vacances, Gràcia s'omple de
gom a gom de barcelonins i
forasters desitjosos de gresca al
carrer. I és que aquesta festa ha
adquirit una importància tan
cabdal dins el nostre calendari
que forma part de la tradició
barcelonina.
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TRANSPORT PÚBLIC

Desacord en tot menys a
apujar les tarifes

JOAN MORAN

Els cotxes ja ocupen el solar de davant la Casa Groga

L'aparcament de la Casa Groga enfronta
els veïns de Sant Genis dels Agudells
MARC ANDREU

L'Associació de Veïns de Sant
Genis dels Agudells ha demanat
la construcció d'un aparcament
davant del centre cívic Casa
Groga, sol·licitud que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit
tirar endavant. El col·lectiu ecologista Agudells, en canvi, creu
que l'aparcament s'hauria de fer
en un altre lloc, al solar conegut
com "les fustes". Però la polèmica
no s'atura aquí, perquè el
col·lectiu Agudells ha acusat
l'associació de veïns de tràfic
d'influències i l'ha obligat a presentar-se davant dels tribunals.
El motiu és un cartell que l'associació de veïns va penjar pel barri
i que deia: "Si estàs interesado
en la adquisición de alguna plaza del pàrking a construir en la
explanada de la Casa Groga,
pàsate por el local de la A.VV.
Tendràn preferència en la adjudicación de plazas los socios de
la Asociación."
Dimas Alvarez, president de
l'associació de veïns, reconeix
públicament que el cartell "va ser
un error que no ens ha afavorit
de cap manera, i així que ens en
vam adonar, el vam retirar".
L'associació nega rotundament
l'acusació de tràfic d'influències i
el seu president explica que el
cartell (proposat per un veí en
assemblea) només pretenia
"pressionar l'Ajuntament perquè
construís l'aparcament i, de
passada, captar socis per a
l'associació de veïns". Juli
Fontoba, del col·lectiu Agudells,
pensa que actuacions com
aquesta "diuen molt poc del
moviment veïnal, i per això es
van denunciar els fets davant
dels tribunals".
La denúncia va ser interpo-

sada el 2 d'octubre "amb l'únic
objectiu de cridar l'aténció del
barri i la premsa", segons afirma
Fontoba. De fet, el col·lectiu Agudells no va ni tan sols designar
procurador. Però el jutge va agafar el tema amb rapidesa i el passat 20 de desembre va citar a
declarar en diligències prèvies
l'associació de veïns com a editora del cartell. Aquest fet ha
sorprès els ecologistes, que no
volien anartan lluny, i ha indignat
l'associació de veïns. Fonts
properes a la secretaria del jutge
indiquen que el cas serà probablement sobresegut. Al rerafons
de la polèmica hi ha l'enemistat
entre entitats del barri, motiu pel
qual fa temps que la coordinació
i el diàleg entre les diferents
associacions de Sant Genis es
fa gairebé impossible.
L'aparcament projectat davant

de la Casa Groga (municipal però
gestionat per una empresa privada durant 50 anys) serà soterrat, i damunt quedarà ampliada
la plaça de davant del centre
cívic. Tot i que l'associació de
veïns té una llista de 200 persones que han sol·licitat una plaça
al nou aparcament, l'adjudicació
es farà segons les normes legals,
de manera que estar a la llista de
l'associació no dóna lloc a cap
preferència.
El Col·lectiu Agudells pensa
que fer l'aparcament davant la
Casa Groga, a banda de construir en un terreny destinat a zona
verda, significa marginar la part
alta de Sant Genis. L'alternativa
és fer l'aparcament al solar de
"les fustes", però l'associació de
pares de l'escola Mare de Déu
de Montserrat, situada davant,
s'hi oposa obertament.
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ni a les taquilles del metro, i milers
L'any passat socialistes i d'usuaris es van veure obligats a
bitllets
senzills.
convergents, en el capítol del comprar
transport públic, només es van D'aquesta manera podem veure
posar d'acord per disminuir, als com Transports de Barcelona
pressupostos generals de l'estat, afalaga els seus clients. Més
la partida corresponent a la exemples: si se li fa malbé una
subvenció del transport a Barce- targeta no l'hi canvien ambfacilitat
lona, i van acordar també apujar a les taquilles i l'envien d'excursió.
L'abonament mensual és persoles tarifes de metro i bus.
D'altra banda, no s'han posat nal i intransferible, si el perds
d'acord en un problema tan greu t'obliguen a comprar-ne un altre,
com la creació d'un consorci o perquè es neguen a donar
autoritat única, en signar un pla duplicats.
És intolerable aquesta manca
de finançament dels 125.000
milions de deute existent que de respecte pels que patim i
ens costa diàriament una paguem el transport. Diverses
entitats ciutadanes van exigir
milionada als contribuents.
Tampoc no s'han posat l'ajornament de la pujada de
d'acord en posar en marxa el Pla tarifes fins a l'assoliment d'un
Intermodal de Transports i en acord en els temes globals. Es
concretar un pla de metros amb fan els sords i practiquen un
les seves
corresponents electoralisme matusser.
prioritats, calendari i, ni cal dir-ho,
• La línia 2 de metro
inversions.
Estaven d'acord, i no han Diuen que a l'abril s'inaugurarà
complert, en el pla d'obres de la un trosset de línia, entre Sant
línia II del metro: retard a les Antoni i Sagrada Família. No
obres i suspensió de l'encàrrec diuen l'interval que hi haurà entre
dels convois necessaris percobrir els trens. No diuen perquè no
el servei a tota la línia. No s'uneixen al Paral·lel. No diuen
compliran el conveni que perquè no s'han encarregat enafirmava que el metro arribaria al cara els convois necessaris.
Palau Nacional de Montjuïc,
No diuen si es retardaran més
perquè els estudis geològics i de la resta d'obres pendents. Tot
cotes informen que la seva això crea una enorme decepció
construcció no és viable.
entre els veïns que creien que
El
temps
que
porta ara anava de debò. Per tot això
arrossegant-se la problemàtica s'han organitzat per aquest mes
anterior ens permet afirmar de febrer tres concentracions de
públicament que la Generalitat i protesta en tres punts de
l'Ajuntament
passen
del l'esmentada línia. Començarem
Transport Públic.
el diumenge dia 12 al migdia al
barri de Sant Martí, el dia 19
• Els targetassos
serem a Sagrada Família i el 5 de
Si comptem els augments dels març a Sant Antoni. Les coordiúltims quatre anys podem veure nadores pro-metro de Nou Barris,
que no és exagerat anomenar a Zona Franca i Bon Pastor estan
les targetes targetassos. A més, convidades a aquestes concena primers d'any, després de la tracions.
pujada de tarifes, no havia
Els barris no poden esperar a
targetes setmanals ni a les caixes l'any 2000.

Adéu temporal al Zurich
MARTA PLUJA

Asseguda a la cosmopolita
terrassa del Zurich, aquest
privilegiat mirador sobre la Rambla barcelonina, se m'omplen els
ulls de nostàlgia en pensar que
aquest gest pot ser el comiat
definitiu. El proper mes de març,
aquest local que havia aconseguit
sobreviure a la febre del disseny
olímpic i que aguantava
estoicament el pas del temps des
dels anys 20, ens dirà adéu
momentàniament.
Quan acabin les obres de l'Illa
d'Or, el Zurich tornarà a obrir-se,
però ja no serà el mateix. El nou
local no podrà reproduir l'ambient
de nostàlgia de l'actual.
Per les taules d'aquest cafè

ha passat la història del país: la
policia va planificar-hi l'assalt al
Banc Central el maig del 81; aquí
es van fer les reunions
preparatòries de la sublevació
del juliol del 36; hi va néixer la
ONCE; asseguts en aquesta
terrassa, molts s'hi han enamorat
o divorciat; però el més important
de tot, des d'aquest balcó s'ha
exposat la ciutat a tota la seva
diversitat humana.
El març aquest retall de la
història de Barcelona ens dirà
adéu per sempre. I, per bé que
s'obrirà un nou local amb una
nova terrassa sobre la Rambla,
el bar més conegut i popular de la
ciutat quedarà, tan sols, imprès
en el record.

RUBÉN PÉREZ

La terrassa del Zurich és un punt de trobada habitual
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L'Ajuntament vol vendre un parvulari
del llegat Comas i Solà
ROSER ARGEMI

El parvulari Comas, que pertany
a l'escola municipal Reina Violant
de Gràcia, és al carrer Saragossa
núm 29, en una finca que també
té accés, encara que ara està
tapiat, per la Via Augusta. El
parvulari doncs està ubicat
físicament al districte de SarriàSant Gervasi, en una zona que
té molt valor immobiliari, perquè
s'hi poden construir planta i cinc
pisos en una finca on ara hi ha
una torre amb un jardí, molt adient
per a les més de setanta criatures
que en gaudeixen.
El senyor Comas i Solà va ser
un astrònom barceloní nascut el
1868 i mort el 1937, que a més
d'iniciar
la fundació
de
l'observatori Fabra del qual va
ser director molts anys, va
descobrir onze petits planetes als
quals va donar noms nostres,
començant pel de Barcelona al
més important d'ells, i a més va
escriure diversos llibres sobre
astronomia que esdevingueren
molt populars i molts articles, tant
científics com de divulgació.
El senyor Comas en el seu
testament va deixar la Villa Urània
en llegat a l'Ajuntament de Barcelona, només amb la condició
que fos destinada a observatori
popular, 0 a grup escolar o una
institució cultural. Després que el
llegat arribés a mans de
l'ajuntament, els hereus del
senyor Comas, la família Petit,
van haver de posar una demanda judicial perquè el consistori de
Porcioles executés el testament
i disposés de la casa, que cada
vegada estava més deixada de
la ma de déu. Finalment el 1963
l'Ajuntament decidí dedicar-la a
escola pública, ús que ha tingut
fins avui, quan l'Ajuntament actual, després de descobrir el valor immobiliari del terreny, ha
decidit vendre's el llegat per fer
diners, sense seguir les normes
establertes i, el pitjor de tot,
contravenint les diposicions del
senyor Comas i Solà, que el que
volia era col·laborar per fer de
Barcelona una capital cultural ja
fa més de quaranta anys.
Aquesta situació es va desencadenar arran de l'última reunió
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EL CUARTO FOSC
Al toro que va ferir l'Ortega Cano
A Colòmbia una tarda assolellada del mes de gener el mestre
va ser ferit per una banya de toro. La sang per la sorra va
esgarrifar el públic. Primer es va témer per la seva vida, però
feliçment no va ser tan greu. El torero està hospitalitzat i Rocío
Jurado, la seva filla i ta mare del torero vetllen el malalt.
A petició de la penya taurina "Mas cornadas da el hambre"
del barri de Gràcia, hem tancat el cadàver del toro al cuarto fosc
i l'exposarem públicament, per escarni dels cornuts del barri.
Ortega Cano passarà unes setmanes hospitalitzat, de baixa
laboral, i podem donar la primícia que el seu casament, el més
esperat d'aquest final de segle, es tornarà a ajornar. Els amics
i les amigues de la parella assisteixen desolats a l'espectacle.
Nosaltres desitgem al matador que toregi aviat a la Monumental. Això sí, casat i ben casat. Salut, torero.

Santiburcio: el somniador

Villa Urània, que acull el parvulari Comas
del Consell Escolar del Reina
Violant, quan els tècnics
municipals van informar que la
fincajaestava venuda. Pocsdies
després, l'APA de l'escola va
decidiren assembleaque lluitaria
per defensar que la finca de Comas i Solà continués sent de
propietat pública i equipament
de la ciutat. I van començar a fer
gestions amb l'associació de
veïns de la vila de Gràcia, amb la
FAVB i amb els hereus del senyor
Comas i Solà, a part de fer-ne
amb els diferents departaments
de l'administració municipal per
aclarir la situació. El passat dia
16 de gener, en una roda de
premsa a la qual van assistir
totes les parts interessades i els
mitjans de comunicació, es va

Continua la lluita per esclarir
l'assassinat de Pedró Àlvarez
El passat 15 de desembre,
coincidint amb el segon aniversari
de la mort del jove Pedró Alvarez
a causa d'un tret al cap després
d'una discussió de trànsit,
diferents entitats es van manifestar davant del Govern Civil
per demanar justícia. Hi van participar centenars de persones,
majoritàriament de la Verneda,
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on vivia el jove assassinat.
Recordem que un policia va ser
detingut en relació a la mort
d'Alvarez, però que va ser posat
en llibertat per falta de proves.
Les entitats que reclamen justícia,
entre les quals hi ha l'Associació
de Veïns Verneda Alta i la FAVB,
acusen les autoritats de "passivitat
i desinterès" a l'hora de resoldre
el cas.

informar que el tracte, poc clar i
confús que l'Ajuntament dóna al
tema, obliga a sensibilitzar l'opinió
pública per fer que el llegat
continuï essent respectat. També
eren presents els advocats que
porten el tema que van afirmar
que Villa Urània és un bé de
domini públic, fet en què es
basarà la demanda de la FAVB a
l'Ajuntament de Barcelona per
aconseguir que sigui inclosa dins
del catàleg d'edificis de patrimoni
cultural.
Arran
d'aquest
fet,
l'Ajuntament
pot
perdre
credibilitat davant els ulls
d'aquells ciutadans que volen
col·laborar amb la institució municipal deixant els seus béns a la
ciutat

El tanquem al cuarto fosc perquè té la mania de voler fer realitat
els seus somnis, i parlem només dels urbanístics. Ha fet realitat
un carril bici per a tricicles al carrer Gran de Sant Andreu. El
problema rau en què els ciclistes volen fer-lo servir i donen
empentes i cops a les senyores amb carrets, als jubilats i al
mobiliari urbà. El carril és per a tricicles, però mòlt petit per a les
bicicletes d'adults. Llàstima que els tricicles no són freqüents i
no estan de moda.
L'altre somni que li coneixem és de posar una font cibernètica
a l'antic solar de la Fabra i Coats. Amb molta llum, moviment i
so. I no ens preocupa només la inversió per construir-la, sinó,
i sobretot, l'energia que malgasten.
Santiburcio, fes un esforç, dorm més i estalviaràs energia.
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Mur electoral
La plaça de Sant Jaume ha patit una nova transformació.
Gairebé no recordem ja com van desallotjar el pessebre vivent
dels del 0,7, i després van treure el pessebre de cartró pedra,
el xiringuito de Parcs i Jardins, l'incansable Antoni Ribas. Ara la
modificació és ben senzilla, s'han limitat a construir un mur
al mig del lloc que impedeix materialment passar d'un costat a
l'altre. Els arquitectes de l'obra deuen ser els autors de la
façana del Corte Inglés; els materials, que vol dir el ciment, el
regala Ciments Molins, però garantint que no són aluminòtics.
La mà d'obra la posa Núfiez i Navarrete, de forma gratuïta,
gràcies a la famosa reforma dels contractes de treball.
Els candidats a l'alcaldia es van negar en rodó a posar el
primer totxo. Van argumentar que tenien l'agenda plena.
I "Barcelona posa't guapa" regalarà esprais a tots els joves
menors de 80 anys el dia 6 de març, que podria ser el dia
internacional de les pintades. La iniciativa ha agradat en
general perquè garanteix la pau social durant les properes
eleccions municipals.

l.(t reu del
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Josep Maria Huertas
Periodista

L

a m o r t s o b t a d a d'Antonio
Figueruelo evoca u n periodisme que va
néixer en temps difícils, q u a n la llibertat
d'informació e r a u n a q u i m e r a i la
possibilitat d'escriure qualsevol cosa amb
to de denúncia semblava circumscrita
als temes locals. Això havia estat així en
ocasions molt c o m p t a d e s als a n y s
cinquanta, però el periodisme local crític
no va començar a ser practicat a m b
assiduïtat fins a mitjan anys seixanta.
Antonio Figueruelo practicava aquest
periodisme en El Noticiero Universal,
diari desaparegut el 1985. Va tenir alguns
deixebles al llarg dels anys, com ara
M à r i u s Carol i C a r m e n Sànchez
Larraburu, què el 1975 signaven u n a
secció anomenada "Los barríos".
Als anys seixanta, tot aprofitant la
nova Llei de P r e m s a de 1966, que no
obligava a dur els textos a censura prèvia,
però que establia tota mena de càstigs i
coaccions per als que extralimitessin els
estrets límits de llibertat de premsa que
es creaven, d'altres diaris van imitar
l'estil del Ciero. Van ser El Correo Catalàn i Tele/eXpres els que s'hi van sumar.
Al primer d'aquest dos diaris, Josep
Maria H u e r t a s va publicar u n a llarga

Mariano Aragón
CC.OO.

í-" a cultura ciutadana del col·lectiu està sotmesa a mutacions importants
provocades per l'onada de liberalisme
que s'ha instal·lat en les institucions
públiques i els organismes econòmics i
empresarials. Aquesta onada està forçant
la privatització de molts serveis públics,
e v i d e n t c i a n t així l ' e s g o t a m e n t i la
incapacitat del liberalisme per generar
n o u s e s p a i s econòmico-ecològics i
d'ocupació.
E l s e l e m e n t s q u e i n c i d e i x e n en
aquesta inèrcia són tres:
1) La millora qualitativa dels serveis
(transports, sanitat, ensenyament,
espais lliures...).
2) Uns governs que dipositen tota la
seva confiança al mercat com a agent
gestor i distribuïdor de la renda.
3) La descapitalització dels serveis
més rendibles, deteriorant la seva imatge
i propugnant la seva gestió en règims
concertats o de privatització.
Els "intel·lectuals" dels mitjans de
c o m u n i c a c i ó lloen a l l ò p r i v a t en
contraposició a allò públic a m b u n a
parcialitat escandalosa. Que uns gestors
privats enfonsin hospitals, empreses,
magatzems i bancs, o que l'empresa privada degui 1,3 bilions de pessetes a la
S e g u r e t a t Social és tolerat (i sovint
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Periodistes versus Barcelona
sèrie de reportatges gràfics, sota u n títol
d'inequívoca inspiració candeliana "Donde la ciudad tiene otros nombres", que
recorria els s u b u r b i s , allò q u e a r a
anomenem perifèria exposant el que
trobava. Ben aviat, d'altres periodistes
com Rafael P r a d a s , avui retirat de la
professió, i J a u m e Fabre, van sumar-se
a aquesta especialitat. La influència de
F r a n c i s c o C a n d e l p r o v e n i a de la
publicació de novel·les realistes situades
a barriades extremes de la ciutat.
Al Tele/eXpres es va publicar al 1969
u n a a l t r a s è r i e a m b les m a t e i x e s
intencions denunciadores de situacions
injustes, com ja anunciava el títol general "Viaje critico a los barrios de Barcelona", on col·laboraven, entre altres, Josep
Ramoneda i J a u m e Guillamet.
Van ser, però, els anys setanta els que
van veure estendre's aquest periodisme
com u n a taca d'oli. Maria Fava i Jordi
Capdevila a un combatiu Diario de Barcelona; Maria Eugènia Ibàíiez, Albert
Viladot i Francesc Cusi a Mundo Diario
en aquella secció de títol ben clarificador
"Barcelona autèntica"; Juanjo Caballero, Eugenio Madueüo i Manuel Vilaseró
al Tele/eXpres; i més t a r d l'Avui, i

Antoni() I"igia'í'ist»f<).
mort reetiiitiiieiii,
v a inicial" u n a t ' s e o l a d e
p e r i o d i s t o s i'i·*lic·.v í | u e
e s t i m a v f t i 1;; riiifril i t'Ls
H#?iis b a r i / í s
Catalunya Express s'hi afegirien a m b
decisió. I sortirien nous professionals
que t a m b é s'hi dedicarien, uns força
temps i uns altres com u n inici que
superarien, perquè el periodisme local,
m a l g r a t el seu impacte, es veia com un
periodisme menor, i si no, fixem-nos en
els poquíssims directors de diaris que
h a n passat per la secció local, si no fos
escadusserament com és el cas de Lluís
Bassets, actual director d'El País.
El periodisme local va m a n t e n i r la
seva força fins al 1980. Diverses causes
avalen aquest any com el d'un canvi en
p r o f u n d i t a t . S ' h a v i e n p r o d u ï t les
p r i m e r e s eleccions d e m o c r à t i q u e s i
òbviament l'enfocament periodístic havia
de ser u n altre; es va produir la crisi del
G r u p M u n d o , que va d e i x a r molts
periodistes al carrer i va motivar u n a
reducció de les veus crítiques com sol
passar en qualsevol situació semblant;

d'altres temàtiques, la informació política a b a n s prohibida, atreien més els
periodistes... A més, la mateixa professió
va iniciar un debat un xic viciat sobre
professionalisme,
que
pretenia
periodistes angèlics, no contaminats per
cap mena d'influència.
Aquell periodisme local que certament
va cometre errors, el més important
b a r r e j a r opinió a m b informació en
algunes informacions, va ser bandejat. I
Antonio Figueruelo, per tornar al motiu
d'aquest treball, a m b ell. Ara que els
ànims estan més asserenats, caldrà convenir que es va cometre u n a injustícia i
es va m a l v e r s a r el c a b d a l de
coneixements de Figueruelo i d'altres
figueruelos
tot cercant l'objectivitat
impossible, que en realitat volia justificar moltes vegades un periodisme sense
grapa, mesell, que arraconés el to crític i
l'autocrítica fins a esdevenir formalment
més correcte, però desproveït de vida.
Cal dir que els que van voler aquest
estat de coses h a n triomfat. I que es
poden permetre notes necrològiques sobre un periodista imperfecte, com la
majoria, però en el que la vida formava
part de la seva m a n e r a d'escriure.

Públic i social o privat i rendible?
silenciat) sense p o s a r e n qüestió el sistema de gestió privat. En canvi, si hi h a
u n a sola empresa pública, de producció
o de serveis, mal gestionada (que n'hi ha),
generalitzen la crítica al si stem a de gestió
públic. El que fan aquestes veus és
desqualificar el servei públic i els seus
costos, i t a m b é aquells c i u t a d a n s i
ciutadanes, generalment de condicit) social humil, que se'n beneficien.
Tots els serveis que ofereix u n a
comunitat tenen u n caràcter estratègic i
h a n de g a r a n t i r que els drets essencials
arribin a tothom. Aquests serveis han de
ser t r a c t a t s d'aquesta manera, sense
excloure un ordr'e de prioritats, inclosa la
seva gestió. I tot això sense oblidar que la
lògica dels serveis públics es contraposa
molt sovint a la del mercat.
U n a gestó pública (com u n a de privad a ) h a d e donar bons resultats. Els serveis
(metro, bus...) t e n e n u n p r e s s u p o s t
assignat independentment de qui els
g e s t i o n i . La d i f e r è n c i a e s t à en la
n a t u r a l e s a del gestor: el públic està
obligat a oferir un balanç d'objectius
econòmics i socials; el privat, des d'una
lògica mercantilista, només u n balanç
d'explotació a m b beneficis.
La gestió pública h a d'afrontar dos
reptes importants si vol competir a m b la

qualitat de vida, a m b el valor de la vida
en tots els seus àmbits i sentits?
El balanç econòmic i social d'un bon
servei públic h a de basar-se en tres
p a r à m e t r e s : l'economia-ecologia; la
privada i millorar els serveis que presta. democràcia en la presa de decisions per
P r i m e r , h a d ' e n l l e s t i r el cicle de la societat; i la solidaritat d'equilibri i
modernitzacií) i de professionalització de 1 a cohesió social i territorial.
seva gestió, dels recursos h u m a n s i
Les ciutadanes i ciutadans hem de
materials. Aquest objectiu està a prop conèixei' quantitativament els resultats
d ' a s s o l i r - s e en m o l t s e s p a i s de econòmics del servei: l'aportació de les
l'Administració, sobretot en aquells on administracions i de l'administrat, el
la i m a t g e e x t e r n a j u g a u n p a p e r cost econòmic i ecològic per a la ciutat i el
impoiiant.
medi ambient,... Tot això implica que la
El segon repte és el de realitzar els societatcivil organitzada i la democràcia
b a l a n ç o s e c o n ò m i c s i socials d e l s h a n de ser un agent actiu en tot allò que
pressupostos gestionats, i aquesta és els afecta, des de l'elaboració i planificació
encara u n a assignatura pendent. Els de propostes fins a la seva execució.
serveis públics ben gestionats són u n
I perquè la solidaritat es noti en els
valor col·lectiu, democràtic, social, cultu- recursos públics dins dels programes i la
ral, h u m à i solidari que repercuteix en seva execució, cal que la gent pugui
altres valorsuniversalscom l'ecosistema. utilitzar en pla d'igualtat (visquin al
É s que potser el transport col·lectiu o un barri que visquin i tinguin el nivell social
bon t r a c t a m e n t dels residus no significa que tinguin) els serveis bàsics de la
defensar el medi ambient? El que passa comunitat.
és que tots aquests valors s'estan perdent
Aquest balanç econòmic i social ha de
davant de la febre neoliberal en benefici ser l'eix central de tota l'actuació política
del preu. A t o t se li posa preu: a u n arbre, dels serveis públics. Per valorar així la
a u n riu, a quatre quilòmetres de via de s e v a a u t è n t i c a d i m e n s i ó i e v i t a r
tren, a u n dia de festa o a un moment de demagògies sobre la gestió pública dels
descans. Què té a veure el preu a m b la serveis.
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Ciutats sense pintades, ciutats mortes
Ciutats sense pintades, ciutats mortes.
Aquesta afirmació tan contundent posa
de manifest una realitat cada cop més
p a l p a b l e a l e s n o s t r e s u r b s : el g r i s d e l
l'asfalt, l a d u r e s a d e l c i m e n t i l'aire
c o n t a m i n a t f a n l a c i u t a t t r i s t a . I la
publicitat, tingui o no llums de neó.

aporta una vitalitat molt comercial i
poc humana. En contraposició, pintar
les parets, des dels frescos prehistòrics.
c a l i u al l l o c o n e s v i u . P e r ò e l d i s s e n y i
la modernitat d e i x e n cada cop m e n y s
parets per pintar. Amb aquest dossier.

dedicat als grafitis i a la pintada
com a forma d'expressió popular,
CARRER vol reivindicar que els
barcelonins i barcelonines ens fem
nostra la ciutat. I això implica sortir
al c a r r e r i, t a m b é , d o n a r
personalitat a les parets.

DOSSIER
Artistes del carrer
Marta Bach

®

ón joves i viuen amb els pares a
grans ciutats cosmopolites.
Coneixen els racons més
amagats i les parets més netes de Barcelona. Es mouen en grups i responen a
sobrenoms amb el desig d'emmascarar
la seva identitat. No els agrada concedir
entrevistes. Molts d'ells aspiren a dedicar-se professionalment al món de les
belles arts. A l'espera de la seva
oportunitat, el carrer els fa d'escola i els
permet exhibir les seves primeres obres
a un nombrós públic. Es tracta d'artistes
del carrer que s'han apropiat de la ciutat
a cops de grafitis.
De pintades a les parets, fetes amb
esprais o qualsevol altre tipus de pintura, en trobem per tot arreu. A les vies del
tren, a les places, als transports públics,
a façanes dels barris, a parades del metro, en camps oberts, a cases per
enderrocar, i fins i tot en escultures
(pensem en l'obra «Mistos» de Claes
Oldenburg-Cloojse van Brugden) i
monuments que pertanyen al patrimoni
artístic de la ciutat. Opinions sobre aquest
fenomen universal i autòcton de les grans
metròpolis n'hi ha de per tot. Hi ha qui
postula que el grafiti és una manifestació
artística impulsiva i amb un clar tarannà
popular que ha esdevingut alternativa
enmig d'una societat repressiva i tancada
en sí mateixa. Altres consideren el grafiti
com la conseqüència d'actes vandàlics
que embruten la ciutat i trenquen
l'estètica urbana de l'entorn. Sigui com
sigui, el grafiti s'ha convertit en una
forma d'expressió artística pròpia de les
grans ciutats desenvolupades. Barcelona, no n'és l'excepció.
Escriptors
de
parets
Andreu, viu al barri de Poblenou. Té 21
anys i estudia el tercer curs d'il.lustració
a la Llotja de Barcelona. Pinta grafitis
des dels 12 anys d'edat impulsat per «un
munt de curiositat i el desig de formar
part del món dels grafiters». Com la gran
majoria de joves que utilitzen aquest
mecanisme d'expressió es considera

autodidacte: «quan pintes n'aprens cada
dia una mica més», reconeix. La pintada
de la qual n'està més satisfetes la imatge
de Silver Surfer que hi ha al carrer Pere
rV de Poblenou. Tons blaus i els marcats
traços geomètrics atorguen a aquesta
obra un aire que recorda les estàtues
clàssiques gregues. Andreu que defineix
el seu estil artístic com a realista,
prefereix fer un gran mural que no petits
dibuixos: «Al barri de Gràcia, que va
estar de moda fa uns cinc anys, les
pintades que s'hi feien, en no tenir grans
espais, eren fetes amb trepes (plantilles
elaborades amb plàstics que permetien
que es repetís el dibuix les vegades
desitjades). Jo, però, prefereixo treballar
l'estil novaiorquès, amb pintades grosses
i murals coloristes. Poblenou és un bon
lloc per fer-ho perquè hi ha grans
fàbriques i parets buides que no són de
ningú».
Joel té 16 anys i també estudia art.
Dins del món dels grafitis se'l coneix amb
el sobrenom de Riga. «Vaig començar a
fer pintades perquè m'agradava i els
meus amics també ho feien. Ara sóc
ANTONU)NODAK
conscient que fer un grafiti és un mitjà
publicitari molt més efectiu que no pas Publicitat i pintades, dues formes d'expressió que conviuen al carrer
sortir en una revista. Si pintes al carrer
tens més possibilitats que la gent vegi e 1 aquest tipus de música però els agrada toys. El món dels grafitis els cataloga
que fas i se senti identificada amb la expressar-se amb aquest mitjà», postula com «escriptors de joguina» quan no
manera que tens d'expressar-te».
Joel. Amb tot, dins del món del grafiti acostumen a tenir un estil propi i,
principalment,
existeix
una
Lleis
tàcites
^^^^^^
perquè es pot
piràmide
de
Joel quan es llença al carrer a fer un jerarquies. Segons
a p r e c i a r
"Si pintes al carrer tens
grafiti sempre va acompanyat per un Joel és molt difícil
visualment que
grup d'amics. A diferència de les bandes e n t r a r dins del
són novatos. Els
més possibilitats que la
nord-americanes, aquests petits grups r e s t r i n g i t cercle
toys, o no iniciats,
gent vegi el que fas i se
tenen una estructura bastant informal, d'experts grafiters:
se'ls identifica
no responen a cap tipus de subordi- «és complicat fer-te
molt sovint amb
senti identificada
amb
nacions, no obliguen els seus membres a un nom i un lloc dins
els taggers
o
la manera que tens
portar emblemes o colors identificatius d'aquest petit món.
g r a f i t e r s que,
del seu col·lectiu i no es formen per tal de Certament, si que hi
retolador o esprai
d'expressar- te''
defensar-se de bandes violentes com ha gent molt bona i
en mà, es dedi,
passa als EUA. Contràriament al que es famosa, però per
quen a inundar
pensa, molts dels joves grafiters no aquesta simple raó no tenen en compte amb el seu tag -firma identificativa- els
pertanyen a cap tipus de tribu urbana. els dibuixos dels que comencen en aquest racons més insospitats de les ciutats. La
«No només els rapers pinten grafitis. Hi art». L'últim esglaó d'aquest organigra- seva és la rúosofiagetting up que equival
ha molta gent que ni tan sols segueixen ma invisible està ocupat pels anomenats
(segueix a la pàgina 12)
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(ve de la pàgina 11)
a moui*e's per tot aïreu i difondre
el seu «nom artístic^*. Només si
segueixen aquest sistema
aconsegtiiran ser reconeguts

El Metro declara la guerra als grafitis
Marta Pluja

"Ca/ que tothom
s'adoni que els
grafitis són l'art
del carrer per
exceldència^^

©

pels bons escriptors, tots aquells
que fan obres (abreviatura
d'obres mestres, en Targot
grafiter) artísticament de més
envergadura. La principal llei
tàcita que defensen els grafiters,sense argumentacions, ni
preàmbuls sinó amb Tacció, és
l'impediment de -trepitjar» les
bones obres fetes per altres
companys. Segons a q u e s t
mateix condicionament, si Tobra
ja ha estat guixada o no «és
bona», immediatament se la
invalida i es converteix en blanc
de molts escriptors. D'aquí que
bona part dels grafitis de les
gi'ans ciutats estiguin plens de
missatges i crítiques a l'estil o la
forma representativa de les
imatges reflectides a la paret.

Barcelona

ivildstyle

Una de les característiques més
curioses del món del grafiti és la
constatació de trets comuns segons les zones geogi-àfiques on
s'ha fet la pintada. D'aquesta
manera la ciutat de Barcelona
va ser conquerida fa uns anys
arran de l'anomenada warstyle.
Una guerra d'estils que es va
caracteritzarperlacompetència
que es va establir entre grups de
graiïters, la qual cosa els va
obligar a pintar moltíssim i de
manera totalment visceral. Evidentment, aquesta situació va
jugar en detriment de la qualitat
de les pintades. Des del 1993,
Barcelona viu immersa dins la
wildstyle, un estil salvatge que
es materialitza per una gran
quantitat de lletres apilonades
sense cap mena de sentit lingüístic i amb una forta càrrega
visual al darrera. Segons Andreu, ^'Barcelona està molt bé
en matèria de grafitis, però caldria que l'Ajímtament el potenciés s molt més, tal com es fa a
París, Berlín o fins i tot Mèxic,
Cal que tothom -mati sa- s'adoni
que el grafiti és l'art del carrer
per excel·lència. Un art on
l'escola és el carreri l'únic premi
és que la gent vegi la teva obra».

1 món dels gï'afiti s està
estretament lligat a
dos àmbits molt concrets . D'una banda es tracta d'un
fenomen urbà i de l'altra, els
seus protagonistes són joves
adolescents que marquen el seu
territori o el seu itinerari dins
de la ciutat. Davant d'aquestes
dues premisses, és lògic
preveure que el metro serà un
dels seus nuclis importants
d'acció.
El que per a molts és una
forma d'expressió artística, per
als responsables de l'Entitat
Metropolitana del Transport
(EMT) s'ha convertit en un
veritable mal de cap i de
pressupost. Segons dades de
l'any 1993, dels 600 milions que
l'EMT es va gastar en neteja,
100 milions van anar destinats
únicament a esborrar grafitis.
(La previsió per a l'any 94 no
s'allunya massa d'aquesta
quantitat). Una xifra important
i a tenir en compte. Potser per
aquest motiu el cap de Relacions
Externes del Metro, José Antonio Patino, considera que el
grafiti "habitual en qualsevol
ciutat, està lligat al vandalisme
i al gamberrisme".
Per i n t e n t a r trobar u n a
solució a aquest problema s'han
realitzat diverses accions que
contrarrestin els efectes de les
pintades. Per començar, es procm-a que un grafiti no estigui a
la paret més de vint-i-quatre
hores. Al mateix temps, s'ofereixen espais alternatius per ferhi pintades, "concretament a les
estacions d'Universitat, Drassanes, Hostaírancs i al passadís

Els requisits essencials que ha de contemplar un jove que decideix
fer un grafiti primerament consisteixen en disposar dels diners
per comprar pots d'esprai de colors pel cotxe (cada pot li costa entre
les 325 i les 400 pessetes) i, en segona instància, buscar una paret de
la seva ciutat verge de pintades. El següent pas entra dins del
terreny de les aptituds creatives: habilitat i rapidesa són qualitats
imprescindibles per tot aquell que aspiri a fer-se un lloc dins del
món del grafiti.
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de la Direcció Genei'al de Justícia Juvenil de la Generalitat, si
que s'ha frenat la reincidència
delsjovesgi'afiteros. Des de l'any
90, Transports Metropolitans de
Barcelona té un conveni amb
aquest programa de la Generalitat destinat a donar "l'oportunitat als menors de conciliar-se
i reparar els danys causats". El
procediment que se segueix per
aplicar aquest programa és el
següent, aclareix el senyor Patino, "s'avaluen els danys, es parla ambels pares del jove i després
es fan unes xen-ades de reflexió
a tres bandes, fins que s'amba a
l'acord de reparar". L'acte de
reparació consisteix a esborrar
elsgrafitis,proporcionant-losels
materials necessaris.
Aquest programa ajuda a
resoldre el problema de manera
no judicial. Aqueilsjoves que no
vulguin íèr l'acte de conciliació
segueixen el procés normal. Fer
grafitis és considerat una falta i
no un delicte, per tant, només
pot ser penalitzat amb una
multa que va de les lO.ÜOO a les
50.000 pessetes.
Per als responsables del Metro, però, aquestes mesures només serveixen per atenuar l'impacte dels danys que ja s'han
fet; la veritable solució passaria
per "la conscienciació ciutadana
cap al respecte a través de l'edu/VNTONIONODAR
cació, creant nous espais per a
Colors i varietat de formes p er u n art alternatiu
grafiteros, augmentant la vigilància i la neteja immediata i
de
televisió,
brigada
de
nede Bordeta". I complementant
aquestes dues mesures de xoc, tej a,...", expli ca el senyor Patiúo. seguintcol.laborantambel proque pretenen e\'itar que fer
No s'ha aconseguit eiradicar gi'ama de la Generalitat, perquè
gi'afitis sigui engrescador, ''hi aquesta pràctica, però a través a banda del paper conciliador í
ha els mètodes dissuassoris: de la col.laboració amb el pro- educatiu, evita noves reincipersonal de vigilància, cameres grama de conciliació i reparació dències".

Diners, esprais de colors,
habilitat i rapidesa
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"SAIUD NATUBAL"
iPROBLEMAS RESPIRATORIOS?
^IPERTENSIÓN?
íDESORDENES NER\aOSOS?
Podemos ayudai'le con txatamientos
naturaltí.s y eficaces, homeopatia,
acupuntura, herbologfa. T. 453 6155
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SERVICIO A
DOMICILIO
ecológico con
bicicleta

442 00 97

Pollo enie 15 al hotno 700 ptas.
Pizza família 4 parsanas con viro o
cava de regalo 1.200 pías.
Màs de 30 platós decocina, bacadillos, panetione.

SALÓN PABA RE UNIONESY BANQUETES
C / C e ra, 33 (Raval)

llibreria
Rosselló. 260 • Tel. 457 74 74
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d'expressió, feta amb velocitat i precisió,
provocadora i divertida, de colors \'ius i
formes bellugadisses. Un gi'euge a les
pintades de moda, als graíïtis, la
submissió al procediment únic, que és
una limitació; un altre, la limitació del
repertori iconogi-àfic, formal, procedent
del còmic, que per altra banda, és

Sobre les parets només
hi cap el signe anònim
de la rebeLlia en forma
de «pintada»

ANTONIO NODAR

Qualsevol paret és vàlida per uns joves que són capaços de veure Barcelona de manera diferent

El que va de pintura a pintada

coherent, perquè és l'art més assequible
i escampat, el que més fàcilment pot
arribar a les mans de tothom;! encara un
altre, el de la importació del model cultural, encara que ben mirat, això tampoc
no ens hauria de sorprendre perquè ens
hem deixat «culturalitzar» perla cultura
americana molt a gust i a molts nivells.
No sé per què fa uns anys vam veure
«art al metro>>; els joves artistes van ser
cridats i també els nens de diferents
escoles, a pintar els passadissos del metro. La idea no em sembla gens malament»
si es feia per donar oportunitats als joves
artistes i per acostarl'expressió artística
a la gent en trànsit en el mitjà de comunicació més popular, per posar una nota
de color en el trajecte nitinari. Jo em
pregunto si hom hi creia quan es va fer,
per què coneixent el comportament
humà, no se n'ha tingut cura, d'aquestes
pintades, i s'han deixat degradar i
empastifar contribuint a produir Tefecte
contrari: l'art com a brutícia urbana.

Teresa Camps

O

intada o pintura? La paraula
«pintura" fa molt de temps que
ens situa en el context de Fart;
la paraula «pintada» sembla un mot
despreciatiu, que marca la diferència
respecte de la pintura. Pintada és un
adjectiu que ha esdevingut substantiu
en el context urbà dels darrers anys, i
respon a un ús lliure de les superfícies de
l'espai construït en nom de la necessitat
d'expressió resolta amb colors. Anònima
0 signada, és d'ús i propietat col.lectiva.
També sol ser clandestina o no
autoritzada, i per això és reprimida amb
facilitat.
El fet el debem a una transposició
fonnal d'una necessitat que té l'origen en
el context suburbà de les grans ciutats
nordamericanes. Aquí és una moda, una
manera de fer que no ha qüestionat el
mitjà, ni el procediment ni el llenguatge.
Art, no art? Més val dir ben fet o mal
feti això acostuma a ser evident. Embrutar — què? quan sovint la ciutat ja és
bruta.
Necessitat
d'expressió?
segurament la ciutat no concedeix espai
ni resposta a l'expressió.
Són qüestions, aquestes, que voregen
la matèria artística, que no es poden
extrapolar i resumir en conceptes massa
sincrètics, perquè són qüestions essencialment matisables, que pertanyen al
gust, a l'expressió, a la sensibilitat, a la
informació i a la cultura, totes elles de
caire individualitzable. Per això cal
relativitzar i mantenir un criteri obert,
el de la indagació i el respecte,
Cal informació i imaginació per pensar els colors blaus, vermells i daurats

que cobrien les pedres del Partenó, i ens
Les «pintades-^ encarregades als
admirem encara dels bells conjunts artistes catalans i escampades per la
ornamentals de Venècia i de les ciutats ciutat en les nostres primeres eleccions
del Renaixement. Malmeses pel temps, democràtiques van semblar-nos «poputambé hi ha restes d'estuc i de pintures lars» en el sentit ideològic i d'esquerres
que es troben en les velles parets de de la paraula. Tothom n'estava content:
moltes ciutats amb història.
es reprenia el sistema dels pintors
Es que ja no li escau el color posat per revolucionaris enemics de la pintura de
la mà humana a la ciutat actual? cavallet i abocats a l'att per al poble. El
Proposicions d'artistes al llarg del segle recull de les «pintades» es va editar el
XX no n'han faltat (Léger, «Cobra», 1977 publicat per l'Abadia de Montsen-at.
Goeritz,Klausi d'altres, entre ellsPicasso A les següents campanyes electorals, la
i Miró al Col·legi d'Ai'quitectes de Barce- publicitat va prendre el lloc ala pintura,
lona). Fins i tot es va parlar seriosament, amb sofisticades i cares campanyes
en un pla teòric, de la «integi-ació de les potenciadores d'imatge...
arts> on els pintors assumirien la
Art i política? podria ser un tema
responsabilitat del color en el joc pròxim a l'espai públic absolutament
arquitectònic i urbanístic.
vell i sempre ambigu, mai prou clar ni
prou precís; recurs al poder d'atracció de
la imatge artística per vehicular un
L'opció
mexicana
A paitir de l'opció revolucionària dels missatge ideològic amb el barem
pintors mexicans, radicalment contrària qualitatiu del compromís públic d'uns
a la pintura d'ús privat, desenvolupada artistes amb la situació democràtica.
des dels anys vint, hi ha una tradició de
Al't al carrer, en podria ser un altre,
«pintada» urbana de signe ideològic, o si que tampoc no és nou. Es sinònim, també
es vol popular, on es tracta d'usar la des d'una posició ideològica democràtica,
pintura figurativa com a vehicle d'un d'aquesta necessitatde trencar l'elitisme
missatge adreçat al poble. També sol ser que envolta el producte artístic.
d'ús col·lectiu i més que l'ornament, es
proposa la sensibilització. Aquestes
RebeLlict
i
impotència
propostes solien incrementar-se en temps El temps de les ideologies i la generositat
d'eleccions. El sistema de les «brigades>í dels gestos, ai las!, s'ha acabat. Sembla
0 equips anònims de pintors de les que al carrer i sobre les parets només hi
campanyes electorals en temps del cap el signe anònim de la rebel·lia i la
president Allende a Xile, en homenatge impotència individual en forma de «pina aquesta dimensió popular del llen- tada» (la més cèlebre, la del mur de
guatge artístic i ideològic, va ser acoUit Berlín). O bé, aquesta sorpresa efímera
pel camp de l'art contemporani a la de la «pintada» dels gi'afïters gairebé
«Dokumenta» de Kassel del 1977.
professionals, filla de la necessitat

Sí als
anuncis
Hem abandonat les parets de la ciutat a
la imatge publicitari a, hem acceptat que
l'únic color possible i privilegiat de la
ciutat ens el donin els grans plafons
lluminosos de rètols i anuncis i els altres
colors siguin només els dels cotxes. Amb
prou feines els senyals de circulació es
fan veure. Difícilment pot competir l'art
en aquest context aportant alguna cosa
d'espiritualment útil al ciutadà.
Laciutatés moltes coses, té prioritats,
diuen, i l'individu s'hi perd; potser per
això fa grafitis, «marca» un fragment de
la ciutat amb un senyal propi. J a dono
persegurqueelfenomen deies'ípintades»
és fil 1 de la cultm'a urbana i possiblement
respon al dret a la llibertat d'expressió
defensat sempre per l'art. Ja tothom ha
oblidat l'efícàcia possible, mai d'ordre
instrumental, que té l'obra artística, ja
ningú no pensa a fer-la accessible, a
aproximar-la, a reduir la distància entre
el fet socio-cultural i rembolcall elitista
de prestigi.
Si bé. és cert que fins ara els «artistes
espontanis», gairebé clandestinament,
no sempre han estat prou encertats i
això ha generat un judici advers cap a
aquestes pràctiques, també és cert que
les decisions sobre el paisatge urbà han
escapat sempre als ciutadans; instàncies
superiors i qualificades les han imposat
en lloc de canalitzar camins possibles
que amb una mica de sensibilitat,
solidaritat i imaginació, tal vegada farien
possible un entorn urbà més humà i
generarien el respecte a les obres dels
artistes urbans en lloc d'incitar a l'abús
d'expressió. Algunes parets, a Gràcia, a
Sants, a la Travessera de Dalt que estan
ben resoltes, han estat sempre respectades. Això ens hauria de fer pensar.

CARREiR

DOSSIER
VÍCTOR MORA
(Escriptor)
1. Sí que considero el grafíti com una
forma d'expressió vàlida que prové
d'arrels undergrounds. L'home o la dona
que surt al carrer a fer grafitis persegueix
sortir de l'anonimat. Contràriament els
anomenats taggers -totes aquelles persones que pinten tags o signatures
gràfiques- pretenen marcar uns itineraris
a través de la ciutat. La seva pretensió no
és artística, simplement orientativa. Els
que fan grafitis tenen una clara vocació
artítisca i, en última instància, els
agr-adaria dedicar-se professionalment
al treball pictòric.
2. Quan estan fets a deserts urbans, a
zones inhòspites i sinistres de la ciutat,
els grafitis donen un altre punt de vista
i ajuden a reconvertiren més estètics els
deserts urbans. Per altra banda, quan es
fan pintades a parets de llocs cèntrics i a
les botigues no considero que èticament
estigui ben fet. Malgrat tot, actualment
hi ha gent que es dedica
professionalment a
netejar les pintades
fetes a les parets. El sistema de restauració
inclou un líquid que
impermeabilitza les
superfícies per impedir
que es tomi a pintar amb
esprais al damunt.
LLUÍS
PERMANYER
(Periodista
i
escriptor)
1. Els grafitis són una
forma d'expressió artística vàlida perquè es
tracta d'un art que
s'expressa en llibertat.
Una altra cosa és que
afecti a determinats
llocs urbans.
2. Penalitzo totalment
el grafiti quan afecta a
llocs r e s t a u r a t s i
escultures d'artistes
reconeguts. Imaginemnos una façana de Gaudí
restaurada, amb un clar
interès artístic com a
patrimoni de la ciutat, i
just l'endemà de la seva
recuperació ja té
pintades al damunt.
Això personalment em
molesta moltíssim. En
canvi, trobo molt positiva la presència de
grafitis
a
parets
degradades de Ciutat
Vella. Llavors es tracta
del grafiti integrat,
l'acceptatper fotògrafs i
el que ha interessat a
Antoni Tàpies, entre
d'altres personalitats.
El grafiti de Ciutat Vella
és el que hem vist
històricament, ja que, encara que hi ha
gent que no ho sap, el món del grafiti no
ve d'ara sinó de fa 100 anys.
CESC
(Dibuixant)
1. Alguns sí, d'altres no. Alguns grafíti
demostren una preocupació política i
social, i són reivindicatius. D'altres, que
s e g u r a m e n t t a m b é denoten u n a
preocupació social, demostren més una
reivindicació pròpia, individual; sembla
que els autors tenien la satisfacció d'haver
fet alguna cosa perquè demostren la
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ta vol dir si embruta o no, normalment sí. i
Encara que també passa que coses que |
en un lloc van bé, en d'altres canten. ;

ENQUESTA

Sí, però...
Les pintades provoquen sovint discussions desaforades entre partidaris i crítics.
Sembla que tothom està disposat a opinar sobre aquesta forma d'expressió
artística. Per això, en aquest dossier especial dedicat a aquest àmbit, hem volgut
conèixer què en pensen diferentes veus autoritzades de la ciutat; escriptors,
pintors periodistes, empresàries, regidors,...

LEONOR
ALONSO
\
(Presidenta
Associació
Catalana
de
Dones
Empresàries
i
Executives)
El grafiti és una expressió gràfica
indubtablement amb tant valor artístic
com qualsevol altra, però s'haurien de
reservar àrees destinades a aquesta forma d'expressió, de manera que la seva
creació enriqueixi la ciutat enlloc
d'embrutir els edificis.

Tots ells han respost aquestes dues preguntes:

1 Creu que els grafitis són una forma d'expressió
artística vàlida?
2 Com afecta l'estètica de la ciutat aquesta forma
d'expressió?

JOSEP LLUÍS
OLMEDO
(Regidor
de
CiUa
l'Ajuntament
cle
Barcelona)
1. Sí, amb civisme. Pintar els murs deserts
és una forma de promocionar l'art. Pint a r furgonetes i cotxes és fer
gamberrisme.
2.Donen més humanitat a la ciutat, però
sempre s'han de fer amb
cura.
JOAN
TORRES
(Regidor
de la
Via
Pública,
Ajuntament
de
Barcelona)
l.Per definició, el terme
no és considerat una forma d'expressió artística,
encara
que
socialment hi ha
opinions contràries. Ara
bé, el que jo crec és que
els espais públics com
façanes, monuments,
parcs i mobiliari urbà
en general no són el
suport adequat per les
pintades de firmes,
eslògans o altres signes
d'identitat
que
caracteritzen aquesta
moda dels grafitis tan
extesa
entre
els
adolescents.
2. La ciutat que té els
transports públics, les
cabines telefòniques,
bústies, p a p e r e r e s ,
bancs... embadurnats
per aerosols i retoladors
presenta una imatge
desfigurada
que
predisposa
a
la
progressiva degradació.
Això, sense considerar
l'elevat cost econòmic
que ha de pagar la
societat per la neteja i
reparació d'aquests
bens comunitaris.

seva sensibilitat artística.
2. Per un cantó veus que embruten, però
per l'altre veus que la gent no és amorfa
i que tots tenim un punt d'artistes, encara que no l'haguem pogut desenvolupar.
Per tant, es fa difícil acceptar les dues
coses, perquè en el fons has d'acceptar
que embrutin i que siguin creatives. El
millor fóra que hi haguessin uns espais
adients per pintar-hi.
RAIMON
(Poeta i
cantant)
1. Els grafitis rarament són una expressió

artística. Habitualment embruten i prou.
La condició humana és gregària i la gent
ho fa copiant malament. Molt rarament
hi trobes una expressió artística.
La pintada, no tan sols la reivindicativa,
és diferent del grafiti, i es fa a les parets
perquè no té lloc, per intentar expressar
un concepte o altre, es diferencia del
grafíti, on la lletra és absent. Caldria
estudiar cas per cas per distingir un de
l'altre.
2. No hi ha una estètica ciutadana, sinó
moltes. La ciutat és plural. Si la pregun-

SANTI
GONZALEZ
(Pintor)
1. Per descomptat.
Qualsevol
tipus
d'expressió artística és vàlida, no es determina la validesa artística de l'obra pel
seu aspecte formal o tècnic, sinó per
l'actitud a l'hora de crear. Juntament
amb d'altres propostes, el grafiti
contribueix a reafirmar laindependència
de l'art.
2. Qualsevol emplaçament és correcte,
s e m p r e que no s'afecti a a l t r e s
manifestacions artístiques, excepte en el
cas que això darrer sigui necessari per el
desenvolupament de la meva obra.
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Pintades 1974
Reproduïm del llibre "Pintades" (1974) una petita selecció de
grafiti dels últims anys de la dictadura. Es bo no oblidar, com
deia J. Rodri al citat llibre, que "pintar una frase, gravar un
senyal sobre una paret pública és, entre moltes altres coses, el
retrobament d'una vella forma d'explicar-se i d'explicar al món.
La més primitiva, la més salvatge, la més espontània. I per a
molts, sobretot aquí, l'única possible.
La categoria i la màgia d'una paret pública, són difícilment
superables per qualsevol altre suport. No hi ha tela millor per
encabir el crit alterat o la frase alliçonadora. Una paret pública
té sempre la dimensió justa. Una paret pública accepta tota
mena de consignes, tota mena de fòbies, tota mena de passions.
Es la còmplice pacient de totes les revoltes i de totes les
contrarevoltes també.
La paraula pintada sobre una paret pública es transforma
en acció. Té tot l'aspecte salvatge, descarat i violent de l'anti-norma. És sovint la penúltima paraula del condemnat a mort i a
amor .

DOSSIER
'Tiesparets

són un testimoni"

15
(Picasso)
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' Xavier Vinader

CARRER

ENTREVISTA

Periodista

Wo es poden justificar les
clavegueres ni els poders ocults*^
Una entrevista de Eugenio Madueno

Vinader coneix les clavegueres de
l'Estat. Sap qui les transita, i els
mètodes que s'utilitzen; també coneix
la guerra bruta terrorista
nvoltatdepresWiW*^ farcides
de llibres d'espionatge i serveis
secrets, el periodista Vinader
opina sobre un tema que coneix
com ningú.
— Què hi fa ara, Garzón,
darrera el mirall?
^ Garzón és un bon jutge que
va cometre l'error de creure's en
Felipe Gonzàlez. Quan es va
adonar que el PSOE només volia
aprofitar-se de la seva imatge es
va sentir estafat. Simplement
ha recuperat la seva dignitat.
Ha sortit de la política i es dedica a fer el que havia fet sempre.
— L'Estat ha de tenir
clavegueres?
^ No. La lluita contra la delinqüència, como la gestió de la
Sanitat o de l'Economia, ha de
ser t r a n s p a r e n t . No es poden
justificar les clavegueres, com
no es pot justificar que existeixin
poders ocults. S'ha d'actuar a m b
d i s c r e c i ó , p e r ò no
amb
s e c r e t i s m e . Ni t a n sols el
terrorisme ho justifica, això.
— La guerra bruta es torna
sempre contra els que la
inicien?
» Jo no conec cap Estat derrotat
pel terrorisme, però sí governs
ensorrats pels monstres de les
clavegueres. És el que passa a r a
a Espanya.
— Han hagut de ser els
socialistes?
M Es molt coherent el que està
passant. Q u a n van arribar al
poder, l'any 82, van confiar més
en els policies eficaços del
f r a n q u i s m e , com a r a P l a n chuelo, Alvarez, Ballesteros...,
que no en els demòcrates. Al
c o n t r a r i , a a q u e s t s els v a n
arraconar. El mateix va passar
a m b els responsables polítics
d'Interior. Van confiar més en
els a g o s a r a t s , els " e c h a o s
p ' a l a n t e " com B a r r i o n u e v o ,
Roldàn, Sancristóbal..., que no
en militants de trajectòria honesta i ètica. Bé, no és cap sor-

RUBEN PÉREZ

V i n a d e r , al s e u d o m i c i l i b a r c e l o n è s
presa. Van fer el mateix en
Economia, deixant-la en m a n s
de tipus com Boyer i després
Solchaga.
— Per què posa Felipe ara a
gent creïble davant d'Interior?
H A Interior volen fer a r a la
transició que no es va fer en el
seu moment. Però j a arriben
tard.
— Què distingeix el GAL
d'altres grups que tú vas
investigar, com ara
Antiterrorismo ETA, AAA,
Batallón Vasco Espanol i
altres?
^ E l GAL h a e s t a t m é s
sanguinari i més eficaç que els

altres perquè h a comptat a m b
la col·laboració de la policia francesa. Se li atribueixen vint-i-sis
dels quaranta-cinc morts de la
guerra b r u t a antiterrorista.
— Imagines l'escenari: policies
francesos i espanyols
contractant assassins a Marsella i pagant-los amb els nostres
diners.
• i Va ser així. Mercenaris fitxats
a Burdeus, a Lisboa, a Marsella... Hi h a u n altre aspecte que
no s'ha parlat, i és que aquesta
g e n t -els policies i polítics
empresonats i els que resten
fora- eren t a m b é els responsables de negociar a m b ETA per
arribar a u n a solució negociada

RETRAT
El primer a
denunciar-lo
Vinader va publicar al
1979 u n a sèrie d'entrevistes on demostrava
la implicació policial
en la lluita b r u t a
contraterrorista. El
jutge Varón Cobos
(expulsat després per
prevaricació) el va
acusar d'inducció a
l'assassinat perquè
ETA va a t e m p t a r
contra dues de les
persones assenyalades
com a mercenaris als
seus reportatges. El
lector recordarà què li
va passar a Vinader.
Va fugir i es va passar
dos anys a l'exili. Q u a n
va g u a n y a r el PSOE,
va tornar i va passar
dos mesos a la presó,
fins que el Govern el
va indultar. El 1983,
q u a n es trobava
refugiat a París, el
GAL es va posar en
contacte a m b ell. Un
tipus el va citar per
passar-li u n a
informació. E n
Vinader va fer bé a
desconfiar. Amb el
temps sabria que en
realitat aquell home
volia carregar-se'l.
del conflicte. Perquè, encara que
no s'ha dit públicament, l'Estat
mai no h a renunciat a arribar a
u n final pactat, com h a n fet els
israelians i els palestins d'Arafat
o els anglesos i ITRA. Bé, aquí hi
h a n h a g u t m é s de d e u
temptatives de negociació des
de 1975, i ja veus els resultats.
— Res del que passa et sorprèn?
H No. Tots els periodistes que
h e m treballat a q u e s t s t e m e s
sabíem què era el GAL, que això
se'n diu terrorisme d'Estat, i
que a sobre era u n a "chapuza".
El que passa ara és que Garzón
sembla que h a trobat la m a n e r a
de demostrar-ho.

— El responsable de tot és
Felipe Gonzàlez?
^ Si això és terrorisme d'Estat,
el r e s p o n s a b l e polític és el
president del Govern. U n a altra
cosa són les responsabilitats
penals.
— Què ens fa diferents als
espanyols d'altres europeus a
l'hora de justificar que l'Estat es
defensi, encara que sigui
brutament?
^ França ha ensorrat el barco
de Greenpeace; el SAS britànic
h a m a t a t a G i b r a l t a r ti'cs
terroristes en circumstàncies
molt
fosques;
bé,
està
l'aniquilació dels BaaderMeinhof a Alemanya... Potser
estem equivocats sobre el que
són aquests països. La gent veu
bé que l'Estat es defensi, i si ho
fa per mitjans no legals, el que
vol és no saber-ho. Es aquesta
doble moral i n s t a l . l a d a a
societats tan hipòcrites com la
britànica, on es permet tenir
u n a doble vida sexual, posem
per cas..., sempre que no es faci
pública. Per la mateixa raó,
s'accepta que hi hagi agents 007
a m b p e r m í s per a matar...,
s e m p r e q u e n i n g ú no ho
descobreixi.
— Què en penses de la forma
com els mitjans de
comunicació informen sobre la
corrupció, i ara del GAL?
• • Diaris com El Mundo i alguns
periodistes fan la feina de control que no fa el Parlament, i
això és bó. Jo trobo bé que es
p a r l i del C E S I U , i de les
clavegueres, i de la corrupció, i
de tot el que no funciona. Ningú
no pot sentir-se impune. Ara ja
no hi ha soroll de sabres, així
que als periodistes no ens poden
coaccionar dient-nos que posem
en perill la democràcia.
— Tot és normal.
^ Sí, democràticament normal.
La gent s'assabenta, es sorprèn
que siguin aquests els que fan
tot això, però ningú no s'espanta.
Hi h a u r à eleccions, vindran uns
altres, tot democràtic.
— Per què El Mundo corre
davant i tots els altres li van al
darrera?
M Perquè publica el que altres
no gosen, de vegades a m b encert
i altres no tant. No conec cap
diari que hagi "matxacat" més
Amedo i Domínguez, i no obstant
això, quan aquests volen parlar,
ho fan al Mundo.
— Per què?
• • Doncs s e g u r a m e n t perquè
cap altre els h a u r i a fet cas.
— El Mundo és diferent de tots
els altres?
• • E t responc a m b més preg u n t e s . P e r q u è els a l t r e s
n o m é s fan periodisme de
declaracions i comunicats?
Q u è fan e l s s e u s e q u i p s
d'investigació? Per a què els
tenen?
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Els orígens de l'arqueologia a Barcelona
Agustí Alcoberro

L'eclosió de l'humanisme a casa nostra, esdevinguda en la segona
meitat del segle XV, va donar lloc al renovellament dels estudis
clàssics. Entre aquests, l'arqueologia, que va guardar com a
Història el que fins llavors només era llegenda

llarg memorial encara avui inèdit.
Carbonell no es va moure mai de
la ciutat on era arxiver però va
disposar per al seu treball de
l'ajut de Jeroni Pau, que li enviava
regularment les inscripcions que
anotava en la capital pontifícia, i
del seu fill, Francesc Carbonell.
humanistes,
Durant els anys 1495-1513
Pere Miquel Carbonell va escriure
funcionaris reials, juristes i
la seva obra magna: Les
eclesiàstics, van mostrar un viu
Cròniques d'Espanya, editades
interès pels orígens antics de
pòstumament el 1547. L'arxiver
Barcelona i van aplicar als seus
reial es va valer per a la seva
treballs els nous mètodes
redacció de diverses cròniques
importats d'Itàlia. Com els seus
catalanes, italianes i castellanes.
models italians, també ells van
Però també va utilitzar com a
recórrer a la filologia i al
fonts bàsiques la documentació
coneixement directe dels textos
de l'Arxiu Reial, que ell coneixia
grecs i romans i van expressar
de primera mà, els records
les seves conclusions seguint les
personals i la memòria oral. I,
normes de l'eloqüència i l'elegàncom no podia ser d'altra manera,
cia pròpies de la retòrica.
va recórrer a les observacions
Així, el cardenal i bisbe d'Elna
arqueològiques que havia
i de Girona Joan Margarit va
realitzat a Barcelona.
expressar, en l'obra Paraloomenon Hispaniae (escrita vers
No menys sorprenent és el
1181), l'opinió que el topònim
passatge següent, que cons"Montjuïc" no provenia, contra el
titueix la primera descripció comque havien dit alguns autors
pleta de la muralla del segle IV de
medievals, de "móns judaicus",
Barcelona: "Car la ciutat llavors
sinó de "móns Jovia", o "munera molt poca, e no tenia sinó la
tanya de Júpiter". Margarit creia,
predita muralla vella, huy en dia
efectivament, que la ciutat havia
enderrocada, la qual estava quasi
fundat en la muntanya un temple
sobre un mujol. Prenent del pordedicat a aquest déu.
tal de la plaça Nova, tirava per lo
trench qui's diu de la Seu o de la
De molt més interès en la
Casa de Almoyna, e passava per
historiografia barcelonina és
dins lo Palau Major real, fins a la
l'obra Barcino, editada el 1491,
plaça del Blat. E tirava per la
que constitueix la primera
plaça del Blat per lo carrer de
monografia dedicada a la ciutat.
Beseya e feria a la devallada del
El seu autor Jeroni Pau, era
Al Museu d'Història de la Ciutat hi ha restes de la Barcelona romana
Forn de Viladecolls e Regomir. E
canonge de Barcelona i va viure
disset anys en el cercle del Car- part d'històries medievals cataPerò Jeroni Pau ens interessa fer inventaris de les restes de per lo Regomir ï circua lo palau
denal Roderic de Borja, a Itàlia. lanes el recollien, i que fins i tot la també per un altre motiu, que materials encara visibles a molts del governador, qui és stat
Pau qüestiona la llegenda me- moneda de la ciutat era l'enllaça amb el seu cosí, Pere punts de la Península Itàlica, i appellat Palau Menor real, y ara
dieval segons la qual el mot Bar- encunyada amb el mot de Miquel Carbonell, arxiver reial de notablement a Roma, i van se appella lo palau de la
celona provindria d'una "barca "Barcanona".
Barcelona i autor de les Cròni- afanyar-se a transcriure totes les comtessa, y en altra manera de
nona" o "novena barca" enviada
ques
d'Espanya. Ens referim a la inscripcions antigues que loca- la reyna Margarita; e tirava vers
Jeroni Pau, des de la
a la Península Ibèrica per superioritat del coneixement dels introducció de l'arqueologia a litzaven. D'aquesta manera van la devallada del Pou Nou, e prenia
fundar l'epigrafia i l'arqueologia lo palau de l'arquebisbe de
aconseguir la participació d'Hèr- clàssics i del domini dels mètodes casa nostra.
cules, aleshores rei d'Hispania, filològics, invalida globalment la
Potser no és prou sabut que com a ciències auxiliars de la Tarragona, circuint lo castell nou
e los banys nous, tirant per lo
en la guerra de Troia. Aquest llegenda d'Hèrcules. Contrària- l'arqueologia va néixer com a història.
mite havia estat ideat, al segle ment, proposa un altre origen disciplina a Itàlia coincidint amb
Pere Miquel Carbonell va carrer vuy appellat de la Palla. E
XIII, per l'historiador castellà etimològic per a Bacelona: la l'eclosió de l'humanisme. Els recollir tota mena d'inscripcions venia a cloure's al dit portal de la
Rodrigo Ximénez de Rada, però fundació cartaginesa, que ell intel·lectuals humanistes, ama- provinents de Roma, de Plaça Nova. Açó era tot lo circuit
havia aconseguit una notable personalitza en la figura d'Amilcar rats per un desig de restaurar Tarragona, de Barcelona i d'altres de la ciutat de Barcelona, qui
difusió. Fins al punt que la major Barca, pare d'Annibal.
l'Edat Clàssica, van començar a ciutats de l'antiga Hispània en un après s'és ampliada e s'és feta
tan gran com vehem".
Les precisions de Carbonell,
en aquest punt, només manifesten el seu interès arqueològic.
També ens semblen fonamentals
va a Sant Adrià, e en ciutat, en lo carrer apel·lat per a la reconstrucció del teixit
• En referir-se a les columnes del temple
la volta de la Eura e en l'altre apellat lo Malcuynat, urbà de la Barcelona del seu
d'Hèrcules, situades al carrer de Paradís, Pere
e entre les torres sobre lo portal de la plassa Nova, temps.
Miquel Carbonell planteja la hipòtesi que haguessin
que són hui de l'ardiaconat (...) Per lo qual conduyt
Una ciutat es fa dia a dia, genepertangut a un jardi ("verger", l'anomena) d'ús
la dita ciutat restava abundada de aygües, ultra los ració a generació. El text de Cartx)exclusiu dels governants de la ciutat. Això el du a
bons e molts pous que naturalment tenia e té huy nell també pot ser una magnífica
intentar refer els canals d'abastament d'aigües a
en dia".
incitació pertornara passejar per
l'antiga Barcino. En la seva descripció, l'observació
personal esdevé una eina ben precisa: "regant dit
D'aquesta descripció no ens sorprenen només les restes d'aquella muralla, ben
verger un gran conduyt de aygua, lo qual, sobrealçat
el detallisme i la precisió. Cal fer notar també que visibles, en diversos punts, amb
de terra ab arcs e voltes, venia del riu de Bétulo,
l'erudició de Carbonell es posa al servei d'una uns altres ulls. Els d'un arxiver huque's diu Besòs fins ai dit verger; les antigualles e
explicació global d'un tema important, des d'un manista que inicia a Barcelona els
fonament del qual se troben en molts lochs,
punt de vista material: els canals d'abastament primers balboteigs qle l'arqueologia,
per exemple.
specialment entre lo camí que va a Horta i l'altre que
d'aigües de l'antiga Barcino.

Conduccions d'aigua per Barcino
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Multisales, les estrelles de la pel·lícula

Ladybird.

II

MARTA BACH
ANDRÉS NAYA

MARTA BACH

Aquesta revista de periodicitat
mensual, amb més de cent
números, darrerament ha fet
un índex de la primei'a etapa i
ha enviat tres números
seguits. H a canviat de format i

Les enquestes diuen que els espanyols van
molt poc al cinema. A Barcelona, però, la
tònica, per allò que els catalans sempre
portem la contrària, sembla que s'ha
invertit. No només sembla que el gran
públic s'ha a n i m a t a tornar al cinema, sinó
que les sales a m b propostes alternatives
h a n aconseguit engrossir les seves fileres
amb u n gran nombre d'adeptes als quals
no només no els sap grau a n a r a llegir u n a
pel·lícula, sinó que molt sovint exigeixen
sentir les veus
originals dels herois
del setè art· L'antiga
sessió doble del
cinema de barri, a m b
una qualitat de so i
imatge no sempre
desitjada, està
deixant pas al nou
cinema del segle XX.
Un cinema que
potencia l'acostament
de l'espectador a
sales de llocs
cèntrics, accessibles
al gran públic, j a
sigui perquè
coincideixen a m b el
seu lloc de residència
0 per la facilitat de
comunicació a m b els mitjans de transports
públics.
La propera inauguració del complex
Barcelona Glòries, a m b set noves sales de
cinema a m b capacitat per a 1.700
espectadors, i el complex Les Corts, amb
sis noves sales de versió original, indiquen
que alguna cosa està canviant.
Barcelona h a passat dels 118 cinemes
que hi havia l'any 1987 a 71 sales, fet que
suposa u n a pèrdua total de 47 locals de
projecció. Paradoxalment, la desaparació
paulatina de sales coincideix a m b
l'obertura de sales a m b petits aforaments.
No es pot negar que d'un temps ençà, les

de disseny, és més moderna i
amb il·lustracions, i no se
centra a Madrid sinó que
universalitza els temes,
qualitats que fan més
interessant la revista.
El número 108 conté u n a
monografia sobre el Foro
Alternatiu, que es va fer a
Madrid al mateix temps que el
cinquantenari del FMI, on van
a n a r diverses ONG's,
intel·lectuals i militants de
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actuals estrelles de la pel.lícula són les
sales -acollidorament confortables- a m b
aforaments reduïts, i perfectament
equipades a m b els darrers enginys
tecnològics en matèria de so i de visió. Els
protagonistes del film -els espectadorsaposten per un ambient intimista i la
disponibilitat de més nombre de pel·lícules.
Els directors del projecte -les empreses de
cinema- estan encantats amb les multisales
ja que la reconversió dels g r a n s cinemes en
dos o més locals els permet obtenir
rendiment a més
d'una pel.lícula
alhora i, sobretot,
garantir el ple de les
sales.
Tampoc els
a m a n t s del gran
espectacle
cinematogràfic no
h a n estat els més
perjudicats per
aquesta modificació.
I és que El Moll
d'Espanya, al Port
Vell, prepara, als que
persegueixen
l'espectacle com a
p a r t de l'oci i la
cultura, u n a gran
sorpresa. Es tracta ni
més ni menys del Sistema Max Integral,
que combina tres tipus de projecció de
cinema en gran format i projecta a m b
pantalles enormes documentals divulgatius
de tota mena.
El 1995 serà recordat com l'any del boom
d'un cinema per a tots els gustos i destinat
a u n públic que sap el que vol. Amb tot,
l'exigència de les masses t a m b é afecta totes
aquelles coses que el temps no fa no variar
sinó que simplement fa evolucionar.
Perquè de la gasosa que es prenia
l'espanyol mig després del No-Do ... a la
imposada bossa de crispetes tampoc no és
que hi hagi u n gran salt.

TEATRE

El teatre a vista d'ocell
repepnjo
(0

diversos moviments socials. A
més de la declaració aprovada
"per u n a convivència
equitativa en p a u a m b el
planeta", publica diversos
materials d'autors com Samir
Amin, Ramon Fernàndez
D u r a n o E d w a r d Goldsmith.
Un altre número recull u n
ampli dossier sobre "La ciutat
accessible" i afirma que "el
cotxe h a pres la ciutat per
assalt i aquesta és incapaç de
sobreviure l'atac". Els textos
corresponen a les ponències
presentades al II Congrés de
mobilitat i qualitat ambiental•
• Revista Alfoz·
150 pàgines. 500 ptes
Infantas 13, 1"izq.
28004 Madrid

MARTA PLUJA

Males llengües havien a u g u r a t un futur
molt negre al teatre barceloní. Certament,
va patir unes quantes temporades de no
m a s s a esplendor i alguna sotragada. Però
permeteu-me ara que faci u n brindis per la
bona salut del teatre barceloní i, sobretot,
per la inauguració d'aquest espai a la
revista. .Ara demostrarem que el teatre no
és de minories... si els preus s'ajusten u n a
mica més, és clar...
"La extrafia pareja" formada per Moràn
i Pera, del Borràs, porten j a més de vuit
mesos en cartell i no ens deixaran fins, com
a mínim, al març. La novedosa visió de La
C u b a n a a "Cegada de amor", t a m b é es
queda fins ben e n t r a d a la primavera al
Tívoli. Continua l'homenatge a S a g a r r a del
Centre Dramàtic de la Generalitat, a m b la
producció "Una geografia estilogràfica",
sobre l'obra d'aquest gran autor català, al
Teatre Romea i a m b la impecable traducció
del Shakespeare "El mercader de Venècia",
representada al Poliorama. I seguim a m b
més teatre clàssic, "Obsessions" de Guy de
M a u p a s s a n t al T a n t a r a n t a n a fins al 5 de
febrer.

El que sembla haver trobat un bon
"caldo" de cultiu a la nostra ciutat és el
teatre musical i surten com bolets petits (i
no t a n petits) produccions brodwayrianes:
"Germans de sang", la reincorporació als
escenaris de l'Angels Gonyalons, com sempre sota la direcció del seu estimat marit.
També fins ben e n t r a t el març al Condal.
Segurament, l'espectacle més esperat (i
anunciat) per aquesta temporada és la
nova producció dels Dagoll Dagom: "T'odio,
amor meu", que fins al març (en principi)
e s t a r à al Victòria.
I per si fos poc a m b aquesta extensa
programació, [a sala Beckett, a més de
representar "Naque o de piojos y actores"
per la companyia de Teatro BVonterizo,
proposa un laboratori teatral portat per
aquesta mateixa companyia.
I encara no s'ha acabat: "Ha vingut un
inspector" de la companyia Dolce Vita a
l'Artenbrut fins al 19 de febrer; "Filumena
M a r t u r a n o " a m b Lola Lizaràn i Alfred
Lucchetti al Goya.
La llista podria ser, encara, molt més
llarga, però ja n'hi ha prou per a n a r fent
boca.

El realitzador britànic Ken
Loach va e s t r e n a r el passat
mes de novembre a Barcelona
el seu penúltim treball
cinematogràfic: Ladyhird,
Ladyhird, un film que h a estat
beneït per la crítica i h a estat
premiat en diversos festivals
(a Berlín va aconseguir el
premi de la crítica
internacional a la millor
pel.lícula). Aquest cop Loach
(especialitzat en el que
podríem anomenar cinema
social a m b missatge) fa patir
l'espectador presentant la
història basada en fets reals
d'una dona que s'enfronta a la
burocràcia estatal.
La seva lluita personal
contra l'administració fa que
l'espectador de seguida se
senti identificat a m b aquesta
heroïna extreta d'una tragèdia
clàssica. U n a dona marcada
pel dolor, per la seva forta personalitat i, en última instància, que viu condemnada pel
desig no aconseguit de ser
estimada. L'aparició de Jorge,
l'heroi
mitològic-salvador,
trastoca la seva concepció de
la vida i li dóna les forces necessàries per seguir endavant.
Davant les acusacions de
d r a m a t i s m e que t r a s p u e n
totes les pel·lícules de Ken
Loach, el director de
Ladyhird... es defensa
afirmant que «no és cert que
únicament vulgui fer plorar el
públic. Amb Ladyhird...
pretenc compartir les
experiències de Maggie,
perquè crec que la seva
situació és completament
injusta. Es tracta de donar
veu a tots aquells que no en
tenen i mostrar la nostra
societat». Les reaccions
d a v a n t aquesta crònica
u r b a n a i social no es van fer
esperar a Gran Bretanya. El
Sunday Times, u n dels diaris
més consei-vadors i a m b més
prestigi del Regne U n i t , va
dedicar cinc pàgines senceres
d'un dels seus suplements a
destrossar la pel.lícula poc
temps abans que s'estrenés al
seu país d'oï'igen.
Lluny de la polèmica, s'ha
d'agrair a Loach i a tot el seu
equip tècnic -molts dels quals
van participar en la filmació
de Rifí'-Raff' i Raining Stones
(Lloviendo piedras), els seus
èxits més internacionalsTelecció de l'actriu de
Liverpool, Crissy Rock, per
donar vida a la lluitadora
Maggy. En el seu debut a la
gT'an pantalla aquesta
intèrpret ha aconseguit l'Os
de Plata a la millor actriu al
Festival de Berlín. Un premi
merescut per a u n a dona que
esdevé el fil connector d'una
autèntica història d'amor o
més ben dit... de desamor.
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Informació i Defensa del Soldat:
antimilitaristes al servei
del soldat ras

Verneda Solidària: la
solidaritat a peu de barri

ANDRÉS NAYA

ÀNGEL VALVERDE
zacions, tot el que arreu del món
Vol ser solidari? Vol anar a un es pot fer per ser solidari. Verneda
camp de refugiats a Bòsnia? Vol Solidària està connectada a la
col·laborar amb algun projecte xarxa APC (Association for Prode solidaritat a Centramèrica? A gressive Comunications). Això
permet cercar molta inormació
la Verneda pot saber com.
El Centre de Recursos per a la en bases de dades internacionals
Cooperació i la Solidaritat Inter- i utilitzar el correu electrònic per
nacional "Verneda Solidària" és enviar o rebre missatges.
el primer centre a Barcelona que
El programa de televisió
permet disposar d'uns serveis
més solidari
fins ara molt dispersos. Es tracta
d'un projecte conjunt del Centre Per presentar ei Centre les entiCívic i dels grups que dins el tats gestores van pensar en una
districte de Sant Martí es dedi- activitat ben cridanera: gravar un
quen a la cooperació i la solidaritat programa de televisió al llarg de
internacional (Centre de Solida- tot un dia en col·laboració amb
ritat de la Verneda-Sant Martí, Clot TV. Pel centre cívic van desBrigada Araguaya, Defensem filar durant tot el passat 16 de
Cuba i Comitè de Solidaritat amb desembre escoles, guarderies,
Colòmbia).
l'escola d'adults , actuacions en
El Centre està gestionat per directe i la major part dels
les cinc entitats i ofereix arxius i repsonsables de les prinicpals
bases de dades; edició de textos organitzacions no governameni material gràfic; formació i asses- tals dedicades ala cooperació i la
sorament a persones i entitats; siolidaritat internacional.
visites educatives i una xarxa de
Com a cloenda va tenir lloc
comunicació internacional.
una taula rodona amb José Luis
Potser aquest darrer servei és López Aranguren, José Maria
el que crida més l'atenció. Ordina- Valverde, Salvador Giner i Midors que permeten saber tots els guel Gila, tots ells moderats per
projectes totes les organit- Pitu Abril.

FREQÜÈNCIES RÀDIOS LOCALS
Collserola Ràdio
1 0 6 . 3 ( 5 7 5 27 14)
Contrabanda Ràdio
91.0 (412 47 10)
Distrito 3 Ràdio
102,4 (432 36 42)
Onda 9 Ràdio
94.3 (278 27 27)
Ràdio Bonanova
107.1 (202 34 36)
Ràdio Bronka
92.3 (359 65 72)
Ràdio Ciutat Vella
106.8 (442 97 01)
Ràdio Clot
101.3 (232 03 17)
Ràdio Gràcia
1 0 7 . 6 ( 2 8 5 01 38)
Ràdio Línia 4
91.0 (350 21 79)
Ràdio Ona de Sants
92.0 (431 84 08)
Ràdio Pica
91.8 (217 57 47)

Ràdio Poble Sec
107.5(442 31 93)
Ràdio RD7
1 0 7 . 0 ( 4 2 0 91 32)
Ràdio RSK
107.0 (358 56 14)
Ràdio Trinitat Vella

92.2 (345 70 16)

PRCT

LLIBERTAT .
D'EMISSIÓ

Informació i Defensa del Soldat
(IDS) és una entitat amb un
marcat caràcter antimilitarista. Va
néixer l'any 1990, després de
tenir molts problemes a l'hora de
ser legalitzada pel departament
de Justícia de la Generalitat. Tot
i que la seva finalitat és abolir la
mili, ofereix ajuda als joves que
la fan. Els seus objectius
prioritaris són defensar i fer respectar els drets dels soldats.
També vol donar a conèixer les
situacions en què es troben, ja
que al nostre país el tema militar
sempre ha estat tabú als mitjans
de comunicació, i l'autocensura
0 les pressions es practiquen
amb massa freqüència.
L'IDS té la seu, amb unes
instal·lacions precàries, al Casal
de la Pau i compta amb la
col·laboració d'advocats i
metges, que formen el seu
gabinet d'assessorament i
informació.
«Hi ha molts joves que
s'acosten a l'oficina -ens diu
l'Artal, membre de l'oficina- per
consultar, o bé perquè estan a
punt d'entrar ai servei militar o
perquè l'estan fent i tenen
problemes o dubtes sobre la
legalitat del que pateixen o veuen
en els companys».
Les consultes més nombroses
es refereixen als temes següents:
les condicions de reclutament,
les pròrrogues i les referides al
capítol d'exclusions mèdiques.
L'oficina ha enviat molts recursos perdenegació de pròrrogues.
Pel que fa als accidents, l'Artal
diu: «Aquesta qüestió està molt
relacionada amb la sanitat mili-

tar, perquè a més dels motius i
responsabilitats que han originat
un accident, després, en molts
casos, hi ha una atenció sanitària
deficient, que agreuja les
seqüel.les de l'accident originari.»
L'assistència sanitària es
caracteritza per arribar amb
retard i per fer diagnòstics poc
fiables.

Tot un altre capítol correspon
al tema dels suïcidis i l'Artal diu:
«També hem tingut contacte
directe amb aquest vessant tan
fosc i terrible del servei militar.
Dels nois que hem atès
relacionats amb intents de suïcidi,
podem dir que tots han estat
clarament motivats per la
realització del servei militar».
Un altre apartat molt consultat
és el de les sancions,
arrestaments i condemnes,
novatades i maltractaments, així
com la vulneració dels drets
perquè l'enrevessat codi penal
militar planteja molts dubtes.
Informació i Defensa del
Soldat va adquirir una presència
pública notable a l'anomenada
guerra del Golf, quan va fer pinya
amb els pares i mares dels

soldats reclutats i va presentar
diverses denúncies al govern
espanyol. També va intervenir
activament després de la
denúncia que van posar uns
soldats perquè havien rebut
maltractaments a Mallorca.
L'oficina és atesa per una
dotzena de persones que
treballen desinteressadament,
això que ara en diem voluntaris,
i els seus mitjans econòmics
vénen de les quotes dels socis. El |
ministeri de Defensa no sub- |
venciona aquesta oficina, malgrat !
l'ajuda que suposa per als joves í
enrolats al servei militar.
:
Quan diem adéu a l'amic Artal, '
ens demana que fem una crida a i
tothom, homes i dones, perquè '
aportin el seu granet de sorra per \
fer possible, entre tots i amb |
aquests mitjans, que aquesta |
oficina defensi amb eficàcia els !
drets d'aquells joves que es '
veuen obligats a fer el servei :
militar.
i

NOM Informació i Defensa del
Soldaf
ADREÇA Casal de la Pau
Cervantes 2, pral 1
08002 Barcelona
TELÈFON 3183994
QUOTES SOCI: 500 pts trimestre
Soci: numerari 1 000 pts
trimestre
HORARI Dilluns a divendres de 6 a 9 de
la tarda

Guia professional i comercial de Barcelona

A
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MIGOS del HOGAR

AMIGOS DEL HOGAR
Servicios sociale.s y domésticos.
Llevar compra, ir medico.
Gestiones a domicilio y
encargos.
Personal limpie/.a y compaiïía.
Conózcanos! T. 372 97 67

VIAJES KARELIA, S.L.
Trav. Gràcia, 425 1°
Tel. 450 37 14
Expertos en viajes a Cuba

PUBLI SERVEI
Servei Publicitat Exterior
Serigralla i rotulació
Equador 76
Tel. 405 06 88
VIATGES NOU MÓN, S.A.
Aribau, 127 /Rosselló
Tel. 419 32 11
El millor viatge al millor preu

OBERT ELS DIUMENGES
LUMINOTECNIA
Agua, luz y gas
Urgencias 24 horas
Hugo de Rocaberti, 5 2.3.
Tel. 490 22 41

CANAL 39 - BARCELONA TV
TV Ciutat Vella
(dilluns,18/21h)
TV Eixample
(dilluns, 21/24h)
TV Nou Barris
(dimecres,18/21h)
TV Sant Andreu
(dimarts,21/24h)
TV Gràcia
(dimecres,18/21h)

Febrer de 1995

TV Sarrià-St Gervasi
(dimecres, 21/24h)
TV Horta-Guinardó
(dijous,18/21h)
Ràdio Clot TV
(dijous,21/24h)
TV Les Corts
(divendres,18/21h)
TV Sants-Montjuïc
(divendres 21/24h)

RESTAURANT EGIPTE
Rambles, 79
Tel. 317 95 45

CAFÈ SALAMBO
Cafès Literarios
Torrijos, 51
Tel. 218 69 66
PNEUMÀTICS
Roger de Flor
Roger de Flor, 133
Tel. 231 66 16

Per publicitat en aquesta revista: Isabel Mancebo. Tel. 412 76 00
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Els cotxes,
a 30 quilòmetres
per hora!
.BARCELONA
'REDACCIÓ

Barcelona Estalvia Energia, plataforma ciutadana promoguda
per entitats ecologistes, veïnals i
sindicals ha iniciat una campanya
en favor de la pacificació del
trànsit motoritzat a la ciutat.
El distintiu de la campanya és
el senyal de circulació que limita
la velocitat a 30 quilòmetres per
hora, amb un requadre blau a
sota que porta escrit el lema:
"pacifiquem el trànsit".
Per a les entitats de Barcelona Estalvia Energia, l'envaïment
dels carrers de la ciutat pel trànsit
motoritzat és un dels grans
problemes mediambientals de la
ciutat que incideix
més
directament en el deteriorament
de la salut i la qualitat de vida.
Entre el 70 % i el 90 % dels
principals
contaminants
atmosfèrics surten dels tubs
d'escapament dels vehicles
motoritzats (NO^, partícules, ozó
troposfèric, hidrocarburs, CO^).
Segons els mateixos informes de l'Àrea de Salut Pública
de l'Ajuntament de Barcelona,
els accidents de trànsit figuren
entre les primeres causes de

mortalitat evitable, i dels anys de
vida perduts
per
morts
prematures.
La primera i la segona causa
de mort a Barcelona són les
malalties
cardio-vasculars
agreujades per la hipertensió, i el
càncerde pulmó: la contaminació
i l'estrés causats pel trànsit hi
contribueixen activament.

Barcelona
Estalvia Energia
impulsa una
campanya
ciutadana per
pacificar ei
trànsit
El trànsit motoritzat ocupa un
60 % de l'espai viari dels carrers
i places, però l'ús del cotxe privat
resol menys d'una quarta part
dels viatges reals.
El domini del cotxe sobre la
ciutat destrossa la vida de barri,
i fa inviable una convivència pacífica entre les diferents formes
de desplaçar-se (a peu, en bici-

MIGUEL LÓPEZ

Els cotxes circulen per la ciutat a massa velocitat
cleta, en transport públic i en
vehicle privat) en detriment de les
persones més dèbils: nens i nenes, la gent gran, persones
discapacitades, joves, dones, i
en general famílies amb pocs
ingressos que són majoritàriament vianants i usuaris dels
transports públics. L'ús de la bicicleta augmenta cada cop més,
però no troba l'espai propi que li
correspon de ple dret.
Barcelona Estalvia Energiava
felicitar les festes a l'Ajuntament
i als ciutadans de Barcelona
llançant una campanya en favor

de la pacificació del trànsit a tota
la ciutat i durant tot l'any.
El símbol de la campanya és
el senyal de circulació que limita
la velocitat a 30 quilòmetres per
hora, perquè aquesta és una primera mesura que es pot aplicar
amb facilitat a molts carrers com
el de Major de Sarrià. És també
la velocitat màxima a la qual poden circular les bicicletes per la
ciutat, i en els carrers de trànsit
calmat a 30 per hora no cal construir-hi carrils-bici separats.
Però la pacificació del trànsit
és un procés més ampli, que cal

estudiar barri per barri, mitjançant
la combinació de zones de
vianants, zones de 15, 30 i 50
quilòmetres per hora, restriccions
d'accés i/o aparcament als
residents, l'oferta de transports
públics, i l'obertura d'una xarxa
bàsica per a la bicicleta.
Barcelona Estalvia Energia
crida totes les entitats ciutadanes
de cada districte i cada barri de
Barcelona a elaborar plans
parcials de pacificació del trànsit
que siguin presentats als
Consells de Districte al llarg de
l'any 1995.

Els cotxes aparcats sobre la
rambla de Sant Andreu
provoquen problemes
.SANT ANDREU
'REDACCIÓ

KIM MANRESA

Judici oral contra dos guàrdies urbans
Arran de l'actuació contundent i desproporcionada de la Guàrdia Urbana el dia 11 d'octubre de 1988
(a la foto), alguns veïns de Nou Barris i membres de l'associació de veïns del barri van resultar
lesionats i alguns injustament detinguts. Els veïns només protestaven pels seus habitatges. La
causa era les obres del segon cinturó, avui ronda de Dalt. Després de més de sis anys de diligències
judicials per esclarir els fets i les responsabilitats, s'ha obert un judici oral contra els guàrdies urbans,
José Cabello i Angeles Manjarin, judici que es farà a la secció 10 de l'Audiència Provincial de
Barcelona. Ha estat una notícia ben rebuda al barri de la Prosperitat.

Des de finals de novembre
passat, els veïns i veïnes de Sant
Andreu poden passejar per la
seva rambla. La recuperació
d'una part del passeig destruït el
1969 per l'urbanisme franquista
ha alegrat tothom, encara que
l'associació de veïns, impulsora
d'una reivindicació històrica, va
ser desplaçada dels actes festius
d'inauguració.
D'altra banda, però, sembla
que hi ha cotxes que es
resisteixen a abandonar el que
abans havia estat seu: alguns
dies festius hi ha vehicles que
aparquen damunt la rambla Onze
de Setembre.
El passat 25 de desembre,
dos membres de l'Associació de
Veïns Zona Sud de Sant Andreu
van trucar la Guàrdia Urbana del
districte per denunciar l'ocupació
de la rambla per una quarentena
de cotxes.
La policia municipal els va
demanar tolerància «perquè

Nadal és un dia especial». Davant
d'aquesta actitud, Gemma Gil,
presidenta de l'associació, i
també el secretari de l'entitat, van
baixar al carrer i van dirigir-se a
un cotxe patrulla de la Guàrdia
Urbana.
En aquell moment els agents
multaven vehicles mal aparcats
però que no molestaven. Els
veïns van fer aquesta observació
als guàrdies i va començar una
discussió durant la qual un dels
agents va demanar el DNI a
Gemma Gil i va cridar contra les
dones i les entitats veïnals.
La presidenta de l'associació
de veïns va reclamar el número
de placa del guàrdia urbà Alfonso Ginés Rodrígez Romero, i
aleshores aquest la va intentar
esposar i la va colpejar. L'arribada
d'un oficial va apaivagar la
situació, però Gemma Gil va
haver de ser atesa a l'hospital de
la Vall d'Hebron.
El certificat mèdic aclaria que
Gil havia sofert «contusions i
hematomes a l'espatlla i braç
drets».

^ ^ ^
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Esquerdes en un edifici de la Verneda
per les obres del metro
, LA VERNEDA
'CHELO LOSADA

La construcció de la línia 11 del
metro ha fet que molts ciutadans
de difetents barris patissin unes
obres que havien de durar un
parell d'anys i que ja en porten
quatre. Uns dels veïns més
aiecMs són els del número 150
del carrer Guipúscoa, entre els
carrers Camp Arriassa i Ca
N'Oliva, al barri de la Verneda.
Aquests veïns viuen les obres
amb molta angúnia perquè
l'edifici on viuen s'està esquerdant de dalt a baix i cada dia que
passa una mica més.
Un representant de la comunitat de veïns del número 150 del
carrer Guipúscoa va declararque
les companyies asseguradores
no es volen fer responsables
d'aquests desperfectes. L'empresa encarregada de les obres
tampoc no se'n vol fer càrrec i
l'ajuntament afirma que l'edifici ja
es trobava en males condicions
abans de començar les obres de
la línia II, segons va declarar un
representant de l'ajuntament a
l'Associació de Veïns de la Verneda Alta.
A la mateixa situació que es
troben els veïns del número 150

Detall de l'edifici on han
del carrer Guipúscoa estan
alguns dels comerciants del
mateix carrer, com poden ser la
pastisseria Berenguer o els
mobles Martínez. Aquestes
botigues també s'estan esquerdant de mica en mica i pel que
sembla no els donen cap solució
satisfactòria.
Els bombers van anar fa uns
mesos a posar uns testimonis a
la part exterior de l'edifici, però
aquests ja s'han tornat a esquerdar. Els veïns ja no saben què fer

GUIA V E Ï N A L
Els contractes de
lloguer d'habitatges
lla nova LAU
* Subrogacions
* Actualització de lloguers
* Duració dels contractes nous
* Repercusió de les obres en els lloguers
* Extinció del contracte

Presentació i debat sobre la nova llei
8 de febrer de 1995 ales 19:30 hores
Editada per la Federació
d'Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB)

GRATUÏTA

357 77 55

EL CARMEL

Arbres perillosos
Els veïns del carrer Gran Vista,
al barri del Carmel, estan molt
preocupats pel perill que
suposen els arbres que hi
figuren. La polèmica ve donada
per les greus caigudes que han
provocat a alguns dels veïns
més grans. Una d'aquestes
persones va caure "de nassos"
el passat mes d'agost, perdent
el coneixement i causant-li
greus ferides a la cara. La
víctima va haver de ser atesa
per l'ambulància dels Bombers,
única disponible en aquell
moment, i posteriorment
traslladada a l'Hospital de Sant
Pau, on va estar cinc dies
internada. El problema és que
JOAN MORAN
la distància que hi ha entre la
aparegut les esquerdes
paret i el forat de l'abre és del
tot insuficient, ja que només fa
ni on recórrer; l'únic que saben un metre i vuit centímetres.
del cert és que el seu edifici s'està El veïnat exigeix a l'Ajuntament
esquerdant i de moment no han el cobriment dels forats dels
rebut cap comunicat oficial que arbres, com a mínim, com els
els informi sobre una possible que hi han entre Conca de
solució al seu problema, segons Tremp i la Catra. del Carmel
va declarar el senyor Martínez, del mateix carrer. El Consistori
comerciant afectat. Malgrat tot serà assabentat de la
sembla que l'ajuntament té la reivindicació amb el comunicat
intenció de resoldre la situació i mèdic com a prova. Si la
aviat el districte de Sant Martí respostsa no és positiva,
tindrà una reunió amb els veïns s'escriurà una carta. Els, més o
del número 150 del carrer menys 150 afectats, en darrera
Guipúscoa.
instància, estan disposats a

arribar fins al final en la seva
lluita convocant una
manifestació al carrer.
PORTA

Volen una residència d'avis
Fa deu anys que l'Associació
de Veïns de Porta està lluitant
per aconseguir que les
administracions es posin
d'acord per fer una residència
d'avis, amb alguna habitació
per a interns, al barri.
Consideren que aquest servei
és indispensable en un barri on
hi ha molts ancians que viuen
sols i molts d'altres que han
d'estar sols tot el dia perquè la
família treballa.
El més greu és que el terreny ja
és a punt, al carrer Maladeta,
on hi ha una torre que un veí
va deixar a l'administració amb
la condició que servís per a
residència. La casa, però, no
reuneix les condicions per
allotjar avis i sembla que la
millor solució serà enderrocar
la casa i construir un edifici
nou. Però de moment tot està
aturat.
L'Ajuntament parla de fer
vivendes tutelades a la plaça
Sóller i també parla de la
residència del carrer Maladeta.
Encara que s'hi ha compromès,
ningú no sap quan té previst de
fer-ho.

ACTE
INFORMATIU
Recollida i tractament
de Residus
Incineradora de
Zona Franca
TAULA RODONA
Amb representants de
l'Ajuntament,
Acció Ecologista, Cepa
i entitats de la Zona Franca
2 de m a r ç d e 1 9 9 5 ,
a l e s 19:30 h o r e s
O b r a d o r s , 6-8
Organitza: FAVB

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS
BARNATAXI

F e b r e r de 1995!

Deu mil dies d'un barri
L'Associació de Veïns del Maresme va néixer el 1964 a l'església
del Sagrat Cor, al carrer Pere IV 398. L'any passat van celebrar el
seu 30è aniversari editant una revista especial que fa un repàs
exhaustiu a la història del barri i de l'associació. Precisaníient
aquest treball corregeix el llibre, ja clàssic, "Tots els barris de
Barcelona" de Jaume Fabre i Josep Maria Huertas, que data el 1971
com a any de fundació de l'Associació de Veïns del Maresme. El
1974 els veïns i veïnes van estrenar el seu local al carrer Prim 45,
moment que recull aquesta foto històrica.

ÀTLANTIS

Llar Total

ASSEGURANCES

La Protecció Completa

Asseguri a TOT RISC la
seva família i la seva llar
des de 1.250 ptes al trimestre.

Truqui al 459.06.01 al419.36.30o bé 451.51.94 i l'informarem.
Allanfis As.segurances. c Balnies 75. 0X007 - BARCIXONA -

TELÈFON
DELS
VEÏNS

412 76 49
V i n e a treballar a m b
nosaltres!
Necessitem voluntaris!
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EL COR ROBAT

ASSOCIACIÓ

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

ÀNCÍEL VALVEKDK

Antonio Fortes
Presidente de la
A.VV. de la Sagrera

" Siempre
hemos sido la
perifèria de
algun gran
barrio"
~ La Sagrera perteneció al municipio independiente de
Sant Martí de Provençals. En la actual división por
distritos pertenecen a Sant Andreu. ^Estàn cómodos en
este dlstrito?
— A medias. Siempre hemos sido la perifèria de algun gran
barrio que es el centro del distrito.
— i.Qué dejaron los Juegos Olímpicos a la Sagrera?
— Nada.
— cHay algun corrupto en el movimiento ciudadano?
— Lo ha habido.
— òLos ayuntamientos democràticos eran esto?
— No. Eran todo lo contrario. Luchamos por la participación
y lo único que tenemos son frenos a las inquietudes y no se les
reconoce a los movimientos ciudadanos la fuerza que realmente tienen.
— ^Imagina la estación del AVE de la Sagrera como la
de Santa Justa en Sevilla?
— No. Como la de París.
— cQué no habría de ser la nueva àrea de centralidad de
la estación de la Sagrera?
— Un centro puramente especulativo.

JOAN MORAN

Un moment de la darrera assemblea de la FAVB

La FAVB aprova el pla de treball i dóna de
baixa vuit associacions que no pagaven
.BARCELONA
' ROSER ARGEMÍ

El dia 17 de desembre del 94 a la
sala d'actes del centre cívic de
Sant Andreu va tenir lloc l'assemblea general ordinària de la Favb,
en un ambient una mica fred que
els assistents van resistir amb la
il·lusió d'anar a sopar tots junts
després. Van anar arribant els
veïns i les veïnes de les vint-idues associacions que van
assistir, fins a ser una seixantena de persones. En Pep Miró
va introduir el nou secretari, una
cara jove en el món veïnal, fet

— En la macabra loteria de la aluminosis, i,qué le ha
tocado a la Sagrera?
— Afortunadamente solo tenemos un par de edifícios. En la
Sagrera no caben mas desgi"acias.
— i,Qué queda del atentado de Hipercor en la memòria
colectiva de la Sagrera?
^ Està olvidado y asumido.

VAV

Bon Pastor
EL PLAN SANT ANDREU - SAGFiERA

— í,La Sagrera es un barrio solidario?
— Es uno de los barrios mas solidarios de Barcelona. Desde
la dictadura, con los movimientos sindicales, basta ahora en
que vecinos del barrio van a Bosnia, Brasil, Ruanda,...

— cCuàl es el futuro de la Sagrera?
— Muy importante si se llevan a cabo todos los proyectos que
existen. Però hay que tener mucho cuidado para no convertirnos en un Raval de la estación.

En la secció de precs i preguntes es va informar de molts temes que ens afecten a tots els
barcelonins, com són les requalificacions de les voreres de les
rondes i la construcció d'habitatges públics, la manca d'escoles
bressol a Barcelona, les al·legacions dels veïns del carrer Garcilaso 0 la manca de zones verdes
a la ciutat. A l'últim punt de l'ordre
del dia la Favb va aprovar la
resolució de no donar suport a la
instal·lació de l'Euroexèrcit a
Barcelona, seguint la proposta
feta perJustícia i Pau.
Un any més fent camí.

Revista de Barri

— ^Qué les han traido los Reyes Magos?
— Problemas. Han acentuado el problema del primer cinturón en la calle Garcilaso, no sabemos qué va a pasar con la
estación del AVE, ni qué salidas hay para los jóvenes.

— Si el parque de la Pegaso no tuviera ese nombre,
^cuàl le gustaria?
— Parque de la Sagrera. Queremos implantar el nombre del
barrio. Aunque todos estamos contentos con el nombre actual. De hecho gran parte de los que trabajaban en la fàbrica
son vecinos del barrio.

que ens fa ser optimistes. En
Pau Vinas va complir a fons la
seva tasca i ens va llegir document per document. Es va seguir
l'ordre del dia sense problemes
fins que la polèmica es va aixecar
sobre el tan discutit problema del
no pagament de quotes. Per votació es va decidir donar de baixa
de la Favb les vuit associacions
que fa anys que no paguen quotes i que no donen cap raó per no
fer-ho. Era la primera vegada
que es prenia aquesta decisió,
amb el benentès que els obriríem
les portes si volien tornar, després
d'haver-se posat al dia.

L'hivern n'ha refredat el
record, però l'informatiu de
l'Associació de Veïns de
Montbau encara clama contra
els incendis de l'estiu passat.
La revista Ressò del darrer
trimestre parla també de
l'urbanisme de Cerdà i
entrevista la responsable de la
Biblioteca 'Albert Pérez Baró".

El decisiu
paper
de l'AW
del Parc
Pàg, 4 a
Situació actual
de les obres
de la UPF
Pàg. 8 i 9
Qüestió
de noms
Pàg. 10

Se'ns amaga
el Sr.de Nadal?
Segon número del butlletí
informatiu de l'Associació de
Veïns de Bon Pastor. La portada se centra en el pla de Sant
Andreu-Sagrera, oportunitat
que té el barri per trencar el
seu aïllament tradicional
connectant amb la resta del
districte. També hi ha informació de les vocalies de l'entitat.

Sandaru,
equipament
cuttural per
oi borri
pàg. 11

pàg.

14

El número 9 de la Crònica del
Parc pregunta on "s'amaga" el
regidor del Districte. Aquesta
revista veïnal, que té dos anys
d'existència ininterrompuda,
informa sobre diferents aspectes del barri del Parc. Publica
també un article d'opinió sobre la entrevista que CARRER
va fer a Andreu Martin.
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Sergi Pàmies
**La ciutat
natural"

és el meu

hàbitat

Al terrat de l'edifici on ell viu, al
carrer Casanova, i engabiat per
antenes de televisió, en Sergi
Pàmies es confessa "urbanita".
De fet si no ho fos seria difícil de
resistir el brogit constant de
cotxes i de gent que transita tot
j u s t davant el mercat del Ninot,
u n autèntic "microcosmos". P e r
ell no és cap problema: "La ciutat
és estímul, és excitació, és
quantitat de coses per minut, és
el meu hàbitat natural, jo
sempre he viscut a ciutats
gi'ans". U n a de les coses que
més Fatrauen de Barcelona és la
mida: "No és ni molt gran, ni
molt petita i com que està
envoltada de muntanyes no pot
créixer d'una manera infinita.
Pots anar d'una punta a Taltra
en una hora". El jove escriptor va
venir de París, però no quan era
un nadó com tothom, sinó quan
ja tenia onze anys. El primer
que el va sobtar en arribar a
l'Eixample va ser la manca
d'espai per jugar, ara el que el
sobta és la manca de bodegues,
colmados i de petites botigues, i
la seva substitució per entitats
bancàries, "però bé, les coses
canvien". •
; ,
TEXT: JORDI BAROJA/FOTO: MARC VIVES

Sal i pebre

L'acudit

Jutge o botxí

f ^ l í t o U M i A l · (^M pUSTtJM&t^ I NO ft&BN eiiTfeÇNS.,U^^t...')

Ei tristament famós jutge Manzanares va negar la llibertat
condicional al pres Faustino Carrasco. La petídó demanava:
"poder morir dignament a casa meva, amb la meva família".
Al jutge no li va tremolar pas la mà a l'hora de denegar-li i
explicava que el pres, malalt terminal de sida, no acreditava
I .cap "especial laboriositat, disciplina i rendiment".
Sap el senyor jutge què és la malaltia anomenada sida?
Un malalt d'aquestes característiques, pot ser treballador?
gy Faustino Carrasco va morií* a la presó perquè no li van
concedir la seva última voluntat. Va ser tractat de forma
injusta i inhumana. El senyor Manzanares és un reincident
en aquesta mena de decisions. Potser caldria cessar-lo...

^-i

Zeta

Alfons

