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ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA 

Amics del Raval 
442 60 58 (dx) 

Badal. Brasil i Bordeta 
422 80 30 (dm) 

Baix Guinardó 
436 81 80 (dl) 

Barceloneta 
300 13 45 (dm) 

Baró de Viver 
311 99 29(dx) 

Barri del Call 
302 29 01 

Bon Pastor 
346 46 18 (dl) 

Camp d'en Grassot 
457 01 30 (dl) 

Camp Nou 
339 91 70 

Can Caralleu 
280 07 24 

Can Clos 
332 02 44 (dl) 

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 

422 86 27 
Ciutat Meridiana 

353 93 00 

Clot-Camp de l'Arpa 
232 46 10 (dm) 

Coll-Vallcarca 
219 74 22 

Congrés 
352 24 54 

Diagonal Mar 
303 32 85 (dj) 

Dreta Eixample 
215 97 80 

Esquerra Eixample 
453 28 79 (dx) 

Estrelles Altes 
331 34 98 

Font Castellana 
219 46 90 

Font d'en Fargues 
357 25 65 (dv) 

Font Guatlla-Magòria 
423 38 11 

Fort Pius 
265 33 84 

Galvany 
209 65 74 

Gòtic 
315 49 56 

Gràcia 
213 80 58 (dm) 

Gran Via 
454 51 97 

Gran Via-Perú-
Espronceda 

308 77 34 
Guineueta 

428 46 23 (d)) 

Horta 
420 90 06 

Hostafrancs 
424 32 90 (dm) 

Joan Maragall 
347 73 10 (dx) 

Juan Antonio Parera 
307 46 84 (dj) 

La França 
325 08 93 

La Llacuna 
300 43 94 

La Mercè 
203 81 19 

La Palmera 
305 37 05 

La Pau 
313 28 99 (dm) 

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'Orsà-
Vallvidrera 

205 49 68 (dm) 
Montbau 

428 29 34 (dm.dv) 
Navas 

340 62 49 (dm.dj) 
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Nou de la Rambla 
329 74 16 

Paraguai-Perú 
314 89 97 

Parc 
221 04 87 (dl) 

Parc de l'Escorxador 
325 00 44 (dm.dj) 

Parc Vall d'Hebron 
428 09 32 

Pedralbes 
204 53 43 

Penitents-Teixonera 
41701 12 

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 (dj) 
Racó de les Corts 

334 64 00 
Rambles 

317 29 40 
Ramon Albó 

357 13 33 (dx) 
Raval 

441 77 21 (dv) 

Roquetes 
359 65 72 (dx) 

Sagrada Família 
246 53 19 (dm) 

Sagrera 
408 13 34 (dl) 

Sant Andreu 
345 96 98 (dj) 

Sant Antoni 
423 93 54 (dm) 

Sant Cristòfol 
331 61 85 

Sant Genis 
418 35 20 (ds) 

Sant Gervasi 
417 90 65 (dm) 

Sant Gregori 
201 22 80 

S. Martí de 
Provençals 

314 17 04 
Sant Ramon Nonat 

440 14 50 
Sants 

331 10 07 (dl) 
Santuari N.Sra.Salut 

280 32 42 
Sarrià 

204 90 58 (dl) 
Sudoest Besòs 

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) 

Triangle de Sants 
431 75 45 (dl) 

Trinitat Nova 
353 88 44 (dl) 

Trinitat Vella 
346 10 38(dj) 

Turó de la Peira 
358 06 95 (dl) 

Valltrana 
354 89 82 (ds) 

Verdum 
359 67 87 (dx) 

Verneda Alta 
314 58 13 (dm) 

Verneda Baixa 
314 25 87 (dv) 

Zona Sud Sant Andreu 
346 85 75 (dv) 

Zona Universitària 
203 85 48 

Canvis: Isabel Sànchez. 
Telèfon 412 76 00 

Aquest número té un tiratge de 20.000 exemplars, 
i la seva distribució és gratuïta 

Feta la llei^ 
feta la trampa 

Ha arribat a les nostres mans la sentència del 
Tribunal Suprem, en concret de la Sala Tercera del 
contenciós-administratiu, que confirma la sentència 
del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya sobre 
Can Serra, l'edifici principal de la Diputació de 
Barcelona a la rambla de Catalvmya 99. 

Gran part de l'edifici de Can Serra havia de ser 
enderrocat a l'empar d'una llicència que l'Ajuntament 
de Barcelona va concedir d'acord amb un estudi de 
detall que no respectava la legislació urbanística. 

La Favb va presentar un recurs de reposició 
contra la llicència ja que calia defensar aquesta 
important mostra arquitectònica de Puig i 
Cadafalch i exigir que no fos enderrocada, ni 
parcialment, i que es respectés la legalitat. 

Però no fou així i l'enderrocaren gairebé tota, fins i 
tot una bonica terrassa que donava a la Diagonal. 
Can Serra, que va quedar reduïda a un simple 
decorat enganxat a un immens edifici verd fosc de 
vidre com a teló de fons, incompleix la normativa de 
l'Eixample tant per l'alçada com per les façanes. 
Aquesta obliga a un màxim de sis pisos; a la 
composició de les façanes més ple (parament) que 
bviit (finestres) i domini de les línies verticals. 

Tot i que l'edifici no respectava les ordenances 
que l'Ajuntament aplica als altres ciutadans, 
aquest va permetre fer-lo i el seus autors després 
van ser premiats amb moltes obres olímpiques. 

Davant la denúncia de la Favb i en connivència 
amb la Diputació, l'Ajuntament va tramitar un pla 
especial per legalitzar l'estudi de detall i així salvar la 
il·legalitat de la llicència. Tota una fugida cap 
endavíint. 

Posteriorment la Favb va presentar una 
denúncia per una situació idèntica plantejada per 
uns edifici dels carrers Freixa i Raset que 
superaean l'alçada permesa. En aquest cas la 
sentència ens va donar la raó, encara que no s'ha 
arribat a executar. 

La Favb va tenir diverses propostes per part de 
les administracions implicades per retirar la 
denúncia, però en una assemblea es va decidir 
continuar el plet. 

La sentència que ara arriba, encara que sigui 
molt tard, legalitza la il·legal seu de la Diputació. 

CARTES 
DELS 

LECTORS 

La setmana després 
La setmana després de la victòria 
electoral de tots els partits, ha sob
tat amb una sorpresa del tot ines
perada, inhumana. Els edificis de 
Tantarantana, en part, han comen
çat a ésser enderrocats!. -

El dia 1 de juny de 1995, quan 
els enderrocaments havien de co
mençar el dia 5, davant l'estupor i 
la ràbia dels aturats del Casc Antic, 
part d'un dels locals del qual dispo
saven fins i tot el cap de setmana, 
ha caigut damunt dels materials 
que encara hi teníem emmagatze
mats, a més de la pols que feia 
tossir els transeünts que per allí 
passaven, (no hi havia cap mena 
de lona protectora, ni tan sols d'ai
gua! que sempre es fan servir per 
aquests casos). 

Indignació senyor Dalmau, se
nyor Casas, senyor N/laragall. Indig
nació senyors de l'oposició! Ni he 
votat ni penso fer-ho mai, davant 
dels abusos dels que som víctimes 
dia darrera dia, els aturats, els po
bres, els treballadors, els ciutadans. 

I encara n'hi ha que van a votar!. 
Prou mentides senyors de l'Ajun

tament!, prou promeses que el dia 
després no volen complir! 

Els va costar molt de trobar-nos 
un local altematiu; reunions, truca
des per telèfon amb vostès, lluites, 
mesos de paciència, per després 
tirar-nos els locals traïdorament.. 
Prou a les seves barbaritats! Si és un 
Ajuntament, un país democràtic, que 
es comenci a veure d'una vegada!. 

Jordi Buxó 
Agrupació Aturats del Casc Antic 

El Parc de la Maternitat 
El Parc de la Maternitat és un deute 
pendent de les administracions pú
bliques amb la ciutadania. D'ençà 
del 1985, que es va anunciar la 
seva futura obertura, sóc testimoni 
d'un seguit d'estirabots comesos 
en aquest lloc. Es van iniciar les 
obres del parc tot seguint el projec
te presentat oficialment a l'Edifici 
de les Aigües, aprofitant la gran 
riquesa d'arbres, en bona part cen
tenaris. Més endavant s'abandonà 
el projecte i començaren les agres
sions a l'espai promès com a parc 
públic. S'asfaltà i destinà a aparca
ment una zona de més de 1.500 
metres quadrats on anava un gran 

estany en forma d'estel. Van 
instal·lar unes oficines prefabrica
des on poc abans s'havia enderro
cat un edifici. Actualment estant 
tramitant un pla especial que pre
tén edificar 8.000 metres quadrats 
de sostre dins el perímetre del parc 
promès. I fa pocs dies han talat una 
dotzena d'arbres, amb no se sap 
ben bé quina intenció. Prou d'agres
sions cap a aquests jardins de titu-
laritat pública, que són per natura
lesa un parc consolidat i que cons
titueixen un dels bells racons de la 
ciutat. Recomano als lectors una 
passejada pels jardins, això sí, 
només en dies feiners perquè els 
dissabtes i festius els tenen tan
cats, ja que, oficialment, encara no 
són un parc públic. 

Un ciutadà defraudat 
Lleonard Ramírez i Viadé 
A. V. El Racó de les Corts. 

Fe d'errades 
Al número especial de CARRER 
sobre les eleccions municipals, a 
les pàgines 28 i 29, van aparèixer 
intercanviades les dues fotografi
es dels dos entrevistats. La foto de 
la pàgina 28 correspon al jubilat 
Pere Viriolas, i la de la pàgina 29 a 
l'historiador Desideri Díez. 

DESTITUCIÓ JUTGE MANZANARES! TRACTE HUMÀ PELS PRESOS TERMINALS DE SIDA! 
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Fòrum Nord: eina o joguina? 
_^^ ALBERT RECIO 

L'obra més important feta a Nou 
Barris a la ja passada legislatura 
ha estat, sens dubte la construc
ció del Fòrum Nord o Fòrum de la 
Tecnologia. Una inversió de prop 
de mil milions de pessetes finan
çada pràcticament a mitges entre 
l'Ajuntament i la Unió Europea. 
Des dels responsables municipals 
s'ha presentat com una instal·lació 
arnb projecció de ciutat i com una 
eina per ajudar al desenvolupa
ment tecnològic local. Una obra 
Que pot tenir nombrosos efectes 
beneficiosos per a la gent del pro-
Pi districte, potencials beneficia
ris d'aquest desenvolupament. 

* Un model gens participatiu 

Des del moviment veïnal de Nou 
Barris el projecte sempre s'ha vist 
amb recel i amb la sensació que 
es tracta d'una joguina bastant 
inútil i mancada d'una clara defi
nició. Potser la gestió del projecte 
s'ha caracteritzat per la seva 
nianca de transparència i d'ob-
jectius clars. 

En el seu origen hi havia el 
somni del ja ex-conseller Ferreiro 
de portar una instal·lació de ciutat 
a Nou Barris. Potser perquè es
perava eternitzar la seva memò
ria amb un "Pompidou" local o 
Potser perquè creia de bona fe 
pue ens calia a Nou Barris una 
cosa important per crear imatge 
externa, qüestió en què sovint es 
concentra la preocupació dels po
lítics en el poder. Aviat va desco
brir que, esgotades les arques 
dels projectes olímpics, no hi ha
vien mitjans (ni tampoc idees cla
res) per construir un gran centre 
cultural i es va optar per acceptar 
qualsevol cosa que fos una mica 
Qran i financerament viable. 

Tot fa pensar que la idea de 
l'actual Fòrum té més a veure 
amb el fet que la Unió Europea 
Subvenciona iniciatives que por
tin el màxim de desenvolupa-
iTient tecnològic que en cap altra 
Cosa. No es tracta per tant d'un 
projecte nascut d'una anàlisi glo
bal de les necessitats tecnològi
ques de Barcelona, sinó més avi-
9t endegat per poder vendre un 
Producte que obté la subvenció. I 
ia se sap que els últims anys sota 
la capa del desenvolupament tec
nològic es fan passar moltes co
ses inútils o perilloses, com la 
Carrera armamentística o les sub
vencions a la Seat. 

Al marge de suposicions més o 
menys realistes el que és cert és 
que el projecte s'ha desenvolupat 
9nib una manca de transparència 
real. El moviment associatiu de 
•^ou Barris va conèixer un primer 
Projecte el 1993, per justificar la 
Intervenció urbanística, i un pos
terior l'any següent. Els dos eren 
pràcticament idèntics en la seva 
Indefinició excepte en el fet que al 
Segon s'hi havien incorporat les 
activitats de formació, absents al 
Primer i que nosaltres havíem 
"•.eciamat. De fet la del 1994 va 
ésser l'única reunió on ens va 
'htentar vendre el producte la 
9ent de l'àrea de desenvolupa-
•^ent local sota la direcció del 
Senyor Santiburcio. Una expli-

• El Fòrum Nord ha costat prou de 1.000 milions de pessetes 

cació on més d'una de les perso
nes que representàvem les as
sociacions de Nou Barris vam 
sentir que ens prenien per indo
cumentats, especialment quan 

Des del moviment 
veïnal el projecte 
sempre s'ha vist 
amb recel i amb la 
sensació de manca 
de definició 

el propi Santiburcio va barrar la 
proposta que participéssim a la 
comissió que havia de definir el 
contingut del Fòrum, al·legant 
que "no estàvem preparats per 
formar part d'una comissió inte

grada per molts catedràtics in
signes" 

De fet mai no ens van contes
tar ni els nostres dubtes sobre 
l'interès del projecte ni les nos
tres peticions de participar en el 
control de les obres per garantir, 
entre altres coses, que no es tor
narien a repetir les irracionalitats 
ecològiques d'altres projectes mu
nicipals (per exemple els habitat
ges de la Vila Olímpica). Des 
d'aquesta reunió mai més no hem 
estat convocats ni ningú no ens 
ha explicat ni el projecte de ia 
comissió de savis ni els avenços 
tecnològico-ambientals de la 
construcció. Això sí, ens van invi
tar a la inauguració segurament 
perquè en època electoral és bo 
per a les autoritats envoltar-se 
d'activistes veïnals. El que està 
clar és que tota la gestió del pro-

RUBEN PÉREZ 

jecte ha deixat de banda un dels 
majors actius socials de Nou Bar
ris: la participació. Una pràctica 
que sens dubte millora la tecnolo
gia perquè genera demandes més 
adequades a les necessitats so
cials dels usuaris potencials. 

• El que diuen i el que es veu 

Segons el propi fulletó municipal 
el projecte incorpora cinc grans 
àrees: un centre de noves empre
ses (lloguer a baix preu de des
patxos amb serveis incorporats), 
centre de formació tecnològica: 
cursos a aturats, treballadors en 
reconversió i professionals d'alt 
nivell), Expofòrum (lloc d'exposi
cions dels avenços empresarials). 
Fòrum d'empreses (espai perma
nent d'empreses) i l'Oficina de 
Promoció Econòmica i Ocupació, 

Es tracta per tant de juntar co-

Una exposició per a entretenir la quitxalla 

• La primera exposició que s'hi ha fet m'ha refer
mat en tots els dubtes. Una exposició sobre la llar 
del futur feta a cuita corrents, amb un reduït nombre 
d'expositors (la majoria són els mateixos que tenen 
despatxet al Fòrum d'empreses) i que l'únic que 
plantegen és la bondat dels seus ambients. En conjunt 
es tracta d'una exposició que recorda molt el tipus de 
casa que va ridiculitzar magistralment Jacques Tati a 
"Mon oncle": tot automàtic, tot elèctric, tot tancat en si 
mateix, tot luxós. 

Per molt que ens igualin en el cartell "ecologia-
tecnologia" (més aviat hi han evidències que les 
tecnologies actuals són responsables de molts des
gavells ecològics) es troben a faltar, per posar un 
exemple punyent, els sistemes de producció de calor 
amb energies netes i sobren els nombrosos exem
plars de tot elèctric (inclòs un llit). 

Com a temàtica educativa resulta pobre i 
mixtificadora: penso que els escolars amb qui vaig 
coincidir enia meva visita només aprendran com vi
uen de bé els rics que es poden comprar tota mena de 
joguines elèctriques, i no milloraran gens la seva 
comprensió dels problemes ambientals. 

Com a mostra consumista sincerament és molt 
millor visitar l'Hogarotel on hi han més empreses 
expositores i més opcions de qualitat i preu. Tenint les 
fires de mostres i el museu de la ciència no queda clar 
quina funció tindrà això, més enllà d'entretenir les 
hores d'alguns escolars. 

ses que ja es feien fora, com els 
cursets de formació o l'Oficina de 
Promoció amb les preteses nove
tats : el Fòrum d 'empreses , 
l'Expofòrum i el viver d'empre
ses. 

Possiblement les tasques més 
tradicionals del Fòrum resultin les 
més interessants: formació i 
requalificació, ajut a les noves 
activitats. És més discutible que 
algunes d'aquestes activitats ne
cessitin una inversió com l'actual. 
I encara ho és més que la seva 
realització no formi part d'una 
perspectiva integral de les neces
sitats de formació de les perso
nes del districte. La comparació 
amb la manca d'instal·lacions ade
quades de formació professional 
és flagrant. 

És obvi que el que constitueix 
la gran instal·lació de ciutat, o el 
que té pretensions de ser-ho, és 
l'Expofòrum i el Fòrum d'empre
ses. I això és el que es veu i 
reforça els meus dubtes. El Fò
rum és, avui per avui, un espai 
d'un nombre limitat "d'expositors", 
un estand tipus fira de mostres 
sense ningú permanent i amb 
quatre paperets. 

És prou conegut que les for
mes habituals de relació entre em-

JUANITO GARRAFA 

Cartell satíric veïnal al·lusiu al Fòrum Nord 

La gestió del 
projecte ha deixat 
de banda un dels 
majors actius 
socials: la 
participació 

preses són les fires puntuals (d'un 
nombre reduït de dies) i les rela
cions bilaterals. No sembla lògic 
situar un centre d'exposicions 
completament deslocalitzat res
pecte a les activitats econòmi
ques reals com és el centre de 
Nou Barris. 

• No hi havia res millor a fer? 

Segurament es pot millorar i tro
bar alguna finalitat útil. Però que
da la pregunta de si aquesta 
instal·lació tan costosa feia falta 
0, en canvi, no era millor gastar 
els diners en coses més interes
sants. Caldrà seguirdiscutint però 
parteixo de la hipòtesi que tant 
els processos de formació com 
les polítiques industrials, dos es
pais necessitats d'actuacions, cal 
fer-lo a través de projectes més 
globals i tractant de no esmerçar 
recursos en operacions d'apara
dor. Potser el temps ens farà can
viar d'opinió, però pel que hem 
vist tenim la sospita que el Fòrum 
és una joguina cara feta més amb 
afany de prestigi i d'utilitzar les 
subvencions de Brussel·les que 
seguint un projecte clar per millo
rar l'entorn sòcio-econòmic al que 
hauria de servir. Ningú no ens 
treu la sensació que s'han abocat 
diners allà on no feien molta falta. 
Potser seria hora que el movi
ment veïnal de Nou Barris co
mencés per demanar el segui
ment i avaluació continuada del 
projecte. 
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"Busco família" 
MARTA BACH 

Juguen. Fan entremaliadures. Ri
uen. Ploren. S'enfaden. Van a l'es
cola. I els dissabtes procuren no 
perdre's l'esplai. Els encanta mirar 
la TV, anar al Tibidabo, celebrar 
una festa d'aniversari i sortir d'ex
cursió. Ells, però, són nens i nenes 
que no viuen amb els seus pares 
biològics. Casa seva és un centre 
residencial d'acció educativa on un 
grup d'educadors i educadores (as
sumint els rols diferenciats pel sexe) 
els fan de pares i mares, com
panys, confidents, amics i, per da
munt de tot, de referents educa
tius. Aquests nens i nenes, que 
conviuen amb altres infants pro
pers en edat i que es troben sota la 
tutela de la Direcció General d'Aten
ció a la Infància (DGAI), però, "no 
estan immersos dins d'un medi nor
malitzat com pot ser una família tal 
com la coneixem". 
No són ni superhomes ni super-
dones. Són set famílies i una per
sona sola. Tots viuen dins de la 
província de Barcelona, N'hi ha 
que ja tenen fills. Tots treballen. 
Van al cinema. Organitzen sopars 
amb els amics. A l'estiu van a la 
platja i, si molt els convé, s'esca
pen uns dies a la muntanya. Tots 
ells han decidit voluntàriament fer-
se càrrec d'un infant per aconse
guir que creixi dins d'un entorn 
familiar. Saben que no es tracta 
d'adoptar un fill, simplement l'aco
lliran com un més de la família 
durant un període determinat de 
temps. De retruc, amb la seva ac
titud solidària, responen a una cri
da que exigeix una premissa legal
ment marcada i que vetlla perquè 
"el menor -qualsevol menor- tin
gui el dret a créixer en el si d'una 
família que cobreixi les seves ne
cessitats materials, el protegeixi i 

se'n faci responsable; en un ambi
ent afectiu que permeti i potenciï el 
desenvolupament integral de la 
personalitat" (Llei 37/1991 del Par
lament de Catalunya). 

• Experiència i preparació 

Uns i altres, els nens i nenes resi
dents en centres d'acollida i un 
grup de tretze persones aspirants 
a "pares i mares temporals", s'han 
unit en una particular simbiosi a 
partir del projecte batejat amb el 
nom de Servei d'Acolliment Famili
ar (SAF) i endegat per Drecera, 
una cooperativa d'iniciativa social 
que va iniciar el seu camí fa més de 
deu anys amb la creació de la Re
sidència Infantil "Ferrer i Guàrdia" 
ubicada a Esplugues de Llobregat 
i, posteriorment, el 1990, la Resi
dència infantil La Lluna a la pobla
ció de Pallejà. La seva experiència 
en el treball educatiu i social ha 
possibilitat establir una col·la
boració amb la Direcció General 
d'Atenció a la Infància de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Drecera ha 
endegat un nou 
servei d'acollida 
familiar d'infants 

Aquestes persones seran les pri-
meres a comprovar l'eficàcia 
d'aquest servei social. Informació i 
preparació són les armes que Dre
cera esgrimeix per aconseguir un 
bon acoblament entre l'infant i la 
seva nova família, i que en cap 
moment no pretén suplir radical
ment els pares biològics. 

Les famílies acollidores s'han pre
parat al llarg de sis setmanes, em-
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Tots els infants tenen dret a viure en el si d'una família 

marcades dins d'una dinàmica pio
nera al nostre país, per tal d'experi
mentar per on passa l'infant i la seva 
família natural, i mostrar les dificul
tats en les quals es podran trobar 
quan finalment l'infant sigui a casa 
seva. "Molts dels pares que assistei
xen a aquest curs ens afirmen que 
els que impartim les classes els pin
tem la realitat molt més crua del que 
després serà", afirma Victòria 
Fernàndez, una de les responsables 
de Drecera. "Potser és veritat -ma
tisa- però el cert és que volem deixar 
molt clar que quan aculls un nen no 
tot són flors i violes i cal estar prepa
rat per reaccionar davant dequantes 
més situacions millor". Per contra, 
declara convençuda, que "aquest 
esforç té unes enormes gratificaci
ons personals i un valor inestimable 
de cara al nen o nena". 

Dins d'aquest circuit integrador, 
l'opinió de l'infant és inqüestionable. 
Es tracta, segons Pedró Sànchez, 
uns dels professionals que coordina 
el SAF, "de trobar la família que 
millor s'adapti a les necessitats d'un 
menor en concret, després de reco
llir les demandes i possibilitats de la 
família". En ple procés d'acoblament 

al nou nucli familiar, el nen o nena 
sap en tot moment per quin motiu ha 
anat a conviure amb una altra família 
i gràcies a un contacte progressiu, 
establert en caps de setmana i perí
odes de vacances, arribarà un dia en 
què conviurà de forma permanent 
amb ells. Segons Pedró Sànchez, 
"l'acolliment tracta de primar, per 
sobre de qualsevol altra considera
ció, l'interès del menor i és per aquest 
mateix motiu que es respecta el seu 
passat. L'objectiu és no crear rivali
tat entre la família natural i l'acollido
ra". En aquest sentit, l'administració 
pública, a través de la xarxa de Ser
veis Socials és qui establirà, depe
nent de cada cas, el règim de visites 
de la família natural alhora que con
tinuarà treballant amb elles per tal 
que superin els problemes que les 
han conduït a perdre la tutela dels 
seus propis fills. 

Servei d'Acolliment Familiar 
Drecera 

Carretera d'Esplugues, 66 

08940 Cornellà de Llobregat 

Tel. 474 40 71 

Una crida oberta 
a tothom 

• El Servei d'Acolliment Fami
liar de Drecera, araperara, s'en
fronta a una de les qüestions 
vitals per al seu bon funciona
ment: la sensibilització a deter
minats col·lectius de la necessi
tat de protecció, de mà de per
sones anònimes i altruistes, d'in
fants que per diverses circums
tàncies han hagut d'abandonar 
les seves famílies naturals. "Si 
actualment hi ha un gran dèficit 
de famílies acollidores d'infants, 
bàsicament és per una qüestió 
de desconeixement i no per 
manca d'interès", declara con
vençut Pedró Sànchez. És per 
aquesta raó que Drecera ha en
degat una campanya de sensi
bilització envers aquesta pro
blemàtica social. La crida es fa 
extensiva a parelles o persones 
soles que econòmicament reu
neixin unes condicions mínimes, 
i sobretot estiguin motivades per 
obrir les portes de casa seva - i 
les del seu cor- a un nen o nena 
que persegueix comprensió, 
protecció i afecte. I és que se
gons Victòria Fernàndez, "tot
hom sap que la funció principal 
de l'Administració es basa a 
cobrir els recursos de l'infant 
que es troba sota la seva tutela. 
Però és imprescindible saber 
que hi ha determinats requeri
ments del nen que no es poden 
solucionar per via de l'Adminis
tració. És a partir d'aquí on la 
societat civil, a través de la soli
daritat, entra en acció". Una so
cietat civil que a canvi d'un pes
sic de solidaritat rep un somriu
re. Una rialla que pot canviar 
més de dues vides: la dels mem
bres de la família acollidora i la 
d'un infant. Qui sap si algun dia 
et pot passar a tu. 

La comunitat educativa de Barcelona celebra amb 
reivindicacions els 20 anys de l'escola pública 

ROSA MARÍA PALÈNCIA 

La pluja no va acovardir les prop de 
tres mil persones que el diumenge 
11 de juny van aplegar-se al Parc 
de la Ciutadella per denunciar el 
retrocés que pateix l'escola públi
ca quan es compleixen vint anys 
de la seva creació a la democràcia. 
En un ambient més reivindicatiu 
que festiu, professors, pares i alum
nes van lliurar als parlamentaris 
d'IC, ERC i el PSC, presents a 
Tacte, les 1500 adhesions d'altres 
tantes entitats al Manifest del Marc 
Unitari de la Comunitat Educativa 
(MUCE). 

Els pallassos i els jocs van con
trastar amb l'ambient reivindica
tiu de les paradetes dels diferents 
sindicats i entitats que demanen 
la renegociació global del Mapa 
Escolar amb el Departament d'En
senyament de la Generalitat. A 
més a més de les entitats esco
lars i cíviques com SOS Racisme 
o la FAVB, el Manifest compta 
amb el suport de tots els grups 
parlamentaris catalans, inclosos 
el PP i Grup Mixt, excepte CiU. 

Com a cloenda de la festa-
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Unes 3.000 persones van reivindicar festivament l'escola pública 

manifestació, les paraules de l'ex-
consellera d'ensenyament de 
Barcelona, la pedagoga Marta 
Mata, del PSC, van contrastar 
amb les re iv ind icac ions del 
col·lectiu de mestres interins. 
Mata, en to didàctic, va il·lustrar 
als assistents sobre què significa 
la democràcia per a l'escola pú

blica: "Abans no teníem escola 
pública perquè no hi havia demo
cràcia, perquè no podíem votar. 
Ara sí que podem fer-ho". Mentre 
que un representant dels mestres 
interins va haver d'adreçar-se als 
assistents amb megàfon (l'orga
nització ja havia desconnectat els 
micròfons) per denunciar la pre

cària situació del seu col·lectiu. 

• Un mapa insuficient 

I és que el mapa escolar fet públic 
pel Departament d'Ensenyament 
el passat gener, a més d'aparèixer 
amb tres anys de retard, no ha 
satisfet a ningú. El mapa no asse
gura l'oferta pública de places per 
als nens de 3 a 6 anys, etapa que la 
reforma considera obligatòha. A 
Barcelona l'oferta de places per 
aquesta edat és històricament defi
citària. L'oferta global de places (pú
bliques i privades) és només de 
11.780 per a una població de 38.121 
infants d'aquesta edat a la ciutat. 

A cinc districtes barcelonins 
l'oferta de places per als nens nas
cuts al 1992 es deficitària. A més a 
més, hi ha centres a un mateix 
districte que curs darrera curs es 
troben saturats. El mapa no ha 
corregit aquests desequilibris. 
Barcelona és la ciutat amb menys 
oferta de places escolars públiques 
(només un 40 per cent). Els sindi
cats consideren insuficient un únic 
centre públic on s'estudiarà músi
ca (a Nou Barris) i denuncien la 

indefinició del mapa sobre aspectes 
com menjadors. Formació Professi
onal 0 la plantilla (qualitat de mes
tres) a cada centre. 

• El que vol el MUCE 

El manifest del MUCE reclama un 
canvi de actitud del Departament 
d'Ensenyament que permeti obrir el 
diàleg. Demana una financiació es
pecífica de l'ensenyament que per
meti garantir una reforma educativa 
de qualitat per preservar els següents 
drets dels estudiants: 

* A disposar d'una plaça a l'esco
la pública a prop del seu domicili en 
totes les etapes educatives. 

* A la continuïtat de la matrícula a 
la xarxa pública des de la seva incor
poració al sistema educatiu fins que 
acaben l'ensenyament obligatori. 

* A serveis educatius complemen
taris, com menjador i transport, du
rant tot el cicle escolar obligatori. 

* A ser atesos per professorat 
substitut des del moment que es 
produeix la baixa del titular. 

* A un bon i suficient equip de 
professors per cobrir totes les ne
cessitats educatives de cada etapa. 
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Barri 

a barri 
Camp d'en Grassot: un barri d'avui 
amb origen al segle XIX 

ESPERANZA À L V A R E Z 

ÈPbarri del Camp d'en Grassot 
està delimitat per la Travessera de 
Gràcia, Sardenya, Bailèn i Rosselló. 
El seu origen es remunta al segle 
^IX, segons la interessant recopi
lació històrica feta per Josep Maria 
Esteve Puntí al butlletí "Camp d'en 
Grassot. Origen i formació d'un 
barri", editat per l'associació de 
veïns al 1993. 

Situat al centre del pla de 
Barcelona, als peus dels serrats de 
la Rovira, l'inicial Camp d'en 
Grassot estava delimitat pels tor
rents del Pecat (avui carrer Bailèn) 
i Mariné (entre Sicília i Nàpols), 
frontera entre els municipis de Grà
cia i Sant Martí. Les primeres cons
truccions que es coneixen són les 
masies de "Ca l'Arquer" (1795), 
"Cal Xero" i "Can Mariné". Les dues 
primeres van ser enderrocades al 
1934 i 1935 respectivament, per la 
nova alineació de la Travessera. 
"Can Mariné" va ser enderrocada 
al 1991. 

Les primeres cases humils es 
van aixecar a sota de ia Travesse
ra, als carrers que creuaven la part 
de dalt de l'actual passeig de Sant 
Joan; coincidint amb la instal·lació 
de forns d'obra o rajoleries que 
explotaven els terrals del Camp 
d'en Grassot per construir la vila de 
Gràcia, cap al 1820. El forn de 
Jaume Daura va ser el que durant 
més temps va cremar, del 1831 
fins al 1899, 

Amb l'obertura del passeig de 
SantJoan, entre 1907 i 1928, nova 
quedar cap vestigi d'aquell primer 
barri. 

Els germans Grassot, propieta
ris de la major part dels terrenys 
(d'aquí li ve el nom al barri), volien 
freure'n més profit. Van recompen
sar els rajolers perquè se n'anes
sin i van començar la urbanització 
de l'actual barri, seguint el Pla Cer
dà per a l'Eixample. Les primeres 
cases es van fer al carrer Còrsega/ 
Passatge Roman i al passeig de 
Sant Joan/Indústria, on estava la 
taverna dels Garrofers, a la qual hi 
anaven els obrers dels forns que 
continuaven oberts cap al torrent 
del Pecat. 

El portal número 27 del carrer 
Grassot té la data més antiga, el 
1868. Això fa pensar que la urba
nització devia començar cap ai 
1865. 

• Primeres reivindicacions 

Al juliol de 1875, els veïns demana
ren llums de gas. El barri pertanyia 
a Gràcia, que fou municipi inde
pendent al 1820 la primera vega
da, al llarg del Trieni Constitucio
nal, i la segona vegada de 1850 al 
1897, any que va ser definitiva
ment agregat a Barcelona. 

La urbanització del Camp d'en 
Grassot continuava. El 1877 i 78 
s'obriren els passatges de Mariner 
' Sant Iscle. El 1880 els carrers de 
Bailèn, Coello (avui Pare Claret), 
Sant Martí (avui Indústria) i el de la 
Greu (enderrocat a principis de 
^egle). Es van treure les rajoleries 
'' quatre anys més tard, es va obrir 

• Els joves, aquí jugant a futbol, són el futur del barri 

un tros del passeig de Sant Joan, 
Còrsega i Roger de Flor. Al 1883 
una associació de propietaris del 
Camp d'en Grassot volia que des
apareguessin les rajoleries veïnes 
i demanà a Gràcia que perllongués 
fins a la Travessera la claveguera 
de Barcelona, pel perill d'infecció 
que representaven les aigües es
tancades. 

El portal número 
27 del carrer 
Grassot té la data 
més antiga, el 1868 

Al voltant de 1854, els hereus 
de les terres de Joaquima Casta
nyer van construir a Pare Claret/ 
Nàpols el convent nou, que va pas
sar a mans dels claretians el 1859. 
Aquests es van instal.lar al barri el 
1860 i el 1871 començà a funcio
nar el seu col·legi. Els claretians 
van construir la basílica del Cor de 
Maria, inaugurada el 1913, i 
construiren el col·legi actual entre 
1925/26. 

L'obertura del carrer Nàpols fins 
a la Travessera va obligar a edifi
car una nova façana al convent 
nou. Durant la Setmana Tràgica 
(1909) i la Guerra Civil (1936), el 

convent va sercremat. Malgrat això, 
la seva estructura ha perdurat fins 
avui i és, juntament amb el claus
tre, la construcció més antiga del 
barri. 

• Es consolida un barri obrer 

L'obertura i millora dels carrers de 
l'Eixample (clavegueram, aigua, 
gas i electricitat), l'autorització d'edi
ficar fins a dos pisos a l'illa Cerdà 
(1895) i un espectacular creixe
ment demogràfic de la ciutat, 
produiren una forta i ràpida indus
trialització del barri, afavorida per 
les mines subterrànies dels nom
brosos torrents que seguien ves
sant les aigües del Carmel i la 
Muntanya Pelada al mar. 

Fàbriques tèxtils i del ram de 
l'aigua, com "La Sedeta" i "El Blau" 
es van instal·lar al costat del Tor
rent Mariné. L'empresa Elizalde, 
pionera en la fabricació de cotxes i 
motors d'avió, se situà al passeig 
de Sant Joan/Còrsega. La popular 
"La Gota d'Ambre", indústria quí
mica, s'ubicà als terrenys de l'actu
al "Henkel Ibérica". La Myrurgia 
arribà del 1928 al 1930. 

S'intensificà la presència de 
petites empreses, comerços, ta
llers i obradors als baixos i als 
passatges. El barri va esdevenir un 
gran nucli obrer. Al 1929 el vell 
escorxador de Gràcia, on avui hi ha 
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la caserna de la Guardia Civil, és 
traslladat al general del carrer Di
putació. 

El barri arribà als anys 60 amb 
una coexistència d'habitatges, ta
llers i fàbriques. Aquestes van 
començar a ser problemàtiques 
quan van introduir maquinària 
nova i van ampliar les seves acti
vitats. Començaren a traslladar-

La fàbrica tèxtil de 
"La Sedeta, avui 
centre cívic, és 
l'emblema del barri 

se, beneficiades per la venda dels 
solars on s'hi construïen habitat
ges. 

La fàbrica tèxtil de "La Sedeta" 
va ser edificada per l'empresa Pu
jol i Casacuberta el 1899. Ocupava 
els carrers Indústria, Sicília, Pare 
Claret i passatge Llavallol. L'any 
1915 hi treballaven uns 400 obrers 
i obreres del barri. Fou una de les 
primeres indústries d'Europa a 
produir amb telers mecànics teixits 
de seda crua "Shantung" (d'aquí 
ve el seu nom). També produïa 
teixits de llana. 

L'any 1953 la fàbrica es traslla
dà i la Caixa d'Estalvis Provincial 

comprà l'edifici per edificar-hi. Els 
veïns van reivindicar l'edifici insis-
tentmentfins aconseguir que l'Ajun
tament el comprés a l'any 1980. El 
projecte presentat pels veïns res
pectava el conjunt arquitectònic 
reconstruint només allò que estava 
en mal estat. Els espais exteriors 
s'habilitaren com a pati escolar i 
plaça pública. L'institut i l'escola 
van obrir el curs 1983 i al maig del 
1985 es va inaugurar el Centre 
Cívic. 

Andreu Mas, actual president 
de l'Associació de Veïns de Camp 
d'en Grassot, s'emociona quan 
comenta que "La Sedeta és la que 
dóna importància al barri. Aquest 
centre ens l'hem fet molt nostre 
perquè no hi havia cap equipament 
a la zona. És emblemàtic, és el 
centre de la vida de barri. Les enti
tats utilitzem les sales, els jubilats 
fan cada dijous el seu ball i es 
troben cada dia al bar, hi ha una 
sala de lectura, una ludoteca i lo
cals per assaig. L'únic problema és 
que hi ha poc personal per aten
dre'l. És també un Centre Cívic de 
ciutat". 

• Una festa major amb tradició 

La festa major estava molt arrela
da al barri. El primer programa 
conegut data de 1925. El Camp 
d'en Grassot feia un dels envelats 
més importants de la festa de 
Gràcia. A la dècada dels 50 es va 
deixar de fer durant més de vint 
anys. En 1976 es va recuperar, 
però va ser un fracàs total. El 
mateix passà al 77, ja que la gent 
no participava. 

L'associació de veïns va anar 
a buscar les antigues comissions 
del carrer Grassot i els anys se
güents va resultar un èxit. Des de 
l'any 1984, es fa al voltant de I' 11 
de setembre. Hi participen les co
missions dels carrers i les entitats 
del barri: Grups de rock, els Jubi
lats i Pensionistes, el Centre Cí
vic La Sedeta, Bicirròquia, l'Asso
ciació de Veïns, Parròquia Santo 
Tomàs de Aquino, PDC Infantil La 
Sedeta, Associació Esportiva de 
Gràcia. 

El barri també està orgullós de 
la rua de Carnestoltes que fa cada 
any. "És molt popular, les associa
cions de pares també hi participen" 
conclou l'Andreu Mas, qui afegeix 
"al barri també tenim la Font d'Hèr
cules des del 1929, i el monument 
d'en Clavé després de 1888". 

Problemes actuals 
• El Camp d'en Grassot obrer de la primera 
meitat del segle ha esdevingut un barri actual 
de classe mitjana-alta. Andreu Mas ens ho 
explica "el centre geomètric de Barcelona 
puja cap aquí, es nota pel tipus de botigues 
que es posen. El barri està molt ben comuni
cat, té cinc línies d'autobús i dos de metro, 
encara que amb Gràcia no hi ha res directe. 
És un barri decadent, la gent que arriba té de 
mitjana, entre 40 i 50 anys. La gent jove no 
pot accedir-hi per l'elevat preu dels pisos". 

El barri segueix sent fronterer, entre Grà
cia (a la qual pertany) i l'Eixample (al qual 
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"L'escola Sant Joan, al nou mapa escolar" 

més s'assembla). Hi ha gent que ha viscut 
sempre aquí i d'altra, nou vinguda, sense una 
identitat arrelada. Per això l'associació de 
veïns va publicar un altre butlletí al 92, amb 
dades estadístiques, una ressenya històrica i 
la descripció socio-econòmica del Camp d'en 
Grassot. 

L'actual cavall de batalla de l'associació de 
veïns és aconseguir que la Generalitat torni a 
posar el col·legi públic Sant Joan al mapa 
escolar. De moment, davant de la tossuderia 
del Departament d'Ensenyament, el Síndic 
de Greuges té ara la paraula. 
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10 àlbums de cromos 
Una col·lecció de 2.000 cromos en deu àlbums vol divulgar la 
història de tots els districtes de la ciutat. Magnífica idea que ha 
començat per Ciutat Vella. Llàstima que les reduïdes dimensions 
de les fotos-cromos disminueixin la bellesa i l'interès de moltes 
imatges. Fastigueja que en mitja dotzena de casos la numeració 
estigui equivocada, però creiem que la selecció de cromos del 
primer àlbum és encertada. Només indigna que en les portades 
previstes per a cada àlbum d'uns districtes enva'íts pels cotxes tan 
sols n'hi hagin dibuixat un. Un cotxe per a tota Barcelona. Sobren 
comentaris. 

Tots els 
xalets 
porten a 
Roma" 

El malson de 
Porcioles 
El 1991 Joan Brossa va fer una escultu
ra antihomenatge a Porcioles, titulada 
Record d'un mal son, per encàrrec de 
l'alcalde socialista de Sant Adrià de 

Besòs, Antoni Meseguer. Aquest s'ho 
va repensar i va guardar l'obra en un 
magatzem municipal fins que l'onze de 
juny de 1995 els dos regidors d'Iniciati
va la van rescatar per col.locar-la, amb 
el beneplàcit de l'autor, al barri de la 
Mina. Però això no va agradar al fins fa 
poc alcalde de Sant Adrià, el convergent 
Jaume Vallès, que l'endemà mateix la va 
segrestarpertomar-laal magatzem muni
cipal. Ara ja torna a ser alcalde Antoni 
Meseguer, i Porcioles encara no sap si 
despertarà del seu malson. 

El pis que busques 

a k mida de la teva butxaca 
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CARRER CRÒNICA 7 
Bombers: entre la innovació, "̂5 
el risc i l'emoció 

paraules 

ESPERANZA A L V A R E Z 

L'any 1974, un grup de persones 
^an quedar atrapades dintre de 
l'ascensor a dalt del monument de 
Colom. El treball de rescat va ser 
•Tiolt dur. Al Cos de Bombers no hi 
havia escaladors ni grups especi
als. Com van poder, sense mitjans 
adients, els bombers van grimpar 
Per dintre de l'ascensor i van bai
xar tota la gent. El tremend esforç 
Va ser reconegut amb una Medalla 
d'Orde la Ciutat. Avui en dia, aquest 
Servei seria normal per al Grup 
Especial de Salvament. 

L'any 1979 van arribar al Cos de 
Bombers de Barcelona tres moni
tors d'escalada, quan el grup de 
"muntanya estava en estat embrio-
î ari. L' any 1981 van entrar al vol
tant de vint escaladors més. Es 
creava així la Brigada de Rescat de 
la que també formaven part els 
submarinistes, encarregada de 
treure els muntanyencs atrapats al 
Pedraforca, Pirineus, Núria i 
Montserrat. 

Aquesta tasca dels Bombers de 
l'Ajuntament s'inclou en el compro-
fnís establert dins de la Coordina
dora de Rescat de Muntanya a 
nivell de Catalunya, de la que for
maven part la Federació Catalana 
de Muntanya, els Bombers de 
Barcelona, els Bombers de la Ge
neralitat, la Creu Roja i la Guàrdia 
Civil. 

L'any 1983 la Generalitat va 
assumiraquesta competència, però 
els Bombers de Barcelona van con
tinuar fent les tasques de rescat 
tins als anys 90, quan el Govern 
Autònom va crear un Cos de Res
cat dins dels seus Bombers. A par
tir d'aquí, encara que es manté la 
ool.iaboració sempre que la situa
ció ho requereix, la Brigada de 
Rescat dels Bombers de Barcelona 
Passà a dir-se Grup Especial de 
Salvament (GES) i a utilitzar les 
tècniques de l'escalada a les sorti
des urbanes. 

Aquestes tècniques van perme
tre al GES rescatar una dona en 
Cadira de rodes de la galeria on va 
Puedar atrapada per l'explosió del 

• La ciutat té petits incendis forestals que cal apagar 

carrer Borrell, en la qual es va en
derrocar un edifici, el 5 de desem
bre de 1990. 

Actualment el Cos de Bombers 
de Barcelona té 32 escaladors al 
quarter central de Provença, re
partits entre els quatre torns rota
tius que cobreixen les vint-i-quatre 
hores diàries durant tot l'any. Tam
bé té trenta submarinistes, distri
buïts d'igual manera, però ubicats 
als quarters de Poble Sec i Drassa
nes. Des de fa uns anys, l'escalada 
i el submarinisme compten com a 
ofici, al igual que el de paleta, elec
tricista 0 conductor, al barem de 
selecció per accedir al Cos de Bom
bers de Barcelona. 

Durant les hores de feina, els 
bombers del GES fan pràctiques al 
rokòdrom i a la típica torre del pati 
del quarter". També podem sortir 
durant tot el dia a fer pràctiques a la 

muntanya, si la feina i el nombre de 
companys ho permeten. Periòdi
cament, a la primavera i a la tardor, 
fem cursos d'alpinisme i de rescat 

El Cos de 
Bombers de 
Barcelona té 32 
escaladors i 30 
submarinistes 

fora de Barcelona I durant el nostre 
temps lliure", explica Joan Asín 
Ferrando, cap del GES. 

• Torns rotatius 
El Cos de Bombers està organit
zat en quatre torns rotatius, amb 
jornades laborals de dotze hores. 
El torn que treballa de dia entra a 

A la conquesta del Cho-Oyu 

• El proper 28 d'agost, una ex
pedició, integrada per cinc bom
bers de l'ajuntament de Barcelona 
'dos socis del Club Excursionista 
l'Aliga, sortirà cap al Cho-Oyu, 
"Tiuntanya de l'Himàlaia amb 8.201 
rnetres, per intentar assolir el seu 
cim.. 

Al cim del Cho-Oyu, el mont 
de la Deessa Turquesa, els ex
pedicionaris, Oriol Gispert Ge-
'^er, Joan Carles Serrano 
'^ompel, Juli Pèriz Terres, Joan 
Asín Ferrando, Antoni Gómez 
Solea, Agustí Pallarès Vaqué i 
f^erran Alvarez Fernàndez dei
xaran un casc de bombers, com 
a símbol de l'esforç diari i anò-
•̂ im que fan aquests professio-
'̂ als arreu del món. 

RUBÉN PÉREZ 

• Els bombers pujaran el ChoOyu 

Amb aquest gest volen retre 
un homenatge a la figura univer
sal del bomber per la seva tasca 
diària de salvament i rescat, i el 
seu apropament a totes les per
sones que puguin necessitar els 
seus serveis. 

L'escalada al Cho-Oyu la faran 
pel Tibet. En dos dies preveuen 
arribar al campament base, situat 
a 5.500 metres. Desprès, hauran 
de passar per quatre campaments 
més fins arribar al cim. La tornada 
a Barcelona està prevista pel 16 
d'octubre. Ei pressupost de l'ex
pedició és d'l 1.990.000 pesse
tes, i compta amb la col.laboració 
de tot un seguit d'empreses i de 
dues Institucions: l'Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació. 

MIGUEL LÓPEZ 

les 8 del matí i plega a les 8 del 
vespre. El de nit a l'inrevés. A 
l'hora d'entrada es passa llista 
per saber si tothom hi és i els 
bombers han de mirar el cotxe ai 
que estan assignats durant la jor
nada. Seguidament revisen els 
cotxes i el material, i fan gimnàs
tica fi l'hora d'esmorzar (de 9,30 a 
10 hores) o practiquen esport fins 
a l'hora de sopar (cap a les 22 
hores). 

A partir d'aquí, els dos torns 
són diferents. Evidentment, tot 
està en funció del nombre de sor
tides que tinguin i de la durada 
d'aquestes. En un dia normal, 
després d'esmorzar, els bombers 
fan pràctiques durant unes tres 
hores. El dinar i el sopar se'l fan a 
la cuina que tenen dins del quar
ter i mengen al bar. Per la tarda, 
després de netejar, van a classes 
teòriques i fan esport. El torn de 
nit, després de sopar, té descans. 

Les seves tasques al quarter 
són sovint interrompudes per al
guna de les alarmes de colors 
que sonen. Cadascuna reclama 
un servei diferent: electricistes, 
ambulància.... Ells saben que una 
alarma significa que hi ha un perill 
per a alguns ciutadans, per això 
llisquen per les barres i corren 
cap als cotxes. Una vegada en 
ells, ja sabran més instruccions. 
Han d'arribar el més aviat possi
ble. 

Ells saben que cada sortida és 
una aventura, no saben què pot 
passar, però tenen molt assumit 
que el risc forma part de la seva 
professió. Viuen, sovint, situaci
ons límits de moltes persones i 
volen tenir mitjans per fer la seva 
tasca amb la major professio-
nalitat. Volen ser útils als ciuta
dans que els necessiten. 

# 

Els arbres de 
Barcelona estan 
malalts 
Molts dels arbres que hi ha als 
carrers de Barcelona estan 
malalts. Les espècies que tenen 
la salut més deteriorada són les 
palmeres, especialrhent aquelles 
que estan plantades a les 
rondes. Aquestes són algunes de 
les situacions que es van 
debatre al congrés "L'arbre i la 
ciutat" que es va celebrar al 
Palau de les Heures de 
Barcelona el passat 31 de maig i 
1 i 2 de juny. 
Experts de tot el món van 
parlar durant tres dies de 
mètodes i estratègies per 
millorar la conservació i 
qualitat dels arbres de les zones 
urbanes. Alguns d'ells, com el 
biòleg americà Alex Shigo, no es 
van estar de comentar la 
situació de la vegetació de la 
ciutat amfitriona del congrés: 
"Tant les palmeres com altres 
arbres estan mal plantats, a 
massa profunditat. Els arbres 
han de plantar-se més a la 
superfície; si no, potser no 
moriran, però segur que no 
creixeran correctament". Això, 
que no passa sols a la capital 
catalana, és degut a la mala 
qualitat del sòl urbà, carent 
sovint de la matèria orgànica i 
l'oxigen necessaris per 
alimentar la vegetació. 

La Generalitat 
s'oposa al pla del 
congost del Besòs 
La Generalitat ha comunicat al 
Ministeri d'Obres Públiques i 
Transports (Mopt) la seva 
oposició al pla urbanístic del 
congost del Besòs que el 
ministre Borrell va signar el 27 
de març amb els ajuntaments 
de Barcelona, Santa Coloma de 
Gramenet i Montcada i Reixac. 
Els motius que argumenta 
l'administració autonòmica són 
que el pla vulnera la distribució 
de competències establerta per 
la Constitució i l'Estatut. 
L'anomenat pla del congost del 
Besòs afecta els barris 
barcelonins de Trinitat Vella, 
Vallbona, Torre Baró i Ciutat 
Meridiana, quatre barris més de 
Santa Coloma i un de 
Montcada. El pla preveu 
invertir 3.400 milions de 
pessetes en la millora de les 
comunicacions de la zona i en la 
realització d'un passeig al 
marge esquerre del riu. 
Des de les associacions de veïns 
es valora positivament el pla 
però les entitats veïnals de 
Vallbona, Torre Baró i Ciutat 
Meridiana creuen que malgrat 
el pla del congost del Besòs, 
falta "un projecte global que 
abordi d'una vegada la 
integració dels tres barris a 
Barcelona". 



8 OPINIÓ 
^ ^ ^ La Veu del 

CARRER Juliol-Agost de 1995 

R a f a e l M i l l a 
Comisión de Parados de Barcelona Las cifras enganan: el paro aumenta 

os datos que tenemos sobre el 
mercado laboral y los niveles de paro en 
Barcelona hay que utilizarlos con ciertas 
matizaciones para que no den un resultado 
que distorsione la realidad, de por sí críti
ca. 

Una parte de la población asalariada o 
de las contrataciones efectuadas en 
Barcelona corresponden a personas no 
residentes en Barcelona y por eso los para
dos que estan inscritos en las localidades 
de los alrededores deberían, en buena 
lògica, ser contados como parados de 
Barcelona. 

Como ejemplo, ya que solo tenemos datos 
de 1986, la población ocupada residente en 
esa fecha en la ciudad era de 522.393 
trabajadores, mientras que los puestos de 
trabajo localizados en la ciudad ascendían 
a 626.635. Es decir 104.242 personas 
trabajaban y no vivían en Barcelona ciudad. 

Teniendo en cuenta estàs prevenciones, 
podemos entrar a analizar los elementos 
mas signifícativos del mercado de trabajo 
en Barcelona. 

1. El descenso de la población asalariada. 
Hemos pasado de 745.556 trabajadores en 
1990, a 651.797 en 1994. Es decir, una 
pérdida de 93.759 puestos de trabajo, a los 
que habría que sumar los datos de las 
ciudades que rodean Barcelona. 

Barcelona se està transformando en una 
ciudad donde el sector servicios es 
absolutamente predominante (72,7% de la 
población asalariada en 1994), con un 
desplazamiento del sector industrial muy 
importante, que escasamente supera el 
20%. 

2. A la hora de analizar el paro en 
Barcelona es necesario ponerse de acuerdo 
en las fuentes de recogida de datos. El 
INEM habla de "demandantes activos pa
rados" (87.000, el 12%)y de "demandantes 
activos inscritos" (135.000, el 19%). Este 
ultimo dato es el que se acerca mas a la 
encuesta de la E.P.A. y seria con el que 

Población ocupada en Barcelona por sectores 1986-1994 
800.000 • 
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Fuente: INSS (datos facililados por JEC), Datos elaborades por el Departament d'Estadlslica. Ajuntament de Barcelona, 

tendríamos que trabajar, porque es el que 
responde mas a la realidad y no al 
maquillaje de los datos por intereses 
partidistas. 

Ahora bien, estos datos pueden 
distorsionar la realidad, dado que una parte 
de los trabajadores de Barcelona residen 
fuera de ella y cuando pierden el empleo se 
inscriben en las oficinas del INEM del 
municipio de residència. 

Sin embargo estos datos indican la 
tendència de 1994, que es de estancamiento 
y no de recuperación del empleo como 
algunos nos quieren vender. Si tomamos 
como referència todo el afio 1994, en seis 
meses crece el paro y en cinco desciende, 
situàndose la media de parados (89.110) 
algo por encima de enero del 94 (88.959). 

Lo mas preocupante de los datos sobre 
personas en paro es la tendència 
pràcticamente sostenida de aumento en 
los mayores de 40 afios. Estos representan 
el 40% del paro de la ciudad, y la 
constatación de que los mayores de 54 anos 
no tienen pràcticamente posibilidad de 

reincorporarse al mercado laboral. Si esto 
lo enmarcamos en que en 1994, según 
cifras oficiales, se ha dado un crecimiento 
económico superior al 2% del PIB, podemos 
conduir que nuestro mercado de trabajo es 
incapaz de generar empleo en periodos de 
recuperación e insufíciente para contra
restar los puestos de trabajo perdidos en 
periodos de recesión. 

Si no introducimos la reducción de la 
jornada laboral y el reparto del empleo, 
estamos abocados a tasas de paro superio
res al 20%. 

3.El hecho de que durante 1994 se 
realizaran en Barcelona 322.862 contratos, 
no es en sí mismo positivo si no va 
acompanado de un aumento del empleo y 
de altas a la seguridad social en computo 
anual. Estàs altas cifras de contratación lo 
que demues t ran son los niveles de 
temporalidad y rotación tan exagerades 
que se estan dando en nuestro mercado 
laboral. Es un elemento de por sí altamente 
negativo para la rentabilidad de nuestro 
tejido productivo. 

Es necesario detenerse en los datos de 
las modal idades de cont ra tac ión y 
comprobar como los de menos de 6 meses 
representan el 50% del total y solo el 0,16% 
los de mas de dos aftos. O lo que es lo 
mismo, el 99,84% de los contratos se 
realizan por tiempo inferior a dos afios. 

El dato de que 6,46% de los contratos 
sean indefinides podria ser un dato muy 
positivo, si no contabilizàramos los puestos 
de trabajo indefinides que se han destruido 
en ese mismo perídodo. La tendència de los 
liltimos anos es cambiar empleo indefinido 
por temporal y el balance sigue siendo 
negativo en 1994. 

Un liltimo dato a destacar es que los 
contratos "ordinàries" doblan a los de "fo
mento de la ocupación", estos liltimos 
subvencionades. El empresariado sigue 
utilizando mayoritariamente los contratos 
de "obra y servicio" y los de "necesidades de 
la producción" por su temporalidad, sin 
acudir a la contratación indefinida, aunque 
esta esté subvencionada en parte por el 
Estado. 

Manifest Solidaritat amb les dones d*Algèria 

TJ n la situació política de guerra 
civil encoberta que viu Algèria, polaritza
da en la lluita armada entre integristes i 
un govern sorgit d'un cop d'Estat militar, 
s'estan emprant mètodes salvatges i inhu
mans contra la població civil en general i 
contra col·lectius específics en particular, 
com el de les dones i les nenes, que són 
contínuament víctimes de violacions, as
sassinats i decapitacions. 

Els atacs contra les dones s'estan duent 
a terme, d'una forma especial, per part 
dels grups armats integristes, com a res
posta a les exigències femenines d'igual
tat, democràcia i autonomia, que contradi
uen radicalment el projecte de societat 
d'aquests grups, una societat on les dones 
estarien sotmeses a l'autoritat absoluta 
dels homes. 

La corrupció i la repressió indiscrimi
nada d'un règim polític i de l'exercit que el 
tutela no poden justificar, en cap cas, la 
persecució i l'eliminació de col·lectius que, 

com el de les dones, volen prendre la pa
raula, exercir la seva autonomia i decidir, 
per elles mateixes, el seu present i el seu 
futur. 

La gent que opta per la violència i l'as
sassinat sistemàtic contra les dones i les 
nenes persegueix, mitjançant l'estratègia 
del terror, forçar-les a la por i al silenci. 
Però, paradoxalment, les violacions, deca
pitacions i crims contra les dones només 
mostren la por, la feblesa i la importància 
d'una minoria intransigent davant el que 
representa la paraula, el cos femení i la 
seva capacitat de crear un futur diferent. 

El cas d'Algèria posa en evidència el 
nefast protagonisme d'uns homes que no 
poden ni saben desvincular el seu poder de 
la força de les armes. 

Davant d'aquesta situació, els grups i 
entitats de dones de Catalunya: 

Denunciem tots els assassinats come
sos, i manifestem el nostre respecte, admi
ració i solidaritat amb les dones algerianes 

La Favb fa una crida 
a donar suport al 
present manifest 
que afronten, dia rera dia, les sentències 
de mort dels bàndols enfrontats i la violèn
cia quotidiana, que adquireix formes més 
exacerbades en situacions de conflicte. 

Recordem la voluntat d'autonomia de 
les dones algerianes i la seva revolta con
tra el "Codi de Família" imposat pel Front 
d'Alliberament Nacional (FLN) després de 
la guerra anticolonial, Codi que les situa 
com a eternes ciutadanes de segona cate
goria. 

Ens solidaritzem amb les seves mani
festacions multitudinàries, amb les dates 
significatives del 22 de març de 1994 i el 8 
de març de 1995, contra la servitud, la 
violència i la injustícia. 

I des del reconeixement de la dimensió 
ètica i política de la lluita de les dones 
d'Algèria i considerant les greus amenaces 
que pesen sobre elles: 

Exigim que tant el govern de l'Estat 

espanyol, com els de la resta de països de la 
Unió Europea, prenguin una posició clara 
de denúncia i oposició a aquests fets i a la 
violació sistemàtica del dret a la vida, la 
integritat i la llibertat de decisió de les 
dones. 

Exigim el reconeixement internacional, 
com un dret humà irrenunciable, del dret 
de les dones a la vida, a la inviolabilitat 
física i psíquica i a la lliure decisió, sense 
discriminacions per raó d'edat, d'estat ci
vil, d'orientació sexual, d'ètnia, de religió o 
d'ideologia, i que els atacs contra les dones 
per raó del seu sexe, en situacions de con
flicte armat, siguin reconeguts, jutjats i 
perseguits com a crim de guerra. 

I com a mesura immediata, 
Exigim que els governs de la Unió Euro

pea reconeguin la condició de perseguides 
polítiques, per raó de sexe, de les dones 
algerianes i permetin la lliure entrada a 
totes aquelles que es vegin amb la necessi
tat de marxar del seu país. 
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Temps per passejar 

Nt) t e n i r v a c t i n c e s o, p e r q u a l s e v o l 
m o t i u , h a v e r - I e s d e p a s s a r a la c i u t a t 
t'S p e r a m o l t a g e n t u n a d e s ^ í r à c i a . 
B a r c e l o n a , p e r ò , o f e r e i x a l t e r n a t i v e s 
f ' restjues i f e s t i v e s p e r a t o t e s i t o t s 
a q u e l l s t jue p a s s e n l ' e s t i u a la c i u t a t . 
E n a q u e s t d o s s i e r , q u e a r r i b a f ins a la 
s e c c i ó d e T J a r c e l o n e s , C A R R E R vol q u e 

v o s a l t r e s d e s c o b r i u , t o t p a s s e j a n t 
t r a n q u i l · l a m e n t p e r l a c i u t a t , a l g u n e s 
d ' a q u e s t e s p r o p o s t e s i a c t i v i t a t s . 
C r e i e m q u e u n a b o n a m a n e r a d e fer -
h o é s e s c o d r i n y a r r a c o n s i c o s e s q u e 
n t ) r m a l m e n t n o t e n i m p r e s e n t s . N o 
p r e t e n e m s e r e x h a u s t i u s ; s i m p l e m e n t 
s u g g e r i m i a j u d e m m o d e s t a m e n t a f e r 

m é s a g r a d a b l e l ' e s t i u b a r c e l o n í . 
L l e g i u , c a m i n e u p e r C o U s e r o l a , 
b a n y e u - v o s a l es p l a t g e s i p i s c i r 

v o s t r a . S e g u r q u e h i t r o b a r e u 
s o r p r e s e s a g r a d a b l e s . 

DOSSIER 

Alegria, és festa major 

Bernat P o e a s o l t a 
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Els correfocs , amb diables i dracs , són act iv i tats habi tua ls de l es festes m ^ o r s 
KIM MANRESA 

® urant els mesos de juliol, agost i 
setembre, fet expressament per 
combatre la calor i la mandra, 

vint-i-tres barris de Barcelona celebren la 
Seva festa major. Sí, sí, vint-i-tres. Molts 
més que Gràcia, que Sants, que Poblenou... 
E*e fet, hi ha qui diu que l'estiu és una 
època ideal per a la disbauxa i per deixar 
anar la rauxa. Així que, amigues i amics, 
Poseu-vos un bon calçat, per córrer, saltar 
i ballar, que anem a fer un passeig per les 
festes majors que hi ha aquest estiu als 
barris de la ciutat. 

Comencem el nostre recorregut el diven
dres 7 de juliol al Carmel fent una partideta 
4^ petanca a les pistes del Club de la Rovira. 
Es l'aperitiu de la festa major del barri, que 
Continua l'endemà amb un festival flamenc 
(6 de la tarda a la plaça de la Palmera). A la 
iftateixa hora, però a la Rambla del Carmel, 
hi ha un acte infantil amb la Banda Sonada, 
lue a la nit cedirà el lloc a l'orquestra 
Tramontana. I no aneu a dormir gaire tard, 
^ue el diumenge 9 al matí hi ha la cercavila 
amb els trabucaires, els gegants, el drac, els 
diables i els bastoners. I per la nit... un altre 
^op el ball, ara amb l'orquestra Perfil. 

Durant tota la setmana el Carmel se
gueix de festa, i del 9 a l ' I l comparteix 
xerinola amb el barri de Sant Cristòfor. 
Nosaltres, que treballem, no podem tor
nar-hi fins al divendres 14. Aquest dia, al 
Carmel , hi ha cercavila, ball a quarts 
d'onze i, a les dotze, el pregó (mare meva 
quines hores!). L'endemà, per la tarda, 
tenim dues opcions. 
Els més t ranqui ls 
que s'acostin a les sis ^^^m^mmm 
a la Rambla: hi fan 
havaneres. Els més 
nerviosos, en canvi, 
que vagin al correfoc. 
Després ja ens tro
barem al ball. O sinó 
diumenge, que co-
mença amb una tro
nada del trabucaires 
i acaba també amb 
pólvora, la dels focs artificials que posen 
punt i final a la festa. 

Potser ens hem deixat algun acte, però 
és que aquest tercer cap de setmana de 
juliol no ho podem fer tot, perquè també 
volem anar a Vallbona. Allí la festa la fan 

Si la calor i les 
tempestes ens deixen^ 
jugarem, ballarem^ 
beurem, i riurem 

durar fins a la setmana següent amb uns 
plats realment forts. El divendres 21, a les 
deu al camp de futbol, ve l'orquestra 
Mondragón. L'endemà, al mateix escena
ri, l'orquestra Traveria. I el diumenge 23 
una proposta original: una gimcama de 
cotxes. El mes s'acaba. Però no, no ens 
n'oblidem. Els companys i companyes de 

Poble Sec també fan 
la festa major entre 

^gggg^gig^ el 19 i el 25 de juliol. 
La nostra passe

jada es relaxa una 
mica durant el mes 
d'agost. J a sabem que 
moltes i molts no hi 
sou, i que tot està atu-
rat; però els que ens 
quedem a la ciutat 
tenim dret a passar-
nos-ho bé. Per això 

el dia 15 anirem cap a Gràcia. Hi tenim 
festa fins al dilluns 21, just a temps per 
enllaçar amb la festa major de Sants. A 
tots dos barris visitarem els carrers guar
nits i, si la calor i les tempestes ens 
deixen, jugarem, ballarem, beurem i riu-

Calendari de 
festes majors 

Juliol 
El Carmel (del 7 al 16) 
Sant Cristòfor (del 9 a l'H) 
Vallbona (del 14 al 23) 
Poble Sec (del 19 al 25) 

Agost 
Gràcia (del 15 al 21) 
Sants (del 21al 3 de setembre) 

Setembre 
La Bordeta (de l'I al 12) 
Camp d'en Grassot (del 8 a l'H) 
Vallvidrera (del 8 a l'H i del 15 
al 17) 
Poblenou (del 9 al 17) 
Horta (del 9 al 17) 
Barri del Port (del 10 al 12) 
Barri dels Indians (del 16 al 24 ) 
Montbau (del 23 a l'I d'octubre) 
Les Planes (sense confirmar) 
Galvany (sense confirmar) 
Font Castellana (sense confirmar) 
Verdum (sense confirmar) 
La Ribera (sense confirmar) 
Barceloneta (sense confirmar) 
La Salut (sense confirmar) 
Vallcarca (sense confirmar) 
Congrés (del 30 al 8 d'octubre) 

rem. I, per què no?, també hi ha espai per 
a la reivindicació. El dijous 17, a la plaça 
del Diamant hi ha un acte de solidaritat 
amb Cuba; i l'endemà, amb els presos 
independentistes. 

Pel que fa a Sants, el dilluns 21 el pregó 
el farà en Pep Fortuny, de l'Elèctrica 
Dharma, que tocarà a la plaça Joan Peiró 
el dia 24 a les onze de la nit. Abans hi haurà 
hagut una festa d'escuma (11 del matí), 
una ballada de sardanes (7 de la tarda amb 
la Principal del Llobregat) i un temible 
correfoc (9 de la nit). Amb aquestes, resul
ta que no ens n'adonarem que ja haurà 
arribat setembre i tota la bullícia de gent. 
Perfecte. Així tothom podrà fer pinya a la 
trobada castellera del diumenge 3 a l'Es
panya Industrial. 

I arriba el moment decisiu. Tomem a 
classe 0 tornem a la feina, però per fer-ho 
menys traumàtic passem abans per algun 
barri. I al setembre, com veiem al quadre, 
n'hi ha molts que estan de festa. I a més a 
més, hi ha la Mercè. 

Renoi! No sé pas si podreu passar per tot 
arreu. Tant se val, el cas és que sortiu i us 
ho passeu bé. Bona Festa Major! 
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La CoUserola barcelonina es 
pot visitar en transport 

públic... i a peu 

^ ^ ^ a serra de CoUserola, 
H P H una desconeguda per a 
^ ^ ^ molts barcelonins, és a 

l'abast de tothom. S'hi pot anar 
amb transport públic -funículars-
i caminant els cinc cents metres 
que separen el Tibidabo de 
Vaílvidrera de la serra. Us sugge
rim una senzilla ruta, que també 
es pot fer en l'altre sentit. 

Sort ida de la plaça de 
Catalunya, estació de l'Avinguda 
de la Llum, amb els Ferrocarrils 
de la Generalitat, fins a l'Avingu
da del Tibidabo. 

Adalt de tot del carrer Balmes, 
en sortir de l'estació i davant de 
l'edifici de la Rotonda, una bonica 
casa modernista amb un ramat a 
la cúpula molt artístic, es puja al 
tramvia blau, l'únic tramvia que 
queda al nostre país. 

Al final del tramvia hi ha l'es
tació del funicular del Tibidabo, 
des d'on es gaudeix d'una vista 
panoràmica molt bonica sobre 
Barcelona. Aquí agafareu el pri
mer funicular de l'itinerari, inau
gurat l'any 1901 però molt mo
dernitzat posteriorment. 

En arribar al cim del Tibidabo, 
a 512 metres d'aíçada, el més alt 
de la serralada, podreu veure, 
diuen, en un dia molt clar des del 
Pirineu fms a Mallorca i des de 
Montserrat fins a Arenys de Mar 

R o s e r Argemí 

i Castelldefels. Aquí podreu visi
tar l'església monumental, la tor
re d'aigües i el tradicional parc 
d'atraccions. 

Després de passejar pel 
Tibidabo, cal que us cordeu bé les 
sabates per caminar fins a 
Vaílvidrera. Agafareu el catTer as
faltat, que fa molta pendenti passa 
per davant d'un gran aparcament, 

L'estació del 
funicular de 
Vaílvidrera es 
troba en un petit 
nucli urbà 
envoltat de boscos 
que Joan 
Maragall va 
immortalitzar en 
els seus versos 

i després enllaçareu amb el camí 
amb llambordes que va cap a la 
porta de la torre de CoUserola. 

A l'entrada podreu decidir de 
pujar-hi o no -vai 375 pessetes- i 
després continuareu per un camí 
de terra amb graons de fusta que 
puja a la creu de terme que hi ha 

a la carena, restaurada molt re
centment. 

Seguint l'antiga drecera en di
recció a migdia arribareu a la 
carretera, just en el punt on es 
converteix en carrer Alberes, que 
va a parar al nucli urbà de 
Vaílvidrera. Cal seguir baixant 
fïns arribar a la plaça del funicu
lar de Vaílvidrera. En tot són no
més són uns vint minuts a peu i 
de baixada, 

L'estació del funicular de 
Vaílvidrera, a 365 metres d'alça
da sobre el mar i entre cases mo
dernistes de principis de segle, es 
troba en un petit nucli urbà en
vol ta t de boscos que Joan 
Maragall va immortalitzar en els 
seus versos. A l'estació, que és 
una bonica construcció amb orna
ments d'obra vista i finestrals molt 
característics de principis de se
gle, inaugurada l'any 1906 i ara 
en procés de restauració, es puja 
al funicular restaurat però que 
manté els antics vagons de fusta. 
Agafeu els seients del davant per 
gaudir d'una entrada triomfal a 
Barcelona, desconeguda per a la 
majoria de barcelonins, amb 
Montjuïc i el mar al fons. 

Ja al peu del funicular, s'agafen 
els Ferrocarrils de la Generalitat 
que venen de! Vallès i porten fins a 
la plaça de Catalunya altre cop. 

GEMMA CORTACANS 

El funicular de Vaí lvidrera ofereix bones v i s tes 

Aquest mapa, una bona or ientac ió per passejar per CoUserola 

A tot estirar es triga tres hores 
per fer aquest recorregut, sense 
entretenir-s'hi massa, encara que 
a qualsevol indret de l'itinerari 
podreu aturar-vos, seure una es
tona i contemplar l'entorn natu
ral que envolta 
la nostra ciutat. ^^^am 

Al l larg del 
recorregut hi ha 
moltes cases mo
dernistes dignes 
d'admiració i so
bretot uns boscos 
frondosos amb 
una vegetació i 
una fauna molt 
rica. Entre les 
moltes fonts 
exis tents a la 
serralada, la de 
la Budellera di
uen que té una 
aigua beneficio
sa per als bu
dells. " 

Baixant de la 
creu de terme i arribats a la 
carretera, que es converteix en 
carrer Alberes, trobareu a la 
dreta el carrer del parc de la 
Budellera. Un curt trajecte us 

portarà a l 'entrada de l'immens 
parc municipal que porta aquest 
nom. Seguint el camí que baixa 
més, arribareu a la font de la 
Budellera. Es un paratge idíl·lic 
on l'arquitecte francès Forestier 

• va dissenyar 
un projecte 
que fou inau
gurat a prin
cipis de segle 
i restaurat fa 
pocs anys. 

P e r 
aquests bos
cos, de propi
etat munici
pal, i per tota 
la s e r r a de 
C o l l s e r o i a 
corren molts 
animals dife
r e n t s , però 
p o t s e r els 
més especta
culars són els 
porcs sen

glars, que proliferen sense por i 
es mengen les escombraries i 
furguen els horts dels Ilebrencs, 
que es com es diuen els habi
tants de Vaílvidrera. 

La font de la 
Budellera és un 
paratge idíL·lic on 
l'arquitecte 
francès Forestier 
va dissenyar un 
projecte que fou 
inaugurata 
principis de segle 
i restaurat fa pocs 
anys 

bosses - carteres - viatge - pell 
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El inspector Méndez afirma: 
"La emoción va por barrios" 

"50 vegades 
Barcelona" 

Andrés Naya 

® o es una broma. La emoción va 
por barrios y los barrios son los 
de la Barcelona de nuestros 

pecados. La misma ciudad en la que nació 
en 1927 Francisco Gonzàlez Ledesma, y la 
misma en la que ejerce como escritor y 
periodista, premio Planeta de 1984. 

Però vayamos por partes, o mejor dicho, 
viajemos por partes de la mano del tronado 

policia Méndez, protagonista atípico de 
sus libros. En principio, conviene recordar 
que la obra de este estupendo autor se 
inscribe en el genero policíaco y que no hay 
mejor escenario para el relato criminal que 
la Metròpoli. Y la Metròpoli de Ledesma, 
como ya se ha dicho, es la Barcelona post y 
preolímpica. 

Veamos como la ha visto el autor a lo 
largo de cinco novelas inolvidables, 
protagonizadas por el viejo policia de la 
calle Nueva, la calle Unión, la calle 
Lancaster y la calle Arrepentidas. O lo que 
es igual, las calles del Barrio Chino, Ciutat 
Vella para los puristas, por las que se 
mueve Méndez como pez en el agua. 

"Cuando yo era nifto, escriba Ledesma en 
El expediente Barcelona, y màs tarde, cuando 
empecé a conocer con mis amigos las entranas 
de la ciudad, me hechizaban los domingos 
por la tarde en la Barcelona vieja". 

Con esta confesión teüida de nostàlgia 
el escri tor se explica a sí mismo, 
introduciéndonos en un cicló narrativo 
irrepetible, inseparable de su condición de 
barcelonès. Tan inseparable que, junto a la 
emoción de los argumentos, el lector 
descubre "el vientre de Barcelona", como 

Rai Ferrer 

diria Zola, con sus cines de barrio como el 
Arnau y el Maldà, sus barriadas como el 
Guinardó y Poble Sec, sus bares y 
restaurantes como La Puflalada y Casa 
Juan, sus casas de citas como La Gaucha y 
El Jardín, sus asociaciones de vecinos como 
la de Pubilla Casas y sus mercados 
populares como el Sant Antoni. 

Si en El expediente Barcelona el prota
gonista es un abogado del Eixample tornado 
de la realidad, en Las calles de nuestros 
padres, la mejor novela del cicló, el tronado 
policia Méndez se hace con las riendas del 
relato y nos conduce desde la redacción del 
periódico La Vanguardia, en la que trabajó 
el autor, basta los suntuosos despachos de 
abogados de la calle Ganduxer. 

Siguiendo la pis ta de una mujer 
asesinada en una casa de citas, Méndez-
Ledesma bucea sin descanso en la filosofia 
de las calles y en el alma de sus habitantes. 

"El Paral·lel està en el centro de Poble 
Sec, como el gran río que se lo acaba 
llevando todo; casas, hombres, cafès y 
recuerdos". Recuerdos y reflexiones que 
Méndez expresa con melancolía, mientras 
invest iga la his tor ia de ambiciones 
familiares qüe invade las pàginas de 
Crònica sentimental en rojo. 

"Este es uno de los restaurantes màs 
clàsicos de Barcelona, explica Ledesma. 
Creo que en 1840 ya existia en este mismo 
sitio con el nombre de Cafè de las Siete 
Puertas, però si nos ponemos a analizar es 
todavía màs viejo porque sucediò a otro 
que se llamaba Cafè Neptuno". 

Crònica apasionada de algunos de los 
barrios màs emblemàticos de la ciudad la 
saga literària de Méndez continua en La 
dama de Cachemira con una historia de 
soledades que toca el t ema de la 
homosexualidad y el crimen 

Desde las pateadas calles de una 
Barcelona en transformación, el perseguí-

Bibliografia de 
Gonzàlez Ledesma 

• El expediente Barcelona 
Editorial Prometeo (1983) 

• Las calles de nuestros padres 
Plaza y Janés(1984) 

# Crònica sentimental en rojo 
Premio Planeta 1984 

Editorial Planeta (1984) 

• La dama de Cachemira 
Editorial Planeta (1986) 

• Historia de Dios en una esquina 
Ediciones Júcar (1991) 

dor de maricas relegado a la vigilància 
callejera, callejera sin descanso tratando 
de sobre vi virse. Perfecto conocedor de la 
Barcelona nocturna, su mirada es un canto 
a los desheredados de la tierra y un guifio 
a lo que pudo haber sido y no fue. 

En su última apariciòn, y siempre bajo 
el tamiz de la ternura, el justiciero Méndez 
abandona sus barrios habituales para 

Francisco 

'onzalez Ledesma 

sentimen^ 

en rojo 

, 1 

viajar a Egipto. El libro se titula Historia 
de Dios en una esquina y t rata de la 
indefensiòn de la subnormalidad. La his
toria comienza en las cercanías del 
Cementerio Nuevo donde el viejo inspector 
descubre el cadàver de una niiia autista, 
asesinada de un navajazo. Para solucionar 
el caso Méndez contacta en Madrid con la 
madre de la pequefla y a partir de aquí, 
tras el viaje a Egipto, la historia adquiere 
un ritmo desenfrenado que se clausura con 
este hermoso dialogo: 

^A dònde va usted, seftor Méndez? 
A aprender. 
^Cómo dice? ^A aprender usted después 

de toda su experiència? Me han dicho que 
se ha pasado la vida recorriendo las calles. 
Que conoce todas las esquinas. Me han 
dicho que lo sabé todo. 

Méndez responde con voz casi inaudible: 
Todo menos lo que puede ensenar la 

mirada de una nina. 
Porque los ojos del narrador son tambièn 

los de un nifio, la obra de Gonzàlez Ledesma 
quedarà en la literatura como la crònica 
sentimental de los lugares y las gentes que 
le vieron nacer. Una crònica de Barcelona, 
real como la vida misma, tefiida por el 
amarillo de la nostàlgia y el color rojo de la 
sàngre. 

© quest llibre, subtitulat "Guia de 
visita de la ciutat", ha estat edi
tat en l'estació de l'any més opor

tuna (plena primavera, just abans d'en
trar a l'estiu), una estació que convida a 
passejar i a conèixer la ciutat. Una ciutat, 
unes barcelonès, que com més es coneixen 
més s'estimen. Josep Maria Huertas 
Claveria, amb la important col·laboració 
de Maria Fava i Carles Geli, detalla cin
quanta passejades per la Barcelona d'avui, 
actualitzant així el clàssic llibre de Cirici 
Pellicer, "Barcelona pam a pam". El 1971 
l'aleshores jove reporter Huertas Claveria 
va preguntar a Cirici Pellicer perquè el seu 
llibre no tenia present la Barcelona perifè
rica. La resposta va ser: "escrigui-la vos
tè". Des d'aleshores Huertas ha publicat 
dotzenes d'articles sobre els nous barris de 
les diferents barcelonès. 

Avui part d'aquest treball és a les llibre
ries. Es un bon regal, refrescant. Es pot 
llegir i rellegir a casa, cap al tard quan la 
calor disminueix, o aprofitant una passe
jada quan t'atures en alguna terrassa de 
bar o sota l'ombra d'alguna placeta o parc. 
Jo recomano que es porti una petita llibre
ta per anotar-hi tot allò que ens vagi sug
gerint anar coneixent pam a pam els ra
cons de Barcelona, amb les seves belleses 
i les seves diferències. 

El llibre està il·lustrat amb fotografies 
de Pepe Encinas, imatges boniques que 
són un complement necessari per assabo
rir aquestes passejades. 

• "50 vegades Barcelona. Guia de visita de 
la ciutat". 
Josep Maria Huertas Claveria, amb la 
col·laboració de Maria Fava i Carles Geli. 
Fotografies: Pepe Encinas. 
2.600 pessetes. 
Editat per l'Ajuntament de Barcelona. 

Escola 
d'Arts i Oficis 
Diputació 
de Barcelona 

Comte d'Urgell, 187 
08036 Barcelona 
Tel. 321 90 66 

PROPOSTES SEMINARIS 
INICIACIÓ A LA RESTAURACIÓ DEL MOBLE (3 octubre/21 desembre) 

RELLIGATS EN PERGAMÍ (16 octubre/3 novembre) 
JOIES EN PORCELLANA (2/30 novembre) 

MONTURA EN JOIERIA (9 octubre/19 desembre) 

PREVISIONS D'ALTRES OFERTES PER AL PERÍODE GENER/JUNY 1996 

Gravat de vidre a l'àcid. Disseny gràfic. Restauració de mobles Nivell I. Restauració de mobles Nivell II. Iniciació a la fusteria i 
ebenisteria. Vitrall creatiu. Iniciació a la talla de fusta. Motllos de silicona. Serigrafia. Taller de Shjbori. Colorants orgànics i tècniques 

de tintoreria. Disseny tèxtil per ordinadors. Restauració de paper. Fabricació de paper. Iniciació d'enquadernació bàsica. 

Informació i preinscripcions a partir de l'I de juliol de 1995 
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CARRER BARCELONÈS 13 
PASSEJADES 

El passeig 
romàntic 

FERRAN PAREDES 

MARTA PLUJA 

Comença a fer calor, els arbres 
són plens de fulles i ve de gust 
Passejar per la ciutat rebent 
una suau brisa a la 
cara...Clop-clop, clop-clop... els 
dos cavalls avancen lentament 
enfilant la Rambla, i al 
damunt, una parella 
privilegiada contemplant el 
Paisatge sempre atractiu 
d'aquest passeig únic: una 
estàtua humana que canvia de 
Posició en sentir el clic de la 
moneda que cau al pot, un 
ballarí envoltat del seu públic 
fortuït, un concert 
improvisat... Fer una volta per 
la ciutat enfilats en un cotxe 
de cavalls és una exquisitesa 
que, gairebé sempre, es 
reserva als estrangers, 
Principalment italians, 
amants, per tradició del 
romanticisme. 

El recorregut surt de 
Drassanes, puja per la 
Rambla, plaça Catalunya, 
Pontanella, Via Laietana, i 
Passeig Colom fins a 
Drassanes, durant una mitja 
hora plàcida, per només tres 
mil pessetes. També es pot fer 
durar una hora (6.000 ptes.). 
Llavors, quan baixa per la Via 
Laietana pren el carrer 
Princesa, tomba per Comerç, 
arriba a la plaça Palau i també 
Segueix pel passeig Colom fins 
a les Drassanes. 

És un ofici que s'està 
Perdent i que el trànsit intens 
de la nova ciutat dificulta. 
Però amb el que encara es pot 
gaudir d'un recorregut lent i 
tranquil per la ciutat, un lapse 
de temps per perdre's en la 
Contemplació de la riquesa 
arqutectònica i humana de la 
metròpoli. 

Hi ha dos cotxers que s'hi 
dediquen estiu i hivern des de 
fa més de t renta anys, però des 
de finals de primavera fins que 
Comença a fugir la calor es 
reforcen amb sis cotxes més, 
de gent més jove que comença 
a gaudir d'un ofici privilegiat. 

Aquests cotxers, pacients i 
discrets, coneixedors de les mil 
Paraules d'amor que es diuen 
els enamorats durant el 
trajecte, voldrien que hi 
hagués més interès, que les 
rutes fossin més llargues i que 
la gent del país també es 
delectés amb aquesta atracció. 
Corren altres temps, però 
^eria un crim deixar perdre un 
dels últims testimonis de la 
dolçor romàntica amb què 
Començà el segle. 

ESTABLIMENTS 

"Ché", xarrupa que vessa 
MARC PÉREZ 

Una alenada d'aire fresc ens envolta quan, 
tot passejant per la Rambla del Poblenou, ens 
trobem amb la gelateria-orxateria El Tío Ché; 
ningú no pot cedir a la temptació d'acostar-
s'hi i tastar un dels variats productes 
refrescants elaborats artesanalment que 
aquest local emblemàtic del barri ofereix: 
orxata, llet merengada, granissats o 
combinats diversos, tots amb el toc 
tradicional i de qualitat que caracteritza El 
Tío Ché. 

La beguda típica valenciana està composta 
de només tres ingredients: la xufla, l'aigua i 
el sucre. Amb aquesta mescla s'aconsegueix 
una autèntica orxata natural, un refresc típic 
dels dies d'estiu. 

"Ché", quina orxata! 
El Tío Ché va néixer el 1912 al barri de la 
Barceloneta; posteriorment, el 1933, es va 
obrir El Tío Ché del Poblenou al carrer de 
Wad-Ras (ara Doctor Trueta) fins que una 
bomba durant la 
Guerra Civil va 
destrossar 
l'establiment; el 1940 
es va instal·lar 
definitivament a la 
Rambla del Poblenou 
i, des de llavors, ha 
estat un punt de 
trobada característic 
i estimat pels veïns 
del barri. Les 
ombrel·les de color 
blau i les cadires 
verdes i vermelles 
acoloreixen els dies 
estiuencs de la 
Rambla, donant un 
toc d'elegància i de 
frescor entre bullici 
de la gent que 
passeja Rambla 
amunt i Rambla 
avall. 

La Maria Teresa 
Moreno de El Tío Ché 
comenta mentre em 
serveix una orxata ben freda que la diferència 
entre l'orxata envasada i la natural està en el 
gust però també en la conservació, ja que la 
natural es conserva menys temps. Malgrat 
tot, hi ha molta gent que compra l'orxata 
natural per litres; i és que com l'autèntica 
orxata casolana no hi ha res. 

Però dues de les especialitats de El Tío 
Ché que també destaquen, a part de l'orxata, 
són la llet merengada i el granissat d'ordi; a 
part, els combinats no deixen de ser menys 
temptadors; el Blanc i Negre, format per llet 
merengada i cafè, el Cubà, amb llet 
merengada i bola de gelat, el Rus, amb cafè i 
bola de gelat, el Mig i Mig, amb meitat de 
granissat d'ordi i meitat de llimona, el 
Cordial, barreja d'ordi amb orxata i, finalment, 
la Murciana, amb llimona i orxata petit, mitjà o 
gran, ja anirà bé, però per als tastaoUetes, els 
combinats són una forma de tastar noves idees 
i escollir el que més agradi. 

El Tío Ché és un local que forma part de la 
història passada i recent del Poblenou 
barceloní; amb tot, hi ha altres orxateries a 
Barcelona i, a la vegada, comencen a 
proliferar cadenes especialitzades en gelats i 
orxates. Ara que estem en ple estiu, cal 
assaborir una de les begudes més refrescants 
de la temporada: l'orxata. Asseure's en una 
terrassa com la de El Tío Ché, introduir la 

MIGUEL LÓPEZ 

palleta dins del got ple fins a vessar d'orxata 
fins que no quedi líquid escurant el cul del 
recipient i produint aquell soroll de xarrupeig 
que diuen que és mala educació però que, en 
el fons, a tots ens agrada fer, es converteix en 
un plaer inigualable per combatre la calor i 
l'angoixa de les altes temperatures. 

CINEMA 

Pel.lícules passades per aigua 
CHELO LOSADA 

Si vostè vol banyar-se aquest estiu mentre 
gaudeix d'una entretinguda pel·lícula de cine, 
només ha d'anar a les piscines Picomell i 
demanar informació. 

Allà podrà veure pel.lícules com per 
exemple: "Temporada alta", "Las aventuras de 
Priscila, reina del desierto" o "Fresa y 
Chocolate" dins del cicle "El món des de la 
piscina". Aquest cicle va començar el 27 de juny 
i durarà fins al 27 de juliol, amb la projecció 
d'un parell de pel.lícules cada setmana. 

El cicle "El món des de la piscina" pretén 
apropar la gent a diferents cultures i visions de 
la vida. També es pretén que la gent conegui 
altres països i que, si assisteixen a totes les 
projeccions de les pel.b'cules, pugui tenir xma visió 
més propera del que passa a altres parts del món. 

L'encarregada de fer la tria de les pel.lícules 
ha estat Núria Vidal que ha intentat fer un 
recorregut pel món a través del cinema. 

El cicle "El món des de la piscina" està inclòs 
dins de la programació del Grec 95 i per tant 
també es pot demanar informació a tots aquells 
llocs on informen sobre les activitats del Grec. 

Segons Cristina Gonzalvo, responsable de 
música, dansa i cinema del Grec, "l'experiència 
ja es va portar a terme l'estiu passat i va tenir 
molt d'èxit. És per aquest motiu que aquest any 
es toma a repetir". 

La idea de posar en marxa aquesta nova 
experiència va sorgir l'any passat entre els 
organitzadors del Grec. Aquests van pensar 
que, a part de les arts del teatre, la dansa i la 
música, també existeix l'art del cinema. 

Les Picomell 
Però, com van arribar les piscines Picomell a 
formar part de tot aquest muntatge? Doncs 
molt fàcil, simplement els responsables 
d'aquest complex esportiu van oferir el recinte 
per portar a terme algun tipus d'espectacle dins 
del Grec i va ser llavors quan l'equip del Grec 
va pensar que seria interessant fer cine allà, ja 
que podia ser una manera diferent i divertida 
de gaudir del vuitè art. 

A més de poder banyar-se, tot aquell que 
vulgui també pot sopar dins del recinte, a "El 
Cafè de la Piscina", sempre i quan faci la 
reserva prèviament. 

INDRETS 

Amunt els 
cors! 

FERRAN PAREDES 

MARTA PLUJA 

Amb aquesta frase tan 
descriptiva vaig acabar una 
petita ressenya sobre la 
inauguració de l'ascensor de la 
Catedral, en el passat número. 
Ara, i aprofitant les propostes 
estiuenques a la ciutat, no m'he 
pogut estar de reincidir en el 
tema. És tan bonica la vista que 
hi ha des d'allà dalt! 

Per només 200 pessetes pots 
tenir una estona de 
contemplació a vista d'ocell, una 
evasió que, jo diria, s'acosta al 
misticisme: teulades, personetes 
del tamany d'una formiga, 
alienació del soroll, el sol, la 
majestuositat del cimbori, les 
gàrgoles imponents... Espero 
que em feu cas i feu un pas més 
cap al cel! 

PLATGES 

Sense 
complexes 

FERRAN PAREDES 

MARC ANDREU 

No cal anar fins a una cala 
perduda de la Costa Brava per 
prendre el sol i banyar-se tal i 
com vam arribar al món. 
Encara que poca gent ho sap, 
darrera les tres xemeneies de la 
central tèrmica del Besòs hi ha 
una platja nudista. És la platja 
de la Mora. S'hi arriba deixant 
enrera l'estació de tren de Sant 
Adrià i voltant el mur de la 
tèrmica fins al carrer de la Mar 
Negra. 
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Z.BADAL.Apto.1hab.,ext., 
50 m l Para entrar a vivir. 
8.3 mill. Tel 491.13.14 

Z, PZA. ESPANA. 2 hab., 
bano y aseo, ext. Para entrar 
avivir.8.9mili. Tel. 491.13.14 

Z. LES CORTS. 2 hab., coc. 
amer. Ext. Sol. Todo ret. Para 
entrar. 9.25 mill. Tel. 491.13.14 

Z.SANTS-BADAL.2hab,ext. 
Totalmente reformado. Para 
entrar. 9.3 mill. Tel. 491.13.14 

Z.BADAL 3 hab. Todo 
exterior. Para entrar. Con 
posib.9.4mill.Tel. 491.13.14 

Z. RIERA BLANCA. 2 hab., 
ase. Tranquilo. Bano com
pleto. 9.5 mill. Tel. 491.13.14 

Z. BADAL. Sobreàt. Apto. 
Ase, tza., 18mlCon posib. 
9.450 milL Tel. 491.13.14 

Z.SANTS-M0NTJUÏC.2hab. 
Todo refor., tza. Para entrar a 
vivir. 10.5 mill. Tel. 491.13.14 

Z.SANTS-ESTACIÓ.3hab., 
80 m^ Para reformar. 11 mill. 
Tel. 491.13.14 

Z. BADAL. 3 hab., ext. Muy 
soleado. Ase. 11 mill. Tel. 
491,13,14 

Z, SANTS-LES CORTS, 2 
hab. Para entrar. Todo retorni, 
11.5 milLTeL 491,13,14 

Z, SANTS, 4 hab, (3 dob,) 
Exterior, Soleado, 12,6 mill, 
TeL 491,13,14 

Z,SANTS-M0IANÈS,3hab, 
Ext, luminoso. Ase, Bano 
eomp. 13 mill, TeL 491.13,14 

Z.BADAL. 4 hab. Fca. semi-
nueva. Muy soleado, Bano y 
aseo.13.2mill.Tel.491.13.14 

Z.SANTS-M0NTJUÏC.4hab. 
(2 dob.) Ase. Bano y aseo. 
13.2 milL TeL 491.13.14 

Z.BADAL, 2 hab. Ext. Coc, y 
bano reformades. Tza. 30 m l 
13.5 mill. TeL 491.13.14 

Z. SANTS-LES CORTS. 3 
hab. (2 dob.) Soleado. Semi-
refor.13.5mill.Tel.491.13.14 

Z. SANTS. 2 hab. Ase. Finca 
semi-nueva. Ext. soleado. 
13.5 mill. Tel. 491.13.14 

Z, SANTS-BORDETA. Àtico 
3 hab. Muy sol. Bano eomp. 
Ase. 13.5 mill, TeL 491.13.14 

Z. SANTS-BADAL. 3 hab. 
Ase. Bano eomp. Coc. refor. 
13.6 milL TeL 491.13.14 

Z. BADAL. 3 h. 86m2. Com 
30ml Ase. Muchas posib 
13.7 mill. Tel, 491,13.14 

Z. RIERA BLANCA. 4 hab 
Ext. 90ml Bafio completo 
13.8 milL Tel. 491.13.14 

Z. BADAL. 4 hab, (2 dob.) 
Ext. luminoso. Bano eomp. 
13.9 mill. TeL 491.13.14 

Z. SANTS-BADAL. 3 hab. Ext. 
Ase, Refor, Para entrar, 13.9 
milL Tel. 491.13.14 

Z.BADAL.85ml4hab.Coc. 
y bano refor. Ase. Vent. alu. 
ExL 14 milL Tel. 491.13.14 

Z.N0UCAMP.2hab.Parket 
Amueblado, Para entrar a 
vivir. 14.2 milL TeL 491.13.14 

Z.BADAL. 3 hab. Coc. lOml 
Bafiocompleto. Soleado. Ase. 
14.2 milL TeL 491.13.14 

Z.SANTS-M0NTJUÏG.2hab. 
Ase. Ext. Com. 2 0 m l 
B.eomp,14.4mill.T. 491.13.14 

Z, AVDA, MADRID, Ase, 3 
hab. Ext. Muy soleado. Buena 
zona, 14.6 mill. Tel, 491.13,14 

Z, BADAL. 3 hab. (2 dob.) 
Todo ref. Bafio eomp. Ase. 
80ml14.7mill.T. 491.13.14 

Z. SANTS. 3 hab. Jto. Plaza 
de Sants. Ase. Muy eomunic. 
14.9 mill. Tel. 491.13.14 

Z. BADAL. 3 hab. (2 dob.) 
Bafioy aseo. Muy lumin.85rn^. 
Ase, 15,2 milLTeL 491.13.14 

Z. BADAL. 80ml Àtico. 3 hab. 
(2dob.)Asc. Luminoso. 15.2 
milLTeL 491.13.14 

Z. BADAL. Coc. y bafio 
reform. Ext. Parket. 3 hab. 
Ase. 15.4 milLTeL 491.13.14 

Z. SANTS-LES CORTS. 3 
hab. Coc. y bano reL Tza. 24m^. 
Ase. 15.6 mill. Tel. 491.13.14 

Z. AVDA. MADRID. 4 hab. (2 
dob.) Bano y aseo. Ase. Ext. 
Lum. 15.65 mill. Tel. 491.13.14 

Z. LES CORTS. 2 hab. Todo 
reformado. Para entrar a vivir. 
Asc.Ext.15.7mill.T.491.13.14 

Z. SANTS. 4 hab. (2 dob.) 
Bafio y coc, reformades. Ase, 
Lümin,15.7mill.T. 491.13.14 

Z. SANTS. 3 hab. Coc. y bafio 
reformades. Ext. Ase. 85ml 
17.5 milLTeL 491,13.14 

Z.LESCORTS.70ml3hab. 
Ext. Ase. Finca semi-nueva. 
Refor. 17.5 milLT. 491.13.14 

ZSANTS-MONTJUlC.IOOnf. 
Todo reL Tzffml jOCASIÓN! 
17.5 milLT, 491.13.14 

Z, LES CORTS. Zona inme-
jerable. 75ml 3 hab. Balcón. 
Ase. 17.4 milLT. 491.13,14 

Z, LES CORTS. 2 hab. dob. 
Coc. y bafio reformades. Ext. 
Ase. 15.7 milLTeL 491.13.14 

Z, PLAZA CERDÀ, 105ml 4 
hab, B/A, Finca semi-nueva, 
CaleL 16,9 mill, TeL 491,13,14 

Z,SANTS,Atico90ml4hab, 
B/A. Tza. 12ml Bien común. 
Ase. 21.9 mill. Tel. 491.13.14 

Z. NOU CAMP. 11 Onf. Alto. 
Soleado. Ase. 4 hab. (3 dob.) 
B/A 22 mill. Tel. 491.13.14 

Z. LES CORTS. 85ml Todo 
refer. Zona inmejorable. B/A 
iVÉALO!22.9mill.T. 491.13.14 

Z.LESCORTS.95m2.3hab, 
B/A. Balcón Ase. Ext. Calef 
23.5 mill. TeL 491.13.14 

Z.LESCORTS.90m2.4hab 
(2 dob.) B/A. Balcón. Ase. Ext. 
Soleado.23.9mill, 1491,13,14 

VENDO PISO 
DOS DORMITORIOS 

LISTO PARA ENTRAR A VIVIR 
SIN ENTRADA 

52.000 PTAS./MES 

Z, SANTS, Atieo, 3 hab, Bafio 
y aseo. Ase, Finca semi-
nueva. 15.9 milLT. 491.13.14 

Z.SANTS-M0NTJUÏC.3hab. 
dob. Coc. y bano referm. Ase. 
80ml 15.7 mill. Tel. 491.13.14 

Z. NOU CAMP. Àtico. 3 hab. 
Predese. Para entrar. Ase, Muy 
lum. 15,9 mill, 1491,13,14 

Z, LES CORTS, 3 hab, Ext, 
Luminoso, Ase. Buena zona. 
16mill. Tel. 491.13.14 

Z. NOU CAMP. 4 hab. dob, 
Bafio y aseo 4 pzs. Ext. Lum. 
Ase. 16.7 milLTeL 491.13.14 

Z. AVDA. MADRID. 80nf. 3 
hab. (2 dob.) Calef. Pàrking 
op. 16.9 mill. Tel. 491.13.14 

Z.SANTS-MONTJUÏC.100nf. 
4hab. B/A, Balcón muy soleado. 
16.8 mill. Tel, 491,13.14 

Z. PZA. ESPANA, 80rf. Todo 
reform, Parket. Calef. B/A. Ext. 
16.75 milL Tel. 491.13^14^ 

Z, SANTS. Fineanueva. Pisos 
de 3 y 4 hab. Tza. 11 Onf. 
Desde 19 mill. Tel. 491.13.14 

Z.LESCORTS.105nf.4hab. 
(2 dob.) B/A. Ase. Perfecte 
estade.24.5mill. Tel, 491.13.14 

Z. LES CORTS. 3 hab. Todo 
reformado. Zona inmejorable. 
Ase. 19 mill. TeL 491.13.14 

Z. LES CORTS. 3 hab. (2 
dob.) Bano4pz. Ext. Ase. Buena 
zona, 18 mill. Tel. 491.13.14 

Z. SANTS-ESTACIO. Atico 3 
hab. Ase. Soleado, Para entrar 
avivir.17,6mill. Tel. 491.13.14 

Z.JOAN GÜELL. 75nf. 3 hab. 
Ext. Todo reformado. Parket. 
Balcón. 19.5 mill. T, 491.13,14 

Z, BADAL, Àtico 90m2, Todo 
reform. Acabado de lujo. 2 
tzas.19.7milL TeL 491.13.14 

Z. AV. MADRID. Casa unifami-
liar.4hab. Todo reto. Tza. 12nf. 
Z,tranquila,21mill,T, 491.13,14 

Z. C/BRASIL lOOml 4 hab. 
CaleL Parket. B/A, Arm,emp, 
21.9 milL Tel. 491.13.14 

Z.AVDA.MADRID.106m2.Sal. 
30ml3hab.B/A.Ext.Asc.üste 
para vivir.22,9mill,T, 491,13,14 

Z,EIXAMPLEIZ,110m2,3hab, 
Salón 28nf, Bafio y aseo. Ase, 
Ext, 25,9 mill. Tel, 491,13,14 

Z,LESCORTS,120m2,4hab. 
coc. con desp. B/A. Ase. Ext. 
Soleado.25.9mill.T. 491.13.14 

Z. LES CORTS. 123m2, Salón 
38m2,4 hab. (2 dob) Balcón 16, 
Ase. Ext. 29.5 mill. T. 491.13.14 

Z.LESCORTS.120m2.4hab. 
(3 dob) Balcón 20m2. Ase. Ext. 
Muylum.30.9mill.T.491.13.14 

Z.SANTS-BADAL. 115ml 4 
hab. (2 dob) Salón 32rf. B/A. 
Cal.Ext,26,95mill,T,491,13,14 

Z,NOU CAMP, lOOnf, 3 hab. 
(2dob) Salón 30m2. B/A. Súper 
zona. 26.25 milLT.491.13.14 

Z.EIXAMPLEIZ.100m2.3hab, 
Salón 34nf. Bafio/asee. j Fabu-
loso! 25.95 mill. T. 491.13.14 

Z. BORDETA. Piso de 3 hab. 
Bafio y aseo. Exterior, 7,5 mill. 
Tel. 491.13.14 

Z.BADAL. 2 hab. Salón 20m2. 
Luminoso. Para reformar. 7.5 
milLTeL 491.13.14 

Z. PADILLA. Apte. 1 hab. 
Salón 22ml Coc. y bafio 
referm.8.5mill.Tel.491.13.14 

Z. SANTS. 2 hab.Exterier. Ase. 
Balcón 5501 .̂ Para reformar. 
9,7 milLTel. 491.13.14 

Z. SANTS. 3 hab. Exterior. 
Bien comunicado. 68ml 9.9 
mill. Tel. 491.13.14 

Z. BADAL. 3 hab. Com. con 
balcón. Ext. Totalmente 
reform.10mill.Tel.491.13.14 

Z.BADAL-SANTS. 3 hab. 
Exterior. Buena zona. 10 
mill.Tel, 491,13,14 

Z, LES CORTS, 2 hab, Salón 
25ml Balcón ext. 50ml10.9 
milLTeL 491.13.14 

Z. LES CORTS, 2 hab, Salón 
18ml Coc, y bafio reform. 
Ase, 11,5 mill. Tel. 491.13.14 

Z. LES CORTS. 4 hab. Sal, 
28ml 120nf. Ase. Ext. 17 
milLTeL 491,13,14 

Z, EST. SANTS. Atico 2 hab. 
Coc. y bafio refer. Para entrar 
a vivir. 12 mill. T. 491.13.14 

Z. VALL D'HEBRON. 3 hab. 
(dobles) Ext. Ase. 70ml 
Soleado. 12mill.T. 491.13.14 

Z. CLOT. 3 hab. (2 dob) Ase. 
Balcón 6nf. 62nf. 12.1 mill. 
TeL 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. Com. 
17nf. Exterior. Muy luminoso. 
8.5 milLTeL 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. Salón 
18nf. Ase. Ext. Referm, 8,7 
milLTel, 491.13,14 

Z, FRANCA, 3 hab, (Ext,) Salón 
20nf, Coc, y bano m, bien. Ase, 
Ext, 9,9 mill, 1491.13,14 

Z FRANCA, 2 hab. (dob) Salón 
18ml Coc. y bano bien. Todo 
ext. 10.9 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 4 hab. (2 dob.) 
B/A.80m2. Ext. Ase. 11 mill. 
Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. dobles. 
Sal. 20nf. Coc. y bafio reform. 
12.85 milLTeL 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. (2 dob) 
Sal. 24nf. Coc. y bafio referm. 
Ase. Ext.11 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 4 hab. Bafio y 
aseo. Ase. Ext. 85ml 12 mill. 
Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. dob. Sal. 
20ml Coc. y bafio bien. Ase. 
ExL 12.5 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. (2 dob) 
Sal. 24. Coc. y bafio referm. 
Ext. Ase. 13.5mill.T. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. (2 dob) 
Com. 17ml Balcón. Ext. Ase. 
13.6 milLTel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. dob. SaL 
25mlB/A,Coc, 12nf,86m2, 
13,9 milLTeL 491,13,14 

Z, FRANCA, Àtico 3 hab. Sal. 
28nf. Cec. y bafio ref. Ase. 
Tza.18nf.14mill.T. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3hab.(2dob) Tza. 
Com. 17nf. 90nf. Ase. Ext. 
14.1 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. Àtieo4 hab. Coc, 
y bafio bien. Tza. 8ml Ase. 
14.5 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. (2 dob) 
Sal. 18nf. Coc. y bahe referm. 
14.9 mill. Tel. 491.13.14 

Z.FRANCA. 3 hab. dob. Sal. 
22ml2bafi.comp.Balc.10nf. 
Asc.Ext.15.75mill.T.491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. dob. Sal. 
22nf, Coc, y bano refor. Ase, 
Ext, 15,7 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 4 hab. (3 dob) 
Salón 32nf .Coc. Ref. B/A. Ase. 
Ext. 16.6 mill. Tel. 491.13.14 

Z. FRANCA. 3 hab. (2 dob) 
Coc. reL B/A, Ase, Exl Soleado. 
86ml 17.1 mill. Tel, 491,13,14 

22ml2bafi.comp.Balc.10nf
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CiARRER ENTREVISTA 15 
Eduard Pons Prades 
Historiador i antifeixista 

'La història sempre 
passa factura'' 

.^*^8*„.,,.,:, 

hé 75 anys i es 
Una persona decidida a fer que la 
memòria no es perdí. Historiador 
Per vocació, des de 1973 ha fet 
dotze llibres sobre la guerra civil, 
la postguerra i la transició espa
nyola. L'últim, "Morir por la 
libertad. Espafioles en los campos 
de exterminio nazis", ha sortit ara 
fa poc al carrer publicat per 
Ediciones Vosa de Madrid. 

~~ Ara que s'ha celebrat tant la 
victòria aliada sobre el nazisme 
i el feixisme, creu que s'ha 
recordat prou el paper que hi 
^an jugar els republicans 
Catalans i espanyols? 
* Aquí no ha interessat mai gai
re conèixer l'aportació espanyo
la a la segona guerra mundial. I 
sis països aliats tampoc se n'han 
preocupat. En canvi, sobre el 
tema jo he escrit un llibre que 
Pesa un quilo i mig. Bromes a 
Part, explicaré una vivència per
sonal que em sembla que és prou 
il.lustrativa. Durant la guerra 
iiiundial la meva primera dona 
^a encobrir i salvar de l'extermi
ni una dona jueva que era l'es-
Posa del futur director de la re
vista París Match. Doncs bé, a 
Negades la història és desagraï-
<ia, i aquest mateix periodista el 
1969 va publicar un reportatge 
Per celebrar el 25è aniversari de 
1 alliberament de París en el qual 
falsejava la veritat històrica: els 
Primers tancs aliats que van 
arribar a la plaça de l'ajunta-
ïïient de París tenien els noms 
Ĵ e "Guadala ja ra" , "Teruel", 
Madrid" i "Ebro" perquè esta

fen conduïts per republicans 
espanyols; en canvi les fotos del 
'"eportatge de París Match esta
fen tallades expressament per 
amagar aquests noms. 

~~ La guerra civil espanyola va 
Ser el preludi de la barbàrie que 
entre 1939 i 1945 va assolar 
Europa? 
^ És indubtable que la guerra 
•̂ ivil va ser el preàmbul de la 
guerra mundial, i encara que 
^quí no hi arribessin a haver 
Camps d'extermini nazis estricta 
*ensw, la repressió va ser terri
ble, fins al punt que un estudi 
exhaustiu del que va passar a 
^ada comarca ens portaria sor
preses. Una vegada un noi de 16 

Una entrevista de Marc Andreu 

Fa 50 anys que va acabar la segona guerra mundial, 
iniciada ja a la guerra civil espanyola. CARRER 
commemora l'efemèride entrevistant un home que va 
lluitar contra el feixisme per partida doble 

RUBEN PÉREZ 

RETRAT 
De la guerra civil a la mundial: una vida intensa 

Eduard Pons Prades (Barcelona, 1920) és de 
l'anomenada "quinta del biberó", la lleva de nois 
de 16 anys que la República va mobilitzar l'abril 
de 1938. Però per aquelles dates ell, militant de la 
CNT i de les Joventuts Sindicalistes d'Àngel 
Pestana, ja feia vuit mesos que combatia: l'agost 
de 1937 havia marxat voluntari a Madrid. El 
1938 estava de permís quan l'aviació franquista 
va bombardejar intensament Barcelona del 16 al 
18 de març; el van ferir el dia 17 mentre conduïa 
una ambulància al dispensari del carrer 
Sepúlveda. 
Després de la convalescència es va incorporar a 
l'exèrcit de l'Est a la batalla de Balaguer. Sergent 
destacat a Guissona, Pons Prades recorda com 
l'actual president del Comitè Olímpic Internacio
nal, Joan Antoni Samaranch, pertanyent també a 
la lleva del biberó, "va fugir del camp 8 de 
Guissona per passar-se a l'enemic". 
Després de participar a la batalla de l'Ebre, ja 
durant la retirada, Pons Prades va fer d'oficial 
d'enllaç d'evacuació traslladant ferits cap a 
França. "De 15.000 que vam començar a evacuar 
perquè els moros no els rematessin als hospitals, 
només vam arribar amb 12.000 a la frontera", 
puntualitza. El 10 de febrer del 39 ell també va 
passar a França; una ferida simulada el va 
portar a l'hospital de Carcassona, evitant així 
d'anar a parar a les platges rosselloneses en un 
camp de concentració. 

L'inici de la Guerra Mundial el va sorprendre 
amb la seva família en un poble del 
Llenguadoc, i per un error administratiu el 
novembre del 39 el van mobilitzar a la Legió 
Estrangera amb 18.000 republicans espanyols 
més. Destinat a la famosa línia Maginot, quan 
els alemanys la van superar la seva companyia 
va anar a parar a Bèlgica, on es va disgregar. 
D'allí, amb dos companys més, Pons Prades va 
trigar vuit setmanes a travessar França esqui
vant els nazis fins arribar a Tolosa, a la França 
no ocupada de Vichy. 
L'octubre de 1941 es va incorporar als grups 
d'acció i sabotatge que els republicans espanyols 
van muntar al sud de França. El fet que el mobi
litzessin per força en un grup disciplinari que feia 
treballs per als col.laboracionistes francesos no va 
fer res més que facilitar la seva tasca a la resistèn
cia. De fet Pons Prades va arribar a ser coordina
dor del maquis regional de l'Aude, l'Ariege i els 
Pirineus Orientals. 
El maig de 1944 es va salvar pels pèls de caure 
en mans alemanyes com alguns companys seus, 
que després acabarien a Dachau i Mathausen. 
En canvi el dia D, mentre els aliats desembar
caven a Normandia, a ell el detenia la "Gestapo 
francesa". Va sortir-ne bé i, defraudat perquè 
els aliats no el van correspondre foragitant 
Franco d'Espanya. Es va quedar a la Catalunya 
nord fent vida d'exiliat. 

anys que va estar repressaliat a 
la presó de Palència em va co
mentar que "tant de bo m'ha
guessin portat a una camera de 
gas, perquè així no hauria patit 
tant". 

— Durant aquells anys els 
homes i dones d'esquerres van 
lluitar per un somni? 
• i Quan els aliats alliberaven 
París, a Perpinyà un amic em va 
dir: "Pons, ens han pres el pèl 
una altra vegada". Nosaltres ens 
crèiem que havíem defensat un 
ideal, però en realitat vam mo
rir pels interessos dels capita
listes. I rURSS, amb més de vint 
milions de morts, va guanyar la 
guerra militarment però la va 
perdre políticament perquè va 
morir-hi tota la generació edu
cada en la revolució. (A banda, 
és clar, dels que va matar Stalin). 

~ Què pensa ara quan veu per 
la televisió la guerra de Bòsnia i 
la neteja ètnica d'uns contra els 
altres? 
•1 Es una seqüela d'aleshores. I 
demostra que el que passa avui 
a la ciutat olímpica de Sarajevo, 
impensable fa no gaire anys, pot 
passar demà a la nostra Barce
lona olímpica. 

"El que avui 
passa a 
Sarajevo demà 
pot passar a 
Barcelona" 

— Segur que ha vist la pel·lícula 
"Tierra y libertad". Quina opinió 
en té? 
^ Ja he publicat alguns articles 
i comentaris sobre la pel·lícula. 
Crec que està molt bé però que 
cau en alguns errors històrics: 
els estrangers de les milícies mai 
no van estar junts tots en un 
batalló, la disbauxa extrema que 
mostra en el camp republicà 
només va durar els primers vint 
dies de la guerra, i el fïnal tal i 
com està plantejat no va passar 
mai enlloc. Sí que es cert que els 
estalinistes van repressaliar els 
excel·lents militants del POUM 
i que discussions com les de 
l 'ajuntament del poble van ser 
reals. Però s'ha de dir tot, i la 
pel·lícula no mostra què li passa 
després al pagès que no vol 
col·lectivitzar les seves terres; 
conec alguns casos en els que 
personatges com aquest van aca
bar sent afusellats pels anar
quistes. 

— Des de la seva perspectiva 
històrica, com veu ara el pre
sent amb escàndols com els del 
GAL i el CESID? 
^ Si al principi de la transició 
la gent d'esquerres volíem la rup
tura i no pas la reforma, no era 
perquè sí. Després de quaranta 
anys de dictadura calia desin
fectar-ho tot, deixar les fines
tres de l'habitació ben obertes i 
rascar les parets a fons. No es va 
fer així, sinó que només es van 
emblanquinar una mica les pa
rets, enterrant el passat, com ha 
dit Jorge Semprún. I això es paga 
ara, perquè la història sempre 
passa factura. 
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MIGOS d,. HOGAR 

Servicios sociales y domésticos 
Llevar compra, ir al medico 

Gestiones a domicilio y encargos 
Personal limpieza y companía 

j C o n ó z c a n o s ! 
T e l . 3 7 2 9 7 6 7 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI 

357 77 55 

Creu d'en Muntaner, 50 
Tel 212 88 58 - Fax418 0l 40 

089/0 Sant Joan Despí 

Sant BaWomer, 79 
Tel, 727 40 52 - Fax 727 40 94 

Sabadell 

Plò d'en Xuclà, Bloc C, Nau 6 
Tel/Fax(972) 17 19 98 

1 7840 Sarrià de Ter (Girona) 

Elimini la pintura i 
el vernís amb el 

mètode més 
ràpid i econòmic 

El Decapat per immersió 

Només 2.400 Ptes/m^ per cara 

TINTORERIA 
/ , • j/t<uíf<f (rV, ;>V/A 

PELLS, CATIFES, EDREDONS, 
MANTES i PECES DE VESTIR 

Preus populars, recollida I lliurament 
a domicili gratuïts 

ABRICS I MANTES A 1.000 ptes 

Ptge. d'Hercegovina, 4 • Tel. 200 40 92 
Tinent Flomesta, 32 • Tel. 422 10 28 

JUAN RUANO BALADA 
Professor de Guitarra 

• Classes de guitarra 
• Per hores, individuals 
• Disposem d'instruments 

Pg. de la Zona Franca, 240 20n 2a 
(plaça Cerdà) 

08038 Barcelona - T. 331 20 32 

RESIDÈNCIA CLARA 
EN BARCELONA (HORTA) LO QUE 
VD. BUSCA PARA SUS MAYORES: 

CASA-TORRE NUEVA 

24 plazas en 16 habitaciones y 9 banos, todas con 
ventana exterior. Luz, sol. terrazas, ascensor, 
cocina pròpia, medico y otros servicios, Trato 
esmerado y familiar con personal cualificado 

Véala: le gustarà. Santa Otltla, 13-15 

T. 420 95 62 
Pregunta por la Sra. CLARA 

DECORAMOS CON GLOBOS TU CASA 0 RESTAURANTE DESDE 15.000 PTAS. 

• CUMPLEANOS, BODAS, 
COMUNIONES. 

G R A U P E ' S G l o b o s p u b l i c i t a r i o s 
CON IMPRESIÓN 
PERSONAUZADA 
PARA TUS FIESTAS Y 
CELEBRACIONES 
0/Vírgen del Carmen, 13-15 
PREMIA DE MAR 
TF, y FAX (93) 751 25 50 

T A R I F A : 

EN 24 HORAS 

50 GLOBOS 
100 GLOBOS 
500 GLOBOS 

2.500 Ptas, 
4.500 Ptas. 

12.500 Ptas. 

HAZ TU PEDIDO POR TELEFONO AL NUMERO 751 25 50 

ADMINISTRACION IMMOBILIÀRIA 
COMPRA-VENTA 

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL 

FINCAS FUSTER 
Av. Merldlana, 382 ent.4 

08030 Barcelona -Tel. 311 61 53 
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COOPERATIVA 
Ofrece: Ayuda a domicilio. Servicios 

puntuaies. Atención en clínica. 
Limpieza del hogar. Personal titulado. 
Trabajadoras familiares. Auxiliares de 

Clínica. Auxiliares de Geriatría. 
Empleadas de hogar 

Tel. 455 80 08. D e 8 a 1 5 h . 

llibreria 
Rosselló, 260 • Tel. 457 74 74 

08037 BARCELONA 

MAYOLAS 
RIEGOS 

VIA LAYETANA, 57 
EN NUESTRA TIENDA ENCONTOARÀ 
ASESORAMIENTO PARA INSTALAR 
EL SISTEMA DE RIEGO PARA USTED 

Y SUS CLIENTES 

RAIN BIRD - TOTO - GARDENA - LEGO -
NELSON NETAFIM - DAN - WÀTER MATIC 

BARCELONA 08003 TEL, 317 39 92 
PROYECTOSFAX:318 11 41 

RAPICLAU 
Boada 
- Tot a l'instant -

Reparació de calçats 
Duplicat de tot tipus de claus 

Esmolen estisores 
Fem matrícules 

Boada, 7-13 
08016 Barcelona Tel, 359 81 04 

f?«ff Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona 

Retrat de Barcelona 

450 anys d'imatges 

fins al 13 d'agost 

C;is;i clc Caritat. Mon la l cg rc , 5 
Tr lèrons 412 07 81 / 82 
l a x : 412 05 20 

El Dublín de James Joyce 
fins ri d'octubre 

Aquest estiu la 
inscripció a DYR 
no et costarà res 
Gaudeix de les nostres instal·lacions sense cap despesa inicial, a l'hora que vulguis i el 

dia que vulguis, durant els mesos de juliol, agost i setembre amb la nova modalitat 

"SENSE INSCRIPCIÓ" i si restes amb aquesta modalitat més de dosinesos, podràs 

continuar al centre, a partir d'octubre, amb la modalitat d'abonament que triïs -en tenim 

16 de diferents- i sense pagar inscripció. Informa't a la recepció dels nostres centres. 

Aeròbics M u s c u l a c i ó A q u à t i c s Cardiofitness 
E s t i r a m e n t s B a n y s d e C a l o r 

• Promoció vàlida fins al 17 de juliol. Cal presentar aquest imprès. 

Solàr ium U.U.R. 

DYR CASTILLEJOS 
Castillejos, 388 
Tel.: 347 66 44 

DYR MARAGALL 
St.A.M^ Claret, 362 

Tel.: 456 61 00 

DYR GRACIA 
Gran de Gràcia, 37 

Tel.: 218 22 64 



Juliol-Agost de 1995 

La Veu del 

CARRER REPORTATGE 

Un reportatge de 

Manel Caipe 

Encara que tothom hi ha anat alguna vegada, 
la realitat del circ a Catalunya és bastant 
desconeguda. A Barcelona hi ha unes vint 
companyies de circ 

El circ, de festa a Nou Barris 

I organit
zada per l'Associació de Circ de 
Catalunya, hi participen els nni-
llors artistes catalans i de la resta 
cle l'Estat. Programada per a r i i 
2 de juliol a l'Ateneu Popular de 
Nou Barris, la festa forma part del 
Festival d'Estiu Grec '95. El pú
blic, f ie terogeni però ma
joritàriament juvenil, gaudeix de 
la gran varietat de tècniques de 
circ; acrobàcia, equilibris, pallas
sos, malabars, trapeci o monoci
cle. Tot això es fa en diversos 
espais, perquè a més de la carpa 
hi ha un cercavila i actuacions al 
carrer. 

Claret Clown, la Companyia ín-
'irria la Puça, Boni i Caroli i 
Desastrosus Cirkus són algunes 
de les més de 30 companyies 
Participants a l'autèntic festival 
anual del circ, un acte festiu però 
alhora impregnat de caire reivin-
•^icatiu de cara a les institucions. 
"De fet, aquesta hauria de ser la 
cinquena festa, però l'any passat 
el Grec va tenir una retallada de 
Pressupost i es va suspendre. Ells 
són els únics que ens donen su-
Port, però encara molts tenen el 
Concepte antic, pensen que som 
Una mena de cosa rara, només 
Per a nanos", explica Joan López, 
de Desastrosus Cirkus, que plan-

RUBEN PEBEZ/ARXIU 

• El grup Desastrosus Cirkus en plena actuació 

teja un munt de reivindicacions 
pendents. 

"No hi ha cap mena de legisla
ció, no tenim seguretat social ni 
pensions, anem al límit, la Gene
ralitat no reconeix el circ i ens 
desvia cap al teatre, i el més greu 
de tot és que no hi ha una escola 
de circ, ni a Catalunya ni a la resta 
de l'estat. Tots som autodidactes. 
Hi ha modalitats, com el trapeci, 
que requereixen un local en con
dicions per assajar, s'han de do
nar alternatives, diversificar, per
què ara, per exemple, hi ha una 
autèntica saturació de malabaris
tes". 

A Barcelona funcionen unes 
vint companyies de circ, i hi ha 
unes vint més a la resta del país. 
A Catalunya és on es practiquen 
més especialitats, però és també 

on la situació per als artistes re
sulta més complicada. 

• Viure a la corda fluixa 
El ministeri de Cultura atorga sub
vencions per música, circ, teatre i 
dansa a la resta de l'estat, però al 
nostre país moltes companyies no 
tenen cap altre remei que buscar-
se la vida a l'estranger. Els circuits 
d'actuacions són molt tancats, els 
programadors no posen excessiva 
cura a l'hora de seleccionar, i els 
managers acostumen a tancar-se 
en dues o tres companyies. En 
definitiva, guanyar-se la vida amb 
el circ és una aspiració que ben 
pocs poden satisfer. En el cas de 
Desastrosus Cirkus, "vam comen
çar per afició, érem 12 o 14 que ens 
reuníem al taller de circ que fèiem 
a l'Ateneu, vam dissenyar un es

pectacle, el vam muntar i va anar 
força bé. Ara vivim d'això, o més 
ben dit, sobrevivim. El circ és un 
món imprevisible, inestable. A l'hi
vern es treballa molt menys, i en
guany a primavera tampoc hi ha 
hagut gaire feina, a causa de les 
municipals. Si els ajuntaments no 
ens contracten ens queda el recurs 
de sortir al carrer i fer cercaviles o 
ensenyar tècniques de circ". La 
companyia va néixer el 1990 al 
Taller de Circ de l'Ateneu Popular 
de Nou Barris, l'autèntic centre neu
ràlgic del circ a casa nostra. A 
l'Ateneu, que aprofita la immensa 
nau de l'antiga planta asfàltica, es 
fan des del 1982 tallers de circ, 
moltes companyies el fan servir 
com a espai de pràctiques, i s'hi fan 
trobades amb la gent de circ de tot 
el país, a més de cursets d'especi
alització, molts dels quals els im
parteixen artistes vinguts de l'es
tranger. 

• Tallers amb joves 
Prop de cent nens i joves han pas
sat pel taller des del mes de gener. 
Joan López destaca que "des del 
començament hem aplegat nanos 
de la zona, alguns d'ells proce
dents de la marginalitat més abso
luta. Ràpidament vam veure que 
es motivaven molt, nois paios i 
gitanos es barrejaven perfecta
ment. El circ anul·la lacompetitivitat, 
és una qüest ió d'habi l i tats i 
d'autosuperació personal". La ves
sant didàctica va de la mà, doncs, 
de la tasca social. La forta deman
da dels tallers i la difusió de les 
tècniques ha creat una pedrera de 

joves artistes i també un públic, 
segurament desorientat davant 
dels aigualits circs tradicionals que 
encara ens visiten. Un dels objec
tius de l'Associació de Circ de 
Catalunya, creada el 1991, és do
nar a conèixer el Nou Circ, o Circ 
Contemporani, nascut fa anys a 
Catalunya. Nous llenguatges i tèc
niques expressives s'incorporen al 
concepte d'espectacle. La integra
ció de la música i el teatre han 
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generat una renovació, si bé es 
manté la identitat pròpia del circ, 
amb espectacles consistents en 
diversos números, que no acostu
men a superar l'hora de duració. 
Segons Joan López, "el circ tradici
onal de gran carpa s'està despres
tigiant perquè els que arriben aquí 
són desastrosos, incorporen rifes, 
personatges de televisió, i històri
es que es carreguen l'espectacle". 
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I.a Veu tUfl 

CARRER Juliol-Agost de 1995 

Revistes de barri )De tots els barris 

Guinardó 

El número 50 de la revista de 
l'Associació de Veïnes i Veïns 
Joan Maragall dedicava bona 
part dels seus continguts a les 
propostes que el barri va 
plantejar de cara a les eleccions 
municipals. La portada, amb les 
caricatures dels darrers alcaldes 
que ha tingut Barcelona, incloïa 
un interrogant que ara ja s'ha 
desvetllat. Però a part 
d'eleccions, el Guinardó del mes 
de maig publicava una separata 
amb els estatuts renovats de 
l'associació. I també un 
interessant i complet dossier 
sobre el primer cinturó, amb les 
al·legacions que la Coordinadora 
d'Entitats del Guinardó ha 
presentat contra l'obertura 
d'aquest vial. 
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0. GUINARDÓ 

ELECCIONS 
MUNICIPALS 
1995 

Verneda Unida 

El butlletí de l'Associació de 
Veïns Verneda Alta del mes de 
juny parla de la celebració del 
vintè aniversari de l'entitat. 
Aquesta efemèride ocupa 
l'editorial de portada i les dues 
pàgines centrals, on trobem 
una interessant relació de les 
reivindicacions i activitats que 
l'entitat ha dut a terme des de 
1975. Queda clar, però, que el 
16 de setembre va ser només la 
data de legalització d'una 
associació la gent de la qual 
portava ja tres anys lluitant a 
l'ombra. D'altra banda, a la 
pàgina tres Rosa Marià Pascual 
parla del parc de Sant Martí i a 
la nou Jorge Juan Borlàn relata 
les seves experiències a 
Guatemala. 

Fort Pienc 

L'Associació de Veïns Fort Pienc 
va editar el passat mes de maig el 
segon número del seu full 
informatiu. De composició 
senzilla i tamany quartella, aquest 
butlletí ressalta la lluita del barri 
per aconseguir equipaments 
públics, especialment una piscina 
i un ateneu popular, al solar que 
ocupa l'antiga fàbrica de la Fichet. 
La proposta veïnal 
d'equipaments, que no ha estat 
resposta pel Districte, inclou 
també la demanda d'una escola i 
d'una escola bressol, a part de 
l'ateneu i la piscina. A la 
contraportada es presenta l'antic 
casal Transformadors com a seu 
provisional de l'associació, 
desnonada del local del carrer 
Ribes 

DEL GRUP DE TREBALL DE HEIVINDÍCACIÓ DEQUIPftMENTS 

çMo NümlltoiglMS 

f.m^'i' EQUIPAMENTS PÚBLICS 
2 1 ^ 1 PÈL BARRI: 
- v ^ j P La Lluita continua!! 
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EL CARMEL 

Els diables, amb 7.500 petards 
fan un rècord Guinness molt 
sonat 
En el marc de la IX Trobada de 
Diables de Barcelona, el passat 4 
de juny els Diables del Carmel 
van entrar al llibre Guinness dels 
rècords mundials després 
d'organitzar la tronada de petards 
més sorollosa de la història. A la 
Rambla del Carmel, durant vint 
minuts, 7.500 petards alineats al 
llarg de 1.100 metres de pólvora 
verge van explotar davant les 
mirades i oïdes expectants del 
notari, que va certificar el rècord, i 
de centenars de veïnes i veïns. 
La colla de diables del Carmel 
celebrava així els deu anys 
d'existència de l'entitat juntament 
amb el centre cívic del Carmel i el 
drac d'Horta-Carmel. La sorollosa 
tronada, subvencionada només 
en part per l'Ajuntament i la 
Generalitat, va costar 700.000 
pessetes i va clausurar la 
Trobada de Diables de Barcelona, 
en la qual van participar una 
cinquantena de colles. 

RAVAL 

Apareixen restes romàniques 
a l'aparcament de 
l'hotel Gaudí 
A finals de maig la Guàrdia 
Urbana va descobrir casualment 
una pila d'aigua beneïda i quinze 
capitells romànics gràcies a les 
obres que s'estaven fent a 
l'aparcament de l'hotel Gaudí, al 
carrer Nou de la Rambla. Les 

restes arqueològiques van 
aparèixer paulatinament a 
l'enderrocament d'una paret on 
s'havien d'instal.lar unes reixes 
de ventilació. Tot fa suposar que 
havien estat utilitzades com a 
antic material de construcció. 

SANT ANDREU 

L'associació de veïns no vol 
La Fura dels Saus a 
Can Fabra 
Tal i com informa el Sant Andreu 
de Cap a Peus en el seu número 
de juny, l'Ajuntament té planejat 
destinar dues plantes del 
remodelat edifici industrial de Can 
Fabra al grup teatral La Fura dels 
Baus. Segons la proposta 
municipal, que inclou ja un pre-
acord i un conveni a punt de 
signar, la companyia teatral 
privada ocuparà els pisos tercer i 
quart de l'edifici de Can Fabra 
durant deu anys. També segons 
el mateix projecte, a la planta 
baixa i al primer pis s'hi allotjarà 
un restaurant i una escola taller 
de Medi Ambient. L'Associació de 
Veïns de Sant Andreu no està 
d'acord amb aquesta previsió i, 
sense voler excloure ningú, creu 
que els espais recuperats a Can 
Fabra han de destinar-se als 
equipaments públics socials i 
culturals que necessita el barri. 
Entre les propostes de 
l'associació hi ha la construcció 
d'un centre de dia, un local per a 
la mateixa associació, un museu 
del mil·lenari del poble i un centre 
cívic. 

VAGO 
Seguridad, S.L. 

S f G , . 
Guillermo Teli, 33-35 

Tel. 217 06 55 
08006 Barcelona 

Servicio Urgencias 24 h. 
Tel. 217 00 38 

David García Sàez PUBlDÍSAlCORAZADAi 
Técnico de Segur idad YSISTIMASDIAIJASBSÜRIDAD 

EN SECURITESA UTILIZAMOS ACERO DE PRIMERA CALIDAD 

EN LA FABRICACIÓN DE LAS PUERTAS ACORAZADAS. 

NUESTRAS PUERTAS POSEEN LA FORTALEZA DE LA HO JA Y 

DEL MARCO EN ACERO, ADEMÀS DE LA RESISTÈNCIA DE UN 

CIERRE DES 0 5 PUNTOS DE ANCLAJE. 

PUERTAS ACORAZADAS ALARMAS 

PUERTAS BLINDADAS CAJAS FUERTES 

CARPINTERÍA ALUMINIO RE JAS Y COMUNIDADES 

CERRAJERÍA DE ALTA SEGURIDAD 

m 
t M2 

l U V E PUNA REVERSIBLE E IRREPROOÜCIBIE 

( , / ( / / ' / / / / / < / / / , </< y / / < > f/f -^f f//f / / , 

f//ff///j'f /// > / r / ' / * - ' f/< . / } ff jf f /f /ff/ 

pastisseria 

^fiL'ESTELij» 
escudellers, 21 

telèfon 317 95 84 
barcelona-2 

CAMBRES BANY 

Novetats Sanitàries ESCALFADORS 
AIXETERIA 

( 

^V FÀBREGAS 
:anuda, 24 - Tclcfs. 301 60 75 - 301 85 38 - Fax: 412 32 86 

08002 BARCELONA 



' — 
«luliol-Agost de 1995 

^ ^ ^ _ _ _ ^ _ £«t*Mdeí 

CARRER ASSOCIACIÓ 19 
EL COR ROBAT 

ÀN(3EI;·%|JVBRDE 

Eleccions a la Favb: metro i rebut 
de l'aigua segueixen preocupant 

Marina Comelles 
Secretària de l'Associació de 
Veïns de Sagrada Família 

"No es compta 
prou amb la 
participació de les 
associacions de 
veïns" 

Marina Comelles s'aixeca cada dia contemplant la "façana Subi-
rachs" del temple de la Sagrada Família. Això no ha aconseguit 
desanimar-la i continua treballant al moviment veïnal, com des de 
fa vint anys. 

— Per què hi ha tan poques dones a les associacions de 
veïns? 
— A gairebé tots els llocs. No és un problema només del movi
ment veïnal. 

~ Gaudí o Subirachs? 
— Gaudí. És la meva opinió. En una enquesta que vam fer, el 
barri estava dividit. 

~ S'ha d'acabar la Sagrada Família? 
— No. 

— Cerdà o "l'arquitectura de disseny"? 
— Cerdà. 

— Els veïns del barri, visiten la Sagrada Família? 
— D'uns anys cap aquí, l'han començat a visitar. 

— A què o qui va dirigit el seu primer pensament del dia? 
— Surto de casa programada amb tot allò que he de fer. Intento 
començar el dia amb una mica d'esperit. 

— Hi ha alguna alternativa a l'estat permanent de reunió 
que viuen els qui treballen a una associació de veïns? 
— La gent que hi és, està a qualsevol moviment que sigui 
reivindicatiu. Ens hem de doblar. Manca gent que hi participi. 

— La Sagrada Família (pare, mare i fill únic), és un bon model? 
— Cada parella ha d'escollir la seva forma de vida. 

— Enderrocaria alguna cosa de les obres fetes pels Jocs 
Olímpics? 
— No. Van costar molts diners. Modificaria alguna cosa, però no 
enderrocaria res. 

— Què li falta al barri de Sagrada Família? 
~- Hem aconseguit una escola pública i necessitem un casal o un 
centre cívic, on qualsevol veí que es vulgui reunir pugui fer-ho. 

~- Les associacions de veïns podrien funcionar sense 
subvencions? 
— No. Això no vol dir que no intentem ser bastant independents. 

^ Convidarien els Reis? 
~~ No. Per què els hem de convidar? Té més sentit convidar 
l'alcalde. 

^ Barcelona podria arribar a ser Sarajevo? 
Jo desitjaria que no. Només faltaria això un altre cop. J a ho 

van tenir fa quaranta anys. 

~~ Teniu el telèfon punxat? 
~~ No ho hem comprovat. 

~- Al moviment veïnal, hi ha corruptes? 
No en conec cap. 

~~ Quin és l'estat del moviment veïnal avui? 
No es compta prou amb la participació de les associacions de 

Veïns. 

BARCELONA 
REDACCIÓ 

Roser Argemí, de rassociació de 
veïns Mont d'Orsà de Vallvidera, 
és la nova presidenta de la Federa
ció d'Associacions de Veïns de 
Barcelona (Favb) en substitució de 
Pep Miró. El passat 15 de juny l'as
semblea de la Favb va escollir la 
nova junta de l'entitat votant l'única 
candidatura que s'havia presentat. 

La llista, consensuada entre to
tes les associacions de veïns, com
bina la continuïtat amb la renova
ció. A banda del canvi a la presi
dència, Joan B. isart, de Sant 
Antoni, i Andrés Naya, de Prospe
ritat, repeteixen com a vice-pre-
sidents. Pau Vinyes, de Sant 
Andreu, és el secretari, i Isabel 
Fonoll, d'Hostafrancs, la vice-se-
cretària. Joan Anton Rivaud, antic 
president de l'associació de veïns 
d'Horta, és el tresorer. En les nou 
vocalies de la junta hi ha gent que 
continua i alguns nous que s'hi 
incorporen. Són Montse Radigales, 
del Parc; Paco Martín, de la Pau; 
Jordi Gasull, de Gràcia; Gerard 
Gual, de Mont d'Orsà de Vallvi-
drera; Anna Maria Moure i Pilar 
Magdalena, de Sant Andreu; Paco 
Rosaies, del Carmel; Pep Martí, de 
Sant Antoni; i Joan Sangres, de 
Montbau. 

Pep Miró, que deixava la junta, va 
fer un balanç dels seus quatre anys 
com a president. Després de recor
dar, emocionat, la mort de Tomàs 
Tortajada, Miró va ressaltar l'esforç 
fet en favor de "la ciutat de les perso
nes". Com a fites positives va desta
car el nou local de la federació, la 
posada en marxa de La Veu del 
Carrer, el treball fet en el camp eco
lògic i la solidaritat expressada en 
els projectes socials o en les mobilit
zacions en contra de la guen-a a 
Bòsnia. Entre els temes que queden 
pendents per a la nova junta hi fia la 
problemàtica de l'fiabitatge i l'alumi-
nosi, la guerra de l'aigua i la promo
ció del transport públic. 

RUBÉN PÉREZ 

Antic i nova presidenta es feliciten a l'assemblea 

I precisament la guerra de l'ai
gua i el transport públic van ser les 
qüestions de les que més es va 
parlar, al marge de les eleccions. 
La taxa del Tangrem en el rebut de 
l'aigua i les reivindicacions al vol
tant del metro, la línia 2 i la tarifa 
integrada, a part de l'oposició a la 
incineradora de la Zona Franca, 
estan al primer lloc del rànquing de 

la lluita veïnal. D'altra banda, les 
trenta associacions de veïns assis
tents a l'assemblea de la Favb van 
aprovar per unanimitat una modifi
cació dels articles 17 i 20 dels es
tatuts de l'entitat. Des d'ara tots els 
càrrecs de la junta de la Favb, 
reelegibles, s'hauran de renovar 
cada tres anys, i no només alguns 
cada dos anys com fins ara. 

PUYAL 

El Sant Sopar 
Després de l'assemblea de la Favb la majoria dels assistents. Juntament amb d'altres amigues I 
amics, van anar al sopar d'homenatge al Pep Miró. Bé, el Pep no va voler sentir a parlar ni 
d'homenatges ni d'adéus, i va fer riure tothom amb comentaris tan simpàtics com ei dibuix d'en 
Puyal que li van regalar. 



w 
EI nieti 

CARRER A b r i l - M a i g d e 1995 

ÍJO 

• ! • 

Pep Miró 

Sal i pebre 
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L'acudit 

La Barcelona de les persones 

De la muntanya al mar, del 
Besòs al Llobregat. 
Probablement hi ha poques 
persones a Barcelona que 
coneguin tan profundament els 
problemes que afecten els seus 
ciutadans i ciutadanes. Potser 
per això no es cansa de repetir 
que hem de passar de la 
Barcelona de les pedres a la de 
les persones. 

Ahir va ser Canyelles, avui 
Ciutat Vella. El íïns fa poc 
president de la Federació 
d'Associacions de Veïns de 
Barcelona segueix al peu del 
canó. Ara una mica més a prop 
dels seus orígens com a capellà, 
vivint al costat de la basílica de 
Santa Maria del Mar; unes 
pedres meravelloses en un barri 
on les persones necessiten, 
potser més que ningú, d'algú que 
treballi amb elles colze a colze 
per solucionar els seus 
problemes. 

El dia que s'escrigni la 
històi'ia del moviment veïnal, 
l'autor haurà de posar lletres 
majúscules quan parli d'aquest 
lleidatà de veu ferma, com la 
seva terra, i idees sòlides com la 
pedra de la Seu que el va veure 
néixer. 
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Azagra/Revuelta 

Refugiat, refugiada 

Persona que ha hagut d'emigrar a altres països a conseqüència 
de les seves idees poh'tiques o per no tenir assegurades 
mínimament les seves necessitats bàsiques. 

11.000 homes i dones van sol.licitar refugi d'acord amb les 
nostres lleis i 345 homes i dones van ser autoritzats. Per t a n t 
10.655 persones van ser rebutjades i condemnades a tornar a 
casa 0 vagarejar il·legalment d'un lloc a l'altre. 

Molt abans, milers de dones i homes van haver d'anar-se'n de 
casa nostra expulsats per les seves idees, milers i milers de 
treballadors i treballadores van haver de deixar els seus pobles o 
ciutats buscant treball en diferents llocs van trobar alberg i 
seguretat . 

Hem perdut la memòria. La solidaritat i rallotjment que vam 
rebre ahir, avui nosaltres el refusem. Hem tancat la porta als 
nassos de més de deu mil persones. 

Em fa vergonya. Cal canviar les IJeis. 

Zeta 


