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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 
315 01 17 (dm) 

Baró de Viver 
311 41 93 (dx) 

Barri del Call 
317 29 65 

Bon Pastor 
346 46 18 (dl) 

Camp d'en Grassot 
457 01 30 (dl) 

Camp Nou 
339 91 23 

Can Caralleu 
204 68 73 

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 

223 23 94 
Cera 

241 05 92 

Ciutat Meridiana 
276 30 94 

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

Coll-Vallcarca 
210 16 88 

Congrés 
352 24 54 

Coordinadora Casc 
Antic 

310 53 33 
Diagonal Mar 

303 32 85 (dj) 
Dreta Eixample 

487 80 92 
Esquerra Eixample 

453 28 79 (dx) 
Estrelles Altes 

331 34 98 
Font Castellana 

21996 13 
Font d'en Fargues 

357 25 65 (dv) 
Font Guatlla-Magòria 

424 85 06 
Font del Mont 

406 90 49 
Fort Pienc 

231 11 46 
Galvany 

209 65 74 
Gòtic 

315 18 20(dm,dj) 
Gràcia 

213 80 58 (dm) 

Els fvm 
de distribució 
£^g C A R R E R 

Centre Cívic (CC) Pati Llimona. Regomi, 3 
La Virreina. Rambles, 99 
La Rosa de Foc. Rec, 69 
CC.OO. Via Laietana, 16 
El Cafetí. Hospital, 99 
El Glaciar. Plaça Reial 
Llibreria Les Punxes. Rosselló, 260 
Forn de pà Aubet. Sicília, 205 
Forn de pà Molí Vell. Padilla, 275 
Forn d'en Pere. Dos de Maig, 281 
Confeccions El Rellotge 
Autoservei Navarro. Av Mistral, 6 
Celler de l'Estevet. 
Gelateria-Pastisseria Bonastre 
Centre Social de Sants. Olzinelles, 30 
Centre Tomàs Tortajada. Fonthonrada,8-10 
CC El Rellotge. Psg. Zona Franca, 116 
CC Can Cadena. Mare de Déu del Port,397 
CC La Bàscula. Foc, 128 
C. 8. Personals Corts. Masferrer, 33 
CC Can Déu. PI. Concòrdia, 13 
Forn de la Vila. Consell de la Vila, 9 
Quiosc. Plaça de Sarrià 
Llibreria La Kktua. PI. de Vallvidrera, 3 
Lluïssos de Gràcia. Plaça Nord, 7 
Hotel d'Entitats de Gràcia. Providència, 42 
CC Coll. Aldea, 15-17 
CC La Sedeta. Sicilià, 321 
C. A. Tradicionàrius. Trav. Sant Antoni, 6-8 
Centre Moral Gràcia. Ros de Olano, 7-9 
Polisportiu Perill. Perill, 16-22 
Polisportiu Claror. Sardenya, 333 
CC El Carmel. Santuari, 27 
Casal de Joves El Carmel. Tolrà, 40 
CC Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20 
C. S. Personals Horta. PI. Santas Creus, 8 
Coop. Cultural Roca Guinardó. Xipre, 13 
Ateneu Polpular Nou Barris. Port Lligat, s/n 
C. Barri Prosperitat. PI. Àngel Pestana, s/n 
Centre Sóller. Plaça Sóller s/n 
Can Basté. Psg. Fabra i Puig, 274-276 
CC Ciutat Nord. Rasos de Pegera, 19-25 
Papereria Llibreria. Finestrelles, 56 
CC Trinitat Vella. Foradada, 36-38 
CC Sant Andreu. Gran de Sant Andreu, 111 
Can Guardiola. Cuba, 2 
Biblioteca Ignasi Iglesias. Segadors, s/n 
Districte Sant Andreu. PI. Orfila, s/n 
Llibreria El Borinot Ros. PI. Mossèn Clapés 
CC La Sagrera. Martí Molins, 29 
Farmàcia. Bolivià, 19 
Llibreria Etcètera. Llull, 203 
El Tio Che. Rambla Poblenou, 44-46 
CC Sant Marti. Seva de Mar, 215 
Complex Esportiu Verneda. Binèfar, 10-14 
Llibreria Pipo. Cantàbria, 74 (PL. Verneda) 
Casal Artenatiu. La Verneda, 18 
C.Joan Casanelles. PI. Joan Casanelles,s/n 
Foment Martinenc. Provença, 595 

Gran Via 
454 51 97 

Gran Via-Perú-
Espronceda 

308 77 34 
Guineueta 

428 46 23 (dj) 
Horta 

420 90 06 
Hostafrancs 

426 91 66 (dm) 
Joan Maragall 

347 73 10 (dx) 
Juan Antonio Parera 

307 46 84 (dj) 
La França 

325 08 93 
La Llacuna 

300 74 05 
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 

431 30 16 (dx) 
Maresme 

266 18 56 (dl) 
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Mont d'Orsà-
Vallvidrera 

406 84 53 (dm) 
Montbau 

428 29 34 (dm,dv) 
Navas 

340 62 49 (dm,dj) 
Nou de la Rambla 

441 01 83 
Paraguai-Perú 

278 06 93 
Parc 

221 04 87 (dl) 
Parc de l'Escorxador 

325 00 44 (dm,dj) 
Parc de la Vall 
d'Hebron 

428 05 43 
Penitents-Teixonera 

420 20 97 
Poblenou 

266 44 41 (dl) 
Poble Sec 

441 36 65 
Polvorí 

432 36 42 (dm) 
Porta 

359 44 60 
Prosperitat 

276 30 15 (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 (dx) 

Sant Antoni 
423 93 54 (dm) 

Sant Cristòfol 
432 34 71 

Sant Genis 
201 60 58 (ds) 

Sant Gervasi 
417 21 65 (dm) 

Sant Gregori 
200 13 04 

St. Marti Provençals 
314 17 04 

Sant Ramon Nonat 
440 14 50 

Sants 
331 10 07 (dl) 

Santuari Ntra. Sra. 
de la Salut 

204 86 04 
Sarrià 

204 90 58 (dl) 

Sudoest Besòs 
278 18 62 (dj) 

Taulat 
307 08 11 (dx) 

Torre Baró 
276 16 82(dv) 

Torre Llobeta 
429 07 06 (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) 

Vallbona 
354 89 82 (ds) 

Verdum 
276 02 30 (dx) 

Verneda Alta 
314 58 13 (dm) 

Via Trajana 
381 16 25(dv) 

Zona Sud Sant Andreu 
346 72 03 (dv) 

Zona Universitària 
203 82 88 

Entre parèntesi, el dia 
que es reuneix la junta. 

Canvis: Montse Ayats 
Telèfon 412 76 00 

Aquest número té un tiratge de 8.000 exemplars 
i la seva distribució és gratuïta 

Incompliments 

Per una banda, là carta magna de la ciutat. 
Aquesta llei especial que, com una constitució, 
ha de regir la vida de la ciutat i ha de 
determinar els òrgans de govern, les seves 
competències, els mecanismes de participació, 
està esperant que les diferents administracions i 
els diversos part i ts es posin d'acord. La ciutat 
segueix regint-se, a la força, per una llei 
porciolista que respon a altres temps i a altres 
situacions. Tot i que es deia que enguany seria 
l'any de "la carta", sembla que estem condemnats 
a continuar amb un menú immenjable. 

Per l 'altra, l 'Autoritat Única del Transport . 
L'ens que ha de decidir aquelles actuacions que 
estiguin relacionades amb el t ransport públic a 
l'Àrea Metropolitana, també està pendent. Quan 
es va signar l'acord per a la seva creació, es va 
fixar la data límit del 31 de juHol del 1996 per 
constituir-la. Volien recuperar el llarg temps 
perdut. Fins i tot el conseller Mas el passat abril, 
quan els barris reclamaven el metro i li retreien 
les promeses electorals de Ciu, al·ludia a aquest 
ens, que no estava creat, dient "al juliol serà una 
realitat", "nosaltres som molt seriosos i 
complim". I al juliol el conseller se'n va anar de 
vacances i l'Autoritat Única no es va crear. 

La ciutat i els barcelonins i barcelonines ens 
mereixem que les administracions s'expliquin. 
No informen, són poc t ransparents i no 
compleixen els terminis que elles mateixes es 
posen. Han de ser capaces d'entendre que, per 
sobre de sectarismes i interessos partidistes, està 
l 'interès general de la ciutat. Que diguin en 
quins punts hi ha divergències, què és el que 
defensen els uns i els altres. 

Si no es posen d'acord, com a mínim que donin 
la cara. És molt greu que els "veïns" de la plaça 
Sant J a u m e continuin sense col·laborar en 
aquests dos temes t an vitals per a la ciutat, la 
Carta Municipal i l 'Autoritat Única del 
Transport. És molt greu que continuin 
prometent sense fer cap esforç per complir. 

CARTES 
DELS 

LECTORS iQuepasó con 
Can Jorba? 

Algunos ex-trabajadores de Jorba Preciados, socios de asoclaciones 
de veclnos, nos hacen llegar esta carta con el ruego de ser publicada. 
Habíéndola remitido a los medios de comunicación de nuestra 
Ciudad, no ha sido publicada. 

Los trabajadores de Galerías 
Preciados que hace un ano veíamos 
con optimismo nuestra futura ante la 
oferta de compra de Galerías 
Preciados por El Corte Inglés, nos 
hemos dado cuenta del engafio que 
se ha cometido con nosotros. 

El Corte Inglés para comprar los 
activos de Galerías pidió un 
documento de mínimos a los 
sindicatos, los cuales elaboraren 
con el visto bueno de la 
admin is t rac ión, y requisito 
imprescindible para optar a la 
compra de Galerías. 

En este documento llamado 
Condiciones Laborales para la 
Adjudicación de Galerías, se 
elaboraban una sèrie de puntos 
recogidos como mínimos que eran 
la garantia de futuro para los 
trabajadores. Cabé destacar el 
realizarun Plande Prejubilaciones 
obligatorio y que los edificios 
adquirides tendrían que cumplir la 
misma actividad que estaban 
realizando. 

Para realizar las jubilaciones se 
contaba con que los trabajadores 
readmitidos dejaban en cobro de 
FOGASA para pagar estàs 
jubilaciones. Así el coste laboral 
era mínimo. Galerías, con una 
plantilla envejecida, absorbia el 
coste laboral con las 
prejubi laciones, ampliando la 
indemnización con la aportación 
sol idaria de los compafieros 
recolocados. No habría 
despedidos. 

Però éstas no se realizaron, y en 
vez de éstas se despidió a los 
companeros combatives, o aquelles 

que los sindicatos de la empresa no 
habían pactade. Un fondo selidario 
se convirtió en un fondo para despedir 
a los compafieros. 

Ésto fue posible a través de un 
documento llamado Protocolo de 
Colaboración firmado por las 
centrales UGT, FAGSA y CCOO, 
una vez estàbamos ya en el paro e 
indefensos jurídicamente, en que 
dichas centrales firman una paz 
social con El Corte Inglés. 

En cuanto al edificio de Can 
Jorba, tiene que quedar bien claro 
que éste, según el acuerdo que 
posibilitó la venta a El Corte Inglés, 
t iene que seguir como Gran 
Almacén, que es para lo que fue 
pensado en su construcción y como 
legado de la Ciudad. 

iCómo puede El Corte Inglés 
justificar el abrir Can Jorba, que 
supondría una dotación de 300 
trabajadores, y haber dejado en la 
calle un grupo de unas 30 
personas? 

i Es lícita la venta de Galerías a 
El Corte Inglés, si éste incumple 
continuamente el documento que 
facilito su venta? 

Quizàs desgraciadamente el 
Caso Galerías todavía no esta 
cerrado y archivado, como 
pensaren aquel les que 
destruyendo Galerías enterraban 
el problema. 

Ex-trabajadores de Galerías de 
Barcelona 

El proper Carrer el podreu 
recollir als punts de distribució 
a principis de desembre 

REQUALIFICACIÓ CAMP DE L'ESPANYOL, NO! 
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La Reforma revoluciona l'escola 

Primària ̂  pública; 
secundària ^ privada 

Les escoles, públiques i privades, competeixen pels nens per sobreviure als grans canvis al sector. Aquest 
any, per primer cop a la ciutat, els alumnes de primer curs del sector públic superen el 40% 

ROTO 

ERNEST ALÓS 

La progressiva aplicació de la re
forma educativa iniciada l'any 1991 
i el descens de la natalitat en els 
darrers anys, amb una guerra ober
ta entre les escoles per aconseguir 
prou infants, han començat a can
viar el mapa de l'ensenyament a la 
ciutat de Barcelona. Encara és molt 
aviat per saber quin dibuix quedarà 
després de la sacsejada que estan 
suposant aquests canvis, que no 
quedaran plenament assentats fins 
d'aquí a sis anys. De moment, des
prés d'un inici de curs en què s'ha 
donat el pas clau de la reforma, la 
generalització del primer d'ESO, 
una sola cosa sembla clara: a l'en
senyament primari, l'escola públi
ca avança pas a pas. Aquest any, 
per phmera vegada en la història 
de la ciutat, el alumnes de primer 
curs al sector públic superen el 
40% del total. Un altre aspecte 
comença a intuir-se: el sector pri
vat, en canvi, pot guanyar posici
ons a la secundària a curt termini, 
tot i pot trobar-se que hagi de tan
car 1.200 places a mig termini. Més 
enllà d'aquestes constatacions, és 
difícil encara tenir una imatge de 
conjunt. Per això ens hem estimat 
més analitzar punt per punt els 
diversos fronts oberts. 

El canvi d'una 
estructura històrica 
A grans trets, l'estructura escolar a 
Barcelona ha estat de fa molts anys 
la següent: a primària o EGB, ple
nament subvencionada a la majo
ria dels centres privats, la majoria 
dels infants (un 70% fa deu anys, 
un 60% ara) s'escolarizaven en 
aquest sector, i una minoria (30% 
fa deu anys, 40% ara), al públic. La 
lenta construcció i millora dels cen
tres públics ha anat engrossint la 
seva matrícula, mentre que la da
vallada demogràfica ha anat elimi
nant sobre tot les escoles privades 
'de pis' més lamentables. Als 14 
anys canviava el mapa: la secun
dària als centres privats ja no era 
subvencionada, i moltes famílies 
feien el salt de l'escola privada a 
l'institut. Les proporcions entre els 
dos sectors, per tant, s'invertien. 

Però ara la secundària comen
ça als 12 anys, i és subvencionada 
als centres privats fins als 16. Què 
pot passar? 

Doncs probablement, que la 
pública segueixi creixent a la pri
mària - 6 a 12 anys- fins arribar 
potser a un 45%. Que aquesta pro
porció no canvií al passar a la se
cundària obligatòria i subvencio
nada -per tant, que els centres 

privats allarguin la seva hegemo
nia, tot i que no tant clara, fins els 
16 anys- i que el salt majoritari al 
sector públic no arribi fins als 16 
anys, amb el batxillerat i la nova 
FP, dos nivells que ja no seran 
subvencionats i que molts centres 
privats no seran capaços d'implan
tar. 

Les obres 
en curs 
Durant 1996 i 1997, s'invertiran 
603 milions de pessetes en obres 
de reforma de 91 centres públics. 
Estan acabades 14, en curs 21 
més, i 11 adjudicades. Aquest curs 
s'estrenen les escoles Pau Rome-
va. Pau Casals, Tàbor i Turó del 
Cargol i l'escola bressol Barrufets. 
En total, 1.503 milions de pessetes 
més. I abans de març de 1997 han 
de començar les obres dels insti
tuts i escoles que han començat 
amb instal.lacions provisionals i que 

sat), a la privada subvencionada 
4.802 (un 37.99% del cens, i 52 
més que l'any passat) i 4.056 nens 
de 3 anys censats (un 30,38%) 
segueixen a casa, a llars d'infants 
0 a centres plenament privats. 

El drama de les llars 
d'infants 
El gran dèficit d'oferta a la ciutat de 
Barcelona ès l'educació infantil per 
a infants menors de 3 anys. Fins 
que no acabi l'aplicació de la refor
ma de 3 a 18 anys (any 2002), la 
Generalitat no pensa invertir gens. 
Però, ideològicament, per a CiU 
sembla que posar els mitjans per 
facilitar l'accès de la dona al món 
del treball no sigui una prioritat 
política. A Barcelona, pels 12.000 
infants que neixen cada any, no
més hi ha 1.513 places públiques, 
pràcticament totes municipals. 
L'Ajuntament està estudiant 
fórmules per poder oferir més pla-

Eulàlia Vintró. Aquest curs, aques
tes escoles han aconseguit 351 
nens més de primer curs que l'any 
passat (un 7,55% més). El 40,60% 
dels nens de set anys estudien ja a 
centres públics. I les construccions 
programades al mapa escolar han 
de permetre arribar al 43% en cinc 
anys, amb capacitat d'assolir el 
45% ampliant algunes línies. Pot 
fer més, l'administració? Potser no. 
No n'hi ha prou amb fer més esco
les. Cal fer-les allà on són els nens. 
I trobar - i pagar- solars disponi
bles a l'Eixample, Les Corts, Sarrià 
o Gràcia - o n hi ha encara una 
demanda insatisfeta- a vegades 
és materialment impossible. Hau
ria de fer més l'administració? Pro
bablement sí allà on hi ha una 
demanda insatisfeta d'escolaritza
ció pública. Però cal no oblidar que 
en alguns punts, hi ha oferta públi
ca que ha quedat buida. Un sector 
important de la població opta per 
l'ensenyament privat, religiós o no. 

han d'estar enllestits el septiembre 
de 1998: els nous institut de Montju
ïc, Zona Franca i el Clot i l'escola 
de Vil.la Olímpica. L'oferta pública 
creixs. Però s'omple? 

Les aules 
deP'3 
Una eina clau per garantir l'avenç 
de l'escola primària pública ha es
tat la generalització de les aules 
per a pàrvuls de 3 anys -e ls P-3-
. Aquest any, per primera vegada, 
totes les escoles públiques de la 
ciutat ofereixen aquest servei -
encara moltes privades no en te
nen- , garantint-se la 'clientela' fu
tura. Els nous alumnes de P-3 a la 
pública han estat 4.727 (un 37.39% 
del cens, i 182 més que l'any pas-

BARRACONSALA VILA 
OLÍMPICA. Els nens de l'últim 
barri de la ciutat han començat 
el curs en aules prefabricades 
mentre es construeix el nou 
col·legi FOTO: MIGUEL LÓPEZ 

ces dedicant-hi els mateixos recur
sos, una proposta acollida fins ara 
amb rebuig per part de les mestres 
i dels pares. Dels que ja tenen el 
nen a la guarderia, és clar. 

La primària pública 
omple 
"Es demostra que si s'ofereix ofer
ta pública de qualitat, s'omple", ha 
assegurat aquest anys la tinent d'al
calde responsable d'ensenyament, 

tot i que no sigui gratuït i indepen
dentment de que hi hagi una oferta 
pública. Dins del marc constitucio
nal, les administracions no tenen 
perquè combatre militantment 
aquesta opció. 

Les trampes de la 
privada 
La obligació que sí tenen les admi
nistracions és garantir que els cen
tres subvencionats ofereixin el ser
vei públic per al que són finançats 
en condicions d'igualtat i qualitat. I 
en molts casos, com ha denunciat 
l'Ajuntament, això no s'està fent. 
Molts centres imparteixen una ESO 
descafeïnada, amb un sol grup per 
curs i classes superpoblades. O 
cobren quantitats irregularment. O 

apliquen criteris discriminatoris en 
la preinscripció. On estan els alum
nes immigrants, o amb dificultats 
socials, físiques o psíquiques? 

Racisme 
a l'escola? 
Un informe del Consell Escolar de 
Barcelona ha denunciat que les 
escoles que concentren més immi
grants són, a més, les que tenen 
menys demanda. Són les escoles 
amb una oferta de menys qualitat i 
situades en mitjans socials difícils 
les que reben menys demanda de 
població amb recursos -també d'in
formació i culturals- i, només de 
retruc, per aquestes causes, les 
que reben més immigrants? O te
nen menys demanda perquè re
ben menys immigrants? Fins que 
aquests centres 'en crisi' no rebin 
un suport de professorat, recursos 
i instal.lacions superior als de les 
escoles normalitzades, no podrem 
sortir de dubtes. Potser l'existència 
i consolidació d'escoles gueto -
tant públiques o privades- sigui el 
problema més important del siste
ma escolar barceloní, més enllà de 
les qüestions d'oferta quantitativa. 

Els instituts 
d'FP 
El gran perill de la reforma és l'FP. 
Per una banda, la nova FP està 
obtenint un èxit d'acceptació im
portant. I els estudiants fugen dels 
cursos encara existents de la vella 
FP i, als 14 anys, prefereixen fer 
tercer d'ESO per poder pujar-se al 
carro de la reforma. Molts grans 
centres d'FP (Verge de la Mercè, 
Escola del Treball) poden pujar com 
l'escuma. Però hi ha instituts d'FP, 
que havien de convertir-se en ins
tituts de secundària equiparables 
als que abans eran instituts de bat
xillerat, estan en perill de convertir-
se en guetoss. Els pares no volen 
portar els nanos de 12 anys a l'ESO. 
Les instal.lacions no reben les re
formes necessàries. I a sobre, la 
Generalitat sembla que opta per 
concentrar-hi en aquests centres 
la nova FP, i no introduir-la també 
als antics instituts de batxillerat com 
estava previst. El perill: instituts de 
primera —amb ESO i batxillerat, i 
potser alguna FP de prestigi— i 
instituts encara més de segona que 
ara —amb FP i una ESO i batxille
rat també de segona—. Exacta
ment el contrari del que pretenia la 
reforma. O s'inverteix decidida
ment, 0 uns quants centres poden 
caure en una espiral de degrada
ció, en comptes de remuntar. 
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Los barrios en el informe Petras 
REDACCIÓN 

A principies de 1995 ei sociólogo 
James Petras, profesor de la 
Universidad de Nueva York y viejo 
colaborador de Noam Chomsí<y, 
Inicio una investigación sobre el 
impacte de las políticas del 
gobierno socialista en la sociedad 
espanola. El trabajo era un encargo 
del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (Csic) 
que, unavezterminadoy entregado 
para su publicación, se nego a 
difundirlo porque sus conclusiones 
eran demasiado demoledoras para 
la sociologia oficial espanola. 

Este verano la revista Ajoblanco 
lo ha publicado completo en un 
número especial que no tiene 
desperdicio. Entre los aspectos 
tratados por Petras en su informe 
hay algunas referencias al papel 
de los barrios en la socialización 
de la clase trabajadora que, por su 
interès, reproducimosen CARRER. 
Las referencias al movimiento 
vecinal son globales, abarcan todo 
el Estado Espanol y por lo tanto 
podrían matizarse. 

• Ayer: solidaridad entre 
lucha obrera y vecinal 

"Los lazos sociales bàsicos de los 
padres de hoy se forjaren entre los 
amiges del barrio. Los barrios eran 
entidades homogéneas, pues la 
segregación de clase era la norma. 
Dentro de estos barrios 
predominantemente de obreres 
inmigrantes, se daba una espècie 
de "solidaridad espontànea" -una 
cohesión informal a base de niveles 
de vida compartides y de 
pasatiempos recreatives comunes 
que estaban arraigados en el barrie-
. No seria pretencioso hablar de 
una "cultura de la clase obrera". 
Había determinadas experiencias 

El denominado Informe Petras, encargado por ei gobierno socialista 
y después silenciado por sus conclusiones extrenriadamente críticas, 
analiza ,entre otras cosas, el papel de los barrios durante los últimos 

ahos en los cambios generacionales de la clase trabajadora 

comunes entre los amiges del 
barrio, de deportes, balles, cultura 
inmigrante y unas condiciones 
económicas compartidas que 
brindaban un substrato de 
"identidad de clase". Cemo muchos 
de nuestros entrevistades dijeren: 
"todos nosotros éramos anti-
France... cemo una cuestión que 
caía por su prepio peso... por el 
hecho de ser obreres, estar en 
aiojamientos precàries, divorciades 
de las cosas agradables de la vida 
social...". Si el barrio, la calle, era el 
primer contacte real con la cohesión 
social (mas allà de los limites de la 
familia), las primeras experiencias 
de trabajo, nermalmente en una 
pequena tienda, centribuían peco a 
forjar una cenciencia social. Las 
horas eran muchas, el sueldo malo, 
y había peces trabajaderes con que 
"socializar experiencias". La primera 
experiència laboral brindaba un 
trampolín hacia la independència 
personal y mas tarde al emplee en 
las fàbricas màs grandes". 

"A le largo de les anos 70 les 
barrios se volvieren importantes 
àreas de organización social de la 
clase trabajadora. Las luchas para 
mejorar les equipamientes sanitàries 
y educatives, por la pavimentación y 
alumbrado de las calles, llevaren a 
muchos obreres a llevar su militància 
de fàbrica a las aseciacienes de 
vecinos y de padres de alumnes. Y 
viceversa: las luchas vecinales 
politizaren a les trabajaderes, que 
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llevaban ei mensaje político a la 
fàbrica. Las luchas en el lugar de 
trabajo y las vibrantes actividades 
vecinales se reforzaban unas a otras, 
creando un sentimiento de 
ciudadanía, una creencia en el 
progreso y esperanza de cambios 
sociales reaies. Para algunes 
trabajaderes, las luchas inciuían una 
visión de una nueva sociedad socia
lista igualitària." 

• Hoy: la trlste realidad del 
consumismo 

"Les barrios donde crecieren les 
jóvenes trabajaderes ya ne son el 
terreno de la mevilización social, 
de los debatés sociales y la 
organización política. Haciafinales 

de les 80 y principies de los 90, las 
aseciacienes de vecinos se habían 
cenvertido en apéndices del 
gobierno socialista, que 
administran les clubs de jubilades 
y tienen peca vida política interna. 
Sus padres, durante les últimes 70 
y los primeres 80, eran actives en 
las luchas vecinales per mejoras 
sociales en infraestructura, 
educación y un gobierno local res
ponsable. Muchos estaban 
involucrades en la lucha anti-fran-
quista y de algun mode crearen 
vibrantes aseciacienes de vecinos 
y de padres de alumnes. En 
centraste, les jóvenes trabajaderes 
alcanzan la edad adulta en un 
període en que sus padres se han 
"privatizado". Los movimientes 
sociales se han burecratizade. Les 
adversàries del gobierno se 
protegen con una careta de 
"constitucionalisme". Y sus 
necesidades bàsicas inmediatas 
las cubren unes padres con "mala 
conciencla". De aquí que el barrio 
no sea un mecanisme de 
socialización para introducir nuevos 
valores sociales de solidaridad sine, 
màs bien, un terreno de encuentro 
informal para que les amiges se 
libren a pasatiempos privades. Las 
aseciacienes sociales existentes, 
erganizadas por sus padres, ne 
atraen su interès. La música y les 
bailes en les actes sociales del 
barrio son ridiculizados y les 
jóvenes se dirigen a les bares y 

clubs fuera del barrio para 
divertirse." 

"La decadència de la cultura cí
vica del barrio alimenta el 
cempertamiento "censumista 
phvado" que les jóvenes reciben a 
través de los medies de masas. El 
rock mercantilizado, con sus 
surtidos estandarizados de 
chaquetas negras, pendientes y 
peinados, brindan símbelos 
"externes" de "rebelión" que 
enmascaran la interiorizada 
cenfermidad con un estilo de vida 
censumista e individualista, las 
amistades del barrio estan 
desconectadas del lugar de trabajo 
y, en muchos casos, estan 
diverciadas de cualquier discusión 
sobre problemas del "curre", 
conflictes sociales u organización 
política. En el pasado, el compartir 
experiencias personales y sociales 
reflejaba la imbricación entre 
trabajo, barrio y placeres 
personales. Para les jóvenes, hoy, 
los larges períodes de desempleo, 
la naturaleza transitòria y temporal 
del trabajo, el mal sueldo y la 
impotència en el lugar de trabajo 
ne son propicies a experiencias 
compartidas. Encontrarse cen les 
amiges es un tiempo para 
"elvidarse" del trabajo. Hablar de 
los miedos y las inseguridades del 
lugar de trabajo no levanta los 
ànimes en la barra de ningún bar; 
los males sueldos son un símbole 
de status de vergüenza; es mejor 
callàrtele mientras apuras la 
cerveza e intentas arreglar para 
esa noche una comèdia de 
representación única." 

Aunque las amistades del barrio 
persisten hasta cierto punto, tienen 
lugar en un contexto totalmente 
distinte a las de sus padres, y 
también tienen un sentido diferente. 

La Favb presenta les al·legacions 
contra la requalificacló de Sarrià 

MANEL CALPE 

Mès de 400 professionals del món 
de l'urbanisme, l'arquitectura, el 
dret i els mitjans de comunicació 
han donat suport al manifest de la 
Favb entorn el nou pla del RCD 
Espanyol per requalificar els ter
renys de Sarrià. 

Gairebé 200 entitats i associaci
ons veïnals han donat també su
port al manifest, que ha servit de 
base per les al·legacions que va 
presentar la Favb el 15 de setem
bre. L'oposició s'articula en tres 
aspectes bàsics: el nou pla no re
flecteix cap argumentació ciutada
na per modificar el Pla General 
f\/letrepelità, és absurd apel.lar a 
l'interès general perquè no hi ha 
major interès general que respec
tar la qualificació d'equipaments 
pels terrenys. En segon Hec, el neu 
pla amaga la raó de fons de l'epe-
ració: tapar el deute d'una entitat 
privada. Per últim, es crea un pre
cedent que pot hipotecar el futur de 
la ciutat, donat que altres entitats 
amb solars qualificats com equipa
ments (club de Polo, la Universitat, 
el propi Futbol Club Barcelona), 

basant-se en la igualtat de drets 
davant la llei, poden veure la llum 
verda per endegar operacions si
milars en cas de dificultats econò
miques. 

Durant la presentació de les 
al·legacions, el 18 de setembre, el 
vicepresident de la Favb, Andrés 
Naya, va denunciar el mercadeig 
urbanístic en què s'estan conver
tint els assumptes urbans, amb un 
constant intercanvi de cromos i 
solars, i va demanar una resposta 
per escrit a les al·legacions. "Mal
auradament, estem acostumats al 
silenci administratiu, la callada por 
respuesta, i ja és hora que ens 
responguin de manera oficial, per 
tal d'enfortir el procés de participa
ció ciutadana". Naya va destacar el 
comportament exemplar dels diri
gents blanc-i-blaus envers la Favb 
i, d'altra banda, va expressar la 
satisfacció per la celebració de l'Au
diència Pública entorn la qüestió, 
el passat 30 de maig. "De tota 
manera, ens temem que el tema 
està decidit per les altures, perquè 
ja s'ens mestra com s'ubicaran els 
edificis i les zones verdes, quan 

encara no s'han concedit les llicèn
cies d'obres, el que entenem és 
una veritable manca de respecte". 
La Favb pretén establir contactes 
amb la Generalitat entorn el tema 
(el Govern es converteix ara en 
l'interlocutor principal), i ne des
carta la via dels tribunals per de
manar la suspensió de les obres, 
encara que amb tota probabilitat el 
jutge permetrà l'execució del Pla. 
La Favb també ha pesat sobre la 
taula la necessitat de dur a terme 
una discussió sobre el Pla General 
Metropolità, per evitar la situació 
actual, en la qual es vulnera la 
legalitat vigent, amb contínues mo
dificacions puntuals i sense entrar 
en un autèntic debat global. 

La (inevitable?) requalif icació de 
Sarrià ha travessat el seu particu
lar equador. L'Ajuntament va apro
var de forma inicial el segon pro
jecte el 12 de juliol, després que el 
primer fes refusat per la Comissió 
de Govern. A l'aprovació inicial 
seguirà l'aprovació provisional, i 
abans d'acabar l'any el pla serà 
enviat a la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona de la Generalitat. El 

RUBEN PÉREZ 

La requalificacló de Sarrià avança amb forta oposició ciutadana 

següent filtre (qualificar-lo d'obsta
cle segurament seria exagerat) és la 
Comissió d'Urbanisme de Catalunya, 
i el procés culminarà amb el dicta

men de la Comissió Jurídica de la 
Generalitat, com a pas previ a l'apro
vació per part del Consell Executiu, 
a la primavera del 97. 



Setembre-Octubre de 1996 CARRER CRÒNICA 5 
Guerra del agua: 
cinco afios en lucha 
Duran i Lleida en su afàn de apoyar al gobierno de Aznar no dudó en 

darie pistas de actuación: "Si tienes dèficit, si necesitas recaudar 
mas dinero, no dudes en colocar impuestos en el recibo del agua.En 
Cataluna lo pagan miles y miles de titulares de este servicio." Dio las 

ideas y oculto parte de la realidad. 

ANDRÉS NAYA 

Junto a los miles de personas que 
pagan puntualmente, Duran se 
callo la existència de 70.000 
familias que llevan 2.000 días sin 
pagar los impuestos abusives en el 
recibo del agua. Cinco anos de 
insumísión fiscal. Con motivo de 
este aniversario el 20 de octubre 
se celebra en el Palau dels Esports 
(c/ Lleida) la primera asamblea ge
neral de la lucha del agua. Un reci
tal de José Antonio Labordeta 
cerrarà el acto. De seguro que a 
petición del publico cantarà aque
lla canción que dice: "Arremójate la 
tripa que ya viene la calor...." 

• Acoso fiscal 

Un dia al despertar alguien sofíó 
que el recibo del agua era algo así 
como una locomotora de tren a la 
que se podían ahadir cuantos 
vagones se quisiera.Cada vagón 
era un impuesto diferente. Al coger 
el coche oficial la autoridad siguió 
madurando la idea.Tenía un dia 
inspirado. Al llegar al despacho 
dicho y hecho. El resultado final 
fué un recibo de cuyo importe total 
el consumo del agua supone el 
45%, el 55% restante es nada mas 
y nada menos que impuestos. 

Al recibir esta "locura" los 
vecinos de Bellvitge, Ciutat Badia... 
pensaren que las facturas estaban 
equivocadas y acudieron a recla
mar, uno a uno, a la ventanilla 
correspondiente. Les contestaren, 
con gran amabilidad, que no había 
error. Todo era correcte, fiabía que 
pagar. La autoridad, competente 
por supuesto, lo tenia claro: paga
ran por miedo a quedarse sin agua, 
y hoy sin agua no se puede vivir. 
Pagaran aunque el recibo incluya 
impuestos, que como el de 
tratamiento de los residuos, no tiene 

nada que ver con el agua. 
Llevamos cinco afios y no han 

rectificado. Cinco ahos de abuso 
de poder, de acoso fiscal. Cuando 
con tàbamos esta h is tor ia a 
d i ferentes medios de 
comun icac ión , que estaban 
curiosamente interesados por 
este tema ante las propuestas de 
Duran i Lleida, no se lo creían. En 
la tertúlia radiofònica "La Linterna" 
un per iod is ta exc lamó:" !La 
Sociedad cata lana es 
diferente!"Algún oyente contes
to; "Lo que pasa es que Duran se 
ha pasado de rosca". 

• 1 + 1 = 70.000 
Ha sido un trabajo de hormiguita. 
Las asociaciones de vecinos he-
mos recogido el malestar existente 
en las barriadas. Eran, y son, 
tiempos de crisis, paro, aumento 
del coste de vida, contratos basura, 
congelacionessalariales.., ycomo 
guinda llegaba el nuevo recibo del 
agua. Uno a uno se organizó la 
protesta. Comenzaron los grandes 
polígonos y cont inuaren 
peblaciones y barries afectades de 
L'Hospitalet, Badalona, Santa Co
loma, Baix Llobregat, Montcada y 
Barcelona. En nuestra ciudad 47 
barries participan. 

Se dijo: Ibastal Se decidió pagar 
sóle el importe del agua consumi
da mas el IVA. Los impuestos 
abusives quedaban impagados. 
Reivindicàbamos un recibo del 
agua mas claro: el importe del cen-
sume, el IVA, el cànon de 
infraestructuras (solo una parte, el 
resto debe ir a cargo de los 
impuestos generales) y la tasa de 
saneamiente. Los demàs 
impuestos deberían desaperecer 
del recibo y, como suma total, el 
importe que pagàbamos en 1990 

mas el coste de la inflación de los 
ahos trascurridos. 

Uno a uno llegamos a ser setenta 
mil imsumisos fiscales. Son mas 
de tres mil millones de pesetas 
impagadas. Hemos realizado mas 
de seiscientos mil ingresos en "la 
Caixa" (el Banc d'Espanya de 
Catalunya) que colabora 
"desinteresadamente" con la 
insumisión editando unes impre
ses especiales para los ingresos y 
así ne se pierde el control de Don 
Dinero. 

Hoy no solo estames cententos 
con el trabajo realizado, sine que 
nos planteamos dar un salto hacia 
adelante. Queremos llegar a ser 
cien mil titulares en lucha. Este 
crecimiente lo haremos pesible 
incorporando a la lucha al familiar, 
amigo o vecine que simpatiza con 
nosotres pere aún no ha 
comenzado. También 
incorporando a las barriadas que 
faltan. 

• El juego del avestruz 

El negocio de la cria de avestruces 
empieza a ser importante entre 
nosotros. Cada dia son mas las 
granjas que las reproducen mas 
0 menos a la fuerza. La actividad 
mercantil suele ser fuente de 
inspiración de los políticos, y 
cuando les interesan practican el 
l lamade "juego del avestruz", 
esconder la cabeza debajo del 
ala. Es el caso de la lucfia del 
agua. 

Llevamos cinco ahos de espe
ra. Hay una impresionante sèquia 
de respuestas. En los primeres 
ahos utilizaron el arma de los certes 
de agua.No sabían que en cada 
barrie teníames un "fontanero po
pular" y que tras el corte, en cinco 
minutos, se restablecía el 
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suministro. Pensaban que nos 
ganarían a base de centínuas de
sis de miedo. Fracasaron. 

Luego pensaren que en cada 
asociación había cuatro y el gato y 
no seríamos capaces de abrir 
ventanillas, organizar los horàries 
y trabajos necesarios. Se cansa
ren. Pere derrochando muchas 
energías l ibrames "la batalla 
burocràt ica" Había que 
desdomiciliar los recibes de los 
bancos, calcular de las facturas el 
importe a pagar, realizar ingresos, 
archivar fotocopias de los 
justificantes, elaborar listados... 
Pues bien, no sóle hemos realizado 
ese trabajo sine que para algunas 
asociaciones ha supuesto dar un 
pase adelante en su erganización 
interna. 

Mientras nosotros íbamos 
organizando al vecindario elles 
centestaban con el si lencio 
administratrive, pocas reuniones e 
insuficientes propuestas. Cuando 
nos manifestàbamos o cuando se 
acercaba alguna elección sacaban 
de su chistera, con la ayuda de la 
barita màgica, propuestas que 

intentabanserprendernos: "Vamos 
a firmar". "Una foto certificarà el 
acuerdo y nosotros haremos el res
to". Algunes compaíïeros 
quedaban anonanades con 
semejantes promesas, pere la 
asamblea volvía ias aguas a su 
cauce y no se firmaban unes 
acuerdos que ne tenían la garantia 
de que pudieran cumplirse. 

No saben, no centestan y de 
pase dejaban de cumplir su f unción 
recaudatoria. jY luego nos repiten 
que Hacienda somos todos! Si 
alguien està haciendo una 
camparia contra les impuestos es 
la Generalitat, la Entidad Metropo
l i tana y el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Ahora nos remiten a final de 
afio. El Conseller Artur Mas se 
ha compremetide a tener un 
preyecto de ley sobre el precio 
del agua. Estames a la espera. 
Una espera activa que se pondrà 
en marcha el próxime dia 20 en 
la Primera asamblea general. 
Una c i ta impor tan te dende 
aprobaremos las acciones a 
realizar. 

MIGUEL LÓPEZ 

• La protesta de los vecinos ha llegado a la Generalitat y puede acabar en el Tribunal Constitucional 

La Fiscalia considera anticonstitucional 
los tramos de la tarifa del recibo del agua 

• La Fiscalia ha presentado un informe al Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) en el que indica "que los criteries para fijar los 
tramos de la tarifa del agua son contraries al articulo 14 de la Censtitución". 
Las asociaciones de vecinos habíames denunciado este aspecte desde 
que comenzamos la lucha del agua. El actual sistema provoca que las 
familias numerosas, a pesar de no derrechar agua, la paguen muche 
mas cara que el resto de usuàries, pues con facilidad superan el primer 
y segunde bleque y pagan el agua al precio de un tercer bloque que 
debería castigar solo a los que tienen un consumo suntuario, (campes de 
golf, riego, piscinas, etc). 

Desde el movimiento vecinal se valora muy positivamente que el 
Ministerie Fiscal haya asumide nuestres planteamientos. La Fiscalia 
respende así a una demanda presentada en el mes de abril por cuatro 
familias numerosas que se sienten perjudicadas. La Sociedad General 
de Aguas de Barcelona ha manifestado públicamente que su tarifa ne 
discrimina a las familias numerosas. En una neta pública que se han visto 
obligades a realizar matizan esta declaración, aunque estames 
convencidos que no se la creen ni elles mismos. 
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València ve a Barcelona 
per salvar el seu botànic 
A finals de 1994 es va conèixer el projecte de construir tres torres de 
vint plantes al costat del jardí botànic de València, una de les quals la 

vol fer un empresari barceloní. 

COORDINADORA SALVEM EL BOTÀNIC 

Les edificacions es farien un solar 
venut pels Jesuïtes fa una anys. Es 
tractava d'una proposta profunda
ment desafortunada des del punt 
de vista urbanístic, estètic o cultu
ral. I era una operació especulativa 
d'uns particulars que atemptava 
contra un bé comú. 

Des del començament de 1995 
a València es genera una batalla 
d'opinió pública i de mobilització 
ciutadana contra el projecte de les 
tres tristes torres, la qual, per la 
seva envergadura i pels seus pro
tagonistes, recordarà les mogudes 
dels anys setanta contra l'especu
lació. Va néixer la "Coordinadora 
Salvem el Botànic, recuperem ciu
tat". Entitats ciutadanes de signe 
distint, com ara el Consell Valencià 
de Cultura, el Col·legi d'Arquitec
tes o l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Carles, es manifesten contra
ris al projecte de les torres. Vora 
una trentena de jardins botànics de 
tot el món (de Palermo a Upsala, 
de Tokyo a Nova York) fan arribar 
a València la seva disconformitat 
amb l'intent d'edificar en un lloc tan 
singular. Un escrit d'oposició arre
plega 56.000 signatures davant de 

notari. Hi haurà a València la major 
manifestació sobre un tema urba
nístic, a més de successives activi
tats i presència ciutadana al carrer. 

Ha estat una campanya engres
cadora que ens ha tornat a demos
trar la capacitat i la força que té la 
ciutadania si es mou per iniciativa 
pròpia. Perquè la lluita ha tingut 
algun èxits després d'episodis 
múltiples, complicats i llargs d'ex
plicar. A les forces majoritàries de 
l'Ajuntament de València els costà 
molts mesos acceptar que el pro
jecte podia ser un desastre per a la 
ciutat. Després varen parlar de 
reduir l'altura de les torres. 

Més endavant, fa pocs mesos, 
van començar unes negociacions 
amb els promotors de dues de les 
tres torres per eliminar-les de la vora 
del Botànic i dur l'edificabilitat a un 
altre punt del municipi. Es tracta de 
les torres que promovia l'empresa 
Entreavenidas, un dels propietaris 
de la qual són els Lladro,' els de les 
porcellanes. Tot i que les negociaci
ons no s'han tancat, el regidor d'ur
banisme s'ha compromès, en repe
tides manifestacions, a que aques
tes dues torres de vivendes no 
es construiran, de manera que el 

Botànic quedarà més ll iure. 
Però, ai las!, hi ha una tercera 

torre que pretén ser un hotel i que 
no té indicis de desaparèixer. Es 
tracta d'una promoció de la cadena 
Expo-hotel, el propietari de la qual 
és el barceloní Antonio Mestre. 
Aquest personatge sembla que no 
té la menor intenció de llevar la 
seva torre del costat del Botànic: 
no és difícil entendre el disbarat 
que suposaria que un hotel aterrés 
a la vora del jardí. 

Doncs bé, ara els ciutadans i les 
ciutadanes de València hem decidit 
de traslladar la nostra proposta a 
Barcelona. El dissabte 19 d'octubre 
a les 12:30 h. arribarem amb tren a 
Sants, on ens concentrarem davant 
de l'Expo-hotel. 

Necessitaríem que veïns de 
Barcelona ens fessin costat. L'es
peculació és una lacra social i hem 
de fer veure als especuladors que 
els ciutadans som solidaris contra 
ells. Els hem de dir que la sensibi
litat cultural i la voluntat d'aconse
guir municipis habitables els ex
clou de la construcció de la ciutat. 
És el que, modestament, fem a 
València per a salvar definitiva
ment el Botànic. 

RUBEN PÉREZ 

EM9 d'octubre a les 12:30 els valencians es concentraran davant 
l'Expo-hotel de Sants 

Els 'okupes' resisteixen 
El moviment okupa s'organitza i pren força a 

Barcelona. Joves i veïns s'oposen al 
desallotjament de la Hamsa i el cine Princesa 

MARC ANDREU 

Des que el 10 de març passat un 
grup de joves va ocupar el cinema 
Princesa, a la Via Laietana, per 
rehabilitar-lo i dedicar-lo a habitat
ge i centre cultural alternatiu, el 
moviment okupa s'està fent notar 
força a Barcelona. El que fins ara 
era un moviment espontani i força 
desorganitzat, present en molts 
barris, sembla que s'està comen
çant a coordinar. L'Assemblea 
d'Okupes de Barcelona ha tret 
aquest estiu una revista -ben edita
da, no pas un simple fanzine -, on 
exposa la filosofia del moviment i 

dóna consells sobre com fer les 
ocupacions de cases buides i, des
prés, mantenir-les davant l'acció 
judicial. 

Aquests consells no són en va, 
perquè les últimes setmanes s'han 
produit diverses notificacions de 
desallotjament de cases ocupades. 

A mitjà juliol els okupes del cine 
Princesa el van evitar presentant 
un recurs d'inconstitucionalitat con
tra l'ordre judicial. I el 16 de setem
bre, més d'un centenar de joves 
atrinxerats a l'antiga fàbrica Hamsa 
d'Hostafrancs van fer desistir 
la policia i els funcionaris judicials 

RECUPERATS \ 

TENS PROBLEMES 
AMB L'ALCOHOL ? 

TRUCAN'S o VISITAN'S 
S e r à s a tès g r a t u ï t a m e n t 

Estem a la teva disposició tots els dijous de 4 a 8 
c /S i l s , 1 Telèfon: 317 20 01 

JOSEP MASIP 

• Darrerament els okupes s'estan fent notar al carrer. A la foto, un 
aspecte de la manifestació del juliol davant del cine Princesa 

del desallotjament també orde
nat. 

En ambdós casos els joves 
squatters han rebut el suport de 
veïns dels barris respectius i d'en
titats socials com la Federació d'As
sociacions de Veïns de Barcelona 
(Favb), i fins i tot alguna formació 
política ha portat el tema al Parla
ment. La mateixa Favb, que va 
participaren una manifestació con
tra el desallotjament del cine Prin
cesa el passat 20 de juliol, ha ma
nifestat que amb la seva actitud 

"els okupes fan un toc d'atenció a 
problemàtiques serioses com és la 
manca d'habitatge per als joves". 
En el moment de tancar aquesta 
edició, la fàbrica Hamsa i el cine 
Princesa continuaven okupats. 

D'altra banda, i com a mostra 
de les dimensions i la coordinació 
que està adquirint el fenomen 
okupa, entre el 6 i el 15 de setem
bre passats l 'Assemblea 
d'Okupes de Barcelona va orga
nitzar les primeres Jornades per 
Alliberar Espais 

Maragall dóna per 
tancat l'afer del 
supusat tracte de 
favor a l'empresa 
Movllma 

REDACCIÓ 

Tota la responsabilitat del cas 
Movllma ha recaigut en Jaume 
Tomàs, que no ha estat nomenat 
gerent de Pronova a Nou Barris, i 
Josep Maria Figueres, ex gerent 
del districte de Sant Andreu. Són 
les úniques responsabilitats que 
l'alcalde Maragall ha acceptat com 
a conseqijència del presumpte trac
te de favor municipal en benefici de 
l'empresa Movllma, propietat de 
dirigents socialistes. D'aquesta ma
nera, Maragall vol donar pertancat 
un cas que li ha portat molts malde
caps durant els darrers mesos, el 
primer d'irregularitats de gestió 
municipal a Barcelona des de 1979. 

Els partits de l'oposició, CiU i 
PP, i els mateixos socis del PSC 
al govern municipal, ERC i IC-EV, 
volen anar més enllà en l'esclari
ment del cas i creuen que amb les 
dimissions dels dos exgerents no 
n'hi ha prou. Tots els grups polí
tics, exceptuant el PSC, dema
nen el cap del regidor Antoni 
Santiburcio ja que creuen que és 
el responsable polític de tot l'afer. 
Santiburcio només ha dimitit com 
a portaveu del grup municipal 
socialista. No obstant, la sang no 
arribarà al riu. ERC i IC-EV han 
garantit el pacte de govern. 
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Barri 
a barri 

MARTA PLUJA 

Fort Pienc, un barri 
en terra de ningú 

En 
paraules 

?s un barri de prop de 50.000 habi-
tants enquadrat en el triangle for
mat per passeig de Sant Joan-
Ciutadella; Meridiana-Glòries i Di-
agonal-passeig de Sant Joan. I té 
dos eixos vertebradors, d'una ban
da el carrer de la Marina i de l'altra 
el carrer de Ribes. Però el seu 
signe d'identitat és el parc de l'Es
tació del Nord. 

La major part de Fort Pienc, tot 
i ser de l'Eixample, no gaudeix del 
seu aire senyor. Tal com diuen els 
seus habitants, sembla que el dis
tricte s'acabi al passeig de Sant 
Joan, és un barri deixat de la mà de 
déu: gairebé no hi ha semàfors, 
encara no està tot enllumenat, quasi 
no hi ha verd (tret del parc) i fins ara 
no tenien equipaments culturals i 
esportius propis. 

Enmig d'aquest ambient hostil, 
el 1976 naixia l'Associació de Ve
ïns Fort Pienc, al caliu del movi
ment associatiu que bullia a la ciu
tat i, fonamentalment, per reivindi
car els 150 mil metres quadrats 
que ocupaven l'estació de Renfe-
Vilanova com a equipaments. 

La història de l'Associació de 
Veïns de Fort Pienc no és pas un 
camí de roses, ben al contrari, està 
marcat pels signes de la lluita i la 
crisi. Ja de bon començament va 
trigar un any a legalitzar-se perquè 
la legislació franquista no admetia 
que el nom no portés el nom d'un 
sant 0 d'una parròquia. Superat 
això, les lluites van passar a ser 
internes. 

Albert Herbera, secretari de la 
junta actual, explica que la primera 
d'aquestes crisis va venir "després 
de l'elecció dels primers ajunta
ments democràtics, principalment 
pel buidat de gent que van realitzar 
alguns partits en el si de les asso
ciacions de veïns, però també per 
l'entrada en funcionament de l'As
sociació de Veïns del Parc". Sem
bla que sempre hi havia hagut molt 
mala relació entre totes dues asso
ciacions, potser per competència, 
però l'Albert afirma que "ara tot 
això ja s'ha superat". 

• Una etapa fosca 

A partir del 1987 presideix la junta 
de Fort Pienc el senyor Ramon 
Catafau, i amb ell comença una 
fosca etapa per l'associació, que 
l'Albert Herbera defineix com a 
"molt negativa perquè va implantar 
la concepció clientelar, burocràtica 
i molt poc participativa del que ha 
de ser una associació de veïns". 

El resultat d'aquesta presidèn
cia és la pràctica desaparició dels 
socis (es va quedar amb una vinte
na) i la gestió no-reivindicativa. 

L'any 95 s'aconsegueix la di
missió de Catafau i s'estableix una 
nova junta presidida per Jordi Sen
ties, que recupera l'esperit lluita
dor del moviment veïnal. Per pro
blemes jurídics s'ha de dissoldre 
l'antiga associació i es forma la 
nova i regenerada Associació de 
Veïns i Veïnes de Fort Pienc. 

En aquesta nova etapa s'ha 

El barri de Fort Pienc es troba a mig camí entre l'Eixample i Sant 
Martí de Provençals. A la darrera distribució de la ciutat per districtes, 

l'any 1980, va quedar dividit en dos. La major part pertany a 
l'Eixample, i la resta és el barri del Parc dins de Sant Martí. 

RUBEN PÉREZ 

La terminal d'autobusos de l'estació del Nord (a la dreta) i l'antiga fàbrica Fichet (al fons) són el 
present i el futur del barri 

aconseguit signar l'acord amb 
l'Ajuntament perquè una de les 
reivindicacions històriques es con
verteixi en realitat: "l'illa de la 
Fichet (Nàpols-Sicília-Ribes) es 
convertirà en l'illa dels equipa
ments. Hi haurà un geriàtric, una 
escola de primària i una escola-
bressol, l'Ateneu popular i, segu
rament, el local de l'associació. A 
més, està previst que d'aquí a 
dos anys s'inauguri les noves pis
cines municipals al costat de l'Es
tació del Nord. 

Encara hi ha, però, dos fronts de 
l luita importants: un és la 
reurbanització de la plaça de les 

Glòries i l'altre el projecte de la 
Meridiana Sud. 

• La plaça de les Glòries 

Pel que fa al primer, la junta en pes 
(tret del seu president) pensa que 
allò ideal seria enderrocar l'anella 
viària, però que no es poden negar 
a la possibilitat de negociació que 
s'ofereix des de l'administració lo
cal. Així, cenyint-se en els tres pro
jectes proposats per l'Ajuntament, 
el secretari de la junta explica que 
opten per recolzar el primer, amb 
unes matisacions que es definei
xen per "recuperar zona verda, 
posar els Encants dins l'anella i 

construir vivendes de protecció a 
preu taxat i habitatges de lloguers 
assequibles". A més, consideren 
que "cal un control exhaustiu de la 
venda ambulant il.legal, perquè 
està portant molts problemes d'in
seguretat i de relació entre els ve
ïns de la zona i sobretot, cal un 
esforç per reubicar els veïns afec
tats al mateix barri". 

Quant a la reurbanització de la 
Meridiana Sud, Fort Pienc aposta per 
un projecte unitari quetingui en compte 
la vessant Est (Teatre Nacional) i l'Oest 
(Auditori), amb una acció d'urgència a 
la vessant Oest perquè està en un 
procés avançat de degradació. 

Disputes per un nom polènnic 

• Després de la derrota dels miquelets per les tropes 
borbòniques, el 1714, la Ciutadella militar va fer 
construir un Fort d'avançada on avui hi ha la confluèn
cia dels carrers d'Ausiàs March amb Marina. En 
aquell moment era terra de ningú, al límit del terme 
municipal de Barcelona i del de Sant Martí de Proven
çals. 

Al fort se li va posar el nom d'un dels militars 
borbons que va rendir la ciutat: Francesco Pío de 
Saboya, i així, el fort va començar a ser conegut com 
el fuerte pío. 

Al llarg del segle XIX, a mesura que la ciutat es va 
anar estenent, es van enderrocar les muralles i s'aprovà 
el pla Cerdà. Va ser llavors que es va enderrocar el fort 
i en el seu lloc s'hi va començar a construir habitatges. 
La gent dels voltants coneixia als habitants d'aquella 
zona com els fortpiencs, i d'aquí ve el nom del barri. 

La disputa entre els partidaris de Fort Pius i dels 
que pugnen per Fort Pienc es resol en no admetre la 
catalanització d'un cognom, Pío. 

El barri no havia tingut mai una personalitat pròpia 
i definida fins a principis d'aquest segle, quan es creen 
l'Ateneu Popular Fort Pienc (1912) i el Club Atlètic 
Fort Pienc (1915). Dues entitats arrelades. El club de 
futbol va desaparèixer un temps, però des de finals 
dels any vint es manté viu. L'Ateneu renaixerà aviat a 
l'illa de la Fichet. 

Per això, l'Associació de Veïns va voler recuperar 
el nom original de denominació que s'utilitzava des de 
principis de segle. Va ser després, durant la presidèn
cia de Ramon Catafau, que es va perdre el nom i amb 
ell la identitat. Totes dues coses tornen a ser una 
realitat amb L'Associació de Veïns i Veïnes Fort 
Pienc. 

Menys bombers 
L'Ajuntament reduirà a quatre els 
parcs de bombers de la ciutat. Només 
la central de l'Eixample, de les set que 
hi ha actualment, es mantindrà en 
funcionament. A banda, es faran tres 
noves casernes a la Sagrera, a la Vall 
d'Hebron i al port. Els sindicats de 
Bombers de Barcelona han anunciat 
mobilitzacions per aquest octubre 
perquè no estan d'acord amb la política 
de reducció d'efectius i de personal que 
hi ha al cos. 
• 

Tanca Sogo 
Els magatzems Sogo de la Vila 
Olímpica, caracteritzats per ser els 
més cars de la ciutat, van tancar a 
mitjà setembre després d'acumular 
unes pèrdues de més de 5.000 
milions de pessetes. 

Piscina olímpica 
La piscina municipal de Montjuïc que 
va ser la seu de les competicions de salt 
i waterpolo durant els Jocs Olímpics va 
tancar aquest estiu. La poca afluència 
de públic n'ha estat la causa i, a la 
vegada, ha provocat que l'Ajuntament 
es plantegi quin ha de ser el seu fiitur. 

Texas a Diagonal Mar 
La multinacional immobiliària 
texana Hines Interests ha comprat 
els terrenys de Diagonal Mar per 
4.500 milions de pessetes. 
D'aquesta manera la part més 
important del projecte 
d'urbanització del front marítim del 
Poblenou torna a mans 
nordamericanes després que la 
primera titular, Kepro, fes 
suspensió de pagaments. Hines ha 
expressat la intenció de revisar el 
projecte inicial reduint la superfície 
destinada a oficines i augmentar-ne 
la d'usos residencials. 
• 

Tir a Montjuïc 
L'Ajuntament ha enderrocat aquest 
estiu les instal.lacions del club de Tir 
de Montjuïc, recuperant els terrenys 
pròxims al Mirador de l'Alcalde per a 
l'ús públic de la ciutat. Els perdigons 
que es disparaven al camp de tir 
contaminaven amb plom els jardins 
de Costa i Llovera. 
• 

Besòs contaminat 
El Parlament Europeu ha obert un 
expedient sancionador a la Generalitat 
per no aplicar correctament al riu 
Besòs la normativa europea sobre la 
contaminació causada pel vessament 
de substàncies perilloses a les conques 
fluvials. 
# 

Amiant perillós 
Durant els últims sis anys s'han 
detectat a la demarcació de 
Barcelona 105 casos d'asbestosi, una 
malaltia pulmonar causada per la 
inhalació de gasos despresos per 
l'amiant. En els últims temps a la 
ciutat s'han descontaminat edificis 
com la fàbrica Pesa, de Bayer, a la 
Zona Franca, i la vella seu de 
Hoescht, a la Travessera de Gràcia. 
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Un reportatge de 

Albert Musons 

LA GARKAGA 

Et Bon Pastor 
batalla por la 
linea de metro 

Fer un cens de les revistes de barri és difícil, 
perquè neixen i desapareixen constantment. El 
Col·legi de Periodistes, però, n'ha elaborat un de 
molt complet aquest estiu 

Els barris també tenen premsa pròpia 
CENS DE PREMSA LOCAL A LA CIUTAT DE BARCELONA 

distes de 
Catalunya va cloure al juliol l'ela
boració d'un cens actualitzat de la 
premsa local que s'edita a la ciutat 
de Barcelona. Sense perdre mai 
de vista !a forta mobilitat i dispersió 
d'aquest tipus de mitjans i la cons
tant variabilitat de les seves altes i 
baixes, el treball reflecteix l'exis
tència de 83 capçaleres. 

Aquesta premsa de barri de fi
nals dels 90 s'agrupa fonamental
ment a l'entorn de tres grans casu
ístiques: la majoritària, editada per 
les associacions de veïns, porta
veus qualificats del moviment veï
nal de la ciutat, alguns d'ells en 
forma d'estricte butlletí intern, d'al
tres, però, amb continguts i estruc
tura moderadament periodístics. 
Un segon sector és el de les publi
cacions impulsades per empreses 
independents, des de les que gau
deixen de format, components in
formatius i organització redaccional 
més acostats a la professionalitza-
ció, fins al nucli creixent, d'aquelles 
ocupades gairebé en exclusiva pels 
missatges publicitaris dels establi
ments de la zona. Un tercer grup 
l'integren revistes promogudes per 
associacions culturals d'àmbit de 
barri o de districte en les que hi 
prima clarament la informació i lli
gades, a voltes, amb projectes 
paral·lels de ràdio o televisió local. 
També dins d'aquest mateix apar
tat cal parlar de publicacions crea
des per col·lectius zonals de co
merciants que acompanyen a la 
seva legítima promoció comercial 
un cert interès per les notícies i 
esdeveniments dels carrers que 
acullen les seves botigues. En 
aquest darrer espai de les associ
acions culturals i les de comerci
ants és en el que potser s'observa 
una inèrcia més expansiva. 

• La tercera dimensió 
Manuel López, en el seu llibre "Un 
periodisme alternat iu i 
autogestionari" fa un exhaustiu 
balanç de la que es podria definir 
com a primera dimensió històrica 
de la premsa de barris a Barcelona 
en les últimes dècades, entre els 
anys 1968 i 1977. Estretament vin
culades a les reivindicacions popu
lars i col·laboradores innegables 
en la vinguda de la democràcia 
munic ipa l , eren revistes 
majoritàriament vinculades a les 
associacions de veïns i el propi 
López en el seu treball en destaca 
cinc capçaleres: Quatre Cantons, 
del Poblenou, la Revista Les Corts, 
Guinardó, Nueve Banios i Vila de Grà
cia. 

TOTAL PUBLICACIONS 

DE BARRI O DISTRICTE 

D'ÀMBIT GENERAL 

\ 

Sarna/ 
St. Gervasi 

4 

Horta.'Guinardo 
9 

Nou Barris 
10 

Gràcia 
3 

SantSi-'Montiuïc 
11 

L'Eixample 
9 

Ciutat 
Vella. 

Bifingües 

LLENGUA QUE 
S'EMPRA 

No consta 

DISTRIBUCIÓ 

Amb els ajuntaments democràtics, 
el 1979, s'inicia una segona dimensió. 
Vinculades igualment amb el movi
ment veïnal, cas per exemple de la 
veterana Sarrià, nascuda el 1974 i 
encara viva avui, o del Sant Andreu de 
Cap a Peus, veuen conformar-se al 
seu costat publicacions independents 

ja de les associacions de veïns i que 
malden, amb més o menys èxit, per 
créixer i mantenir-se sense el paraigua 
d'aquestes. A mig camí entre el volun
tarisme més absolut i tímids intents de 
professionalització sorgeixen noms 
com Carrer Gran, de Gràcia, Trenc 
d'Alba, de Santso l'encara viva Hortavui. 

GRUP 3/MIGUEL LÓPEZ 

La tercera dimensió, l'actual, obre 
relatives expectatives de futur, almenys 
pel que fa a les xifres, per a un fenomen 
comunicacional, el de la premsa de bar
ris a Barcelona, que haurà de ser sensi
ble a noves fórmules de finançament, 
distribució, organització redaccional, es
quemes productius i continguts. 

Gratuïta, bilingüe i amb publicitat local 
• L'actual premsa de barris de Barcelona és de distribució 
majoritàriament gratuïta. 71 de les publicacions arriben 
sense cap cost a les mans del lector, mentre que la 
presència als quioscos gaudeix de percentatges gairebé 
imperceptibles La publicitat dels establiments comercials 
de cada zona constitueix la principal via de finançament, si 
béeisrecursospropisilessubvencionspúbliquescol.lakxjren 
a afrontar les despeses d'algunes publicacions, sobretot de 
les associacions de veïns. 38 capçaleres corresponen a 
aquestes entitats cíviques, 20 a empreses independents, 
15 a associacions culturals, 6 a associacions o federacions 
de comerciants, 3 a associacions de veïns i comerciants i 1 
a un districte municipal. 

La periodicitat de publicació més habitual que es mani
festa és la mensual, seguida de la trimestral i de la de cada 
dos mesos; tot i així la irregularitat és un fenomen força 
corrent. L'índex de tiratges més nombrós correspon a la 

franja dels 500/1000 exemplars (14 revistes), seguida de la 
dels 4.500/5.000 (13 revistes), mentre que 12 de les publi
cacions superen els 10.000 exemplars d'edició. 

El paper normalitzador del català que desenvolupa la 
premsa localitzada als barris barcelonins, queda palès amb 
les 48 publicacions bilingües, les 30 íntegrament escrites en 
català i les 4 solitàries que només empren el castellà. La 
publicació que fa 83, es pot llegir exclusivament en llengua 
anglesa. 

Finalment i pel que fa als protagonistes que configuren 
els equips de redacció, cal pailar d'una àmplia majoria de 
col·laboradors voluntaris procedents de la pròpia pedrera 
del moviment veïnal, i en aquelles publicacions amb forma 
i continguts més professionals, de la important presència de 
futurs periodistes procedents de les facultats de Ciències de 
la Comunicació, tradició aquesta històricament mantinguda 
en el si de la premsa local. 

83 capçaleres 
SANTS-MONTJUÏC: Arreu; El Nostre 
Barri; La Marina ; La Veu Badal, 
Brasil, Bordeta; La Veu del barri 
d'Hostafrancs; L'Entorn; L'Infor-
matiu. Sants, Hostaf rancs. La Bor
deta; Magazine; Punt de Vista de 
Sants; Sants, l'Associació infor
ma; i Si no fos!. 
SANT MARTÍ: Amenitats-Poblenou 

i Vila Olímpica; Amics de la Vila 
Olímpica; Butlletí de l'A.V. 
Poblenou; Butlletí de l'A.V. Vila 
Olímpica; Butlletí de l'A.V. Clot-
Camp de l'Arpa; El Tot Sant Martí; 
Fòrum Vila Olímpica; La Crònica 
del Parc; La Pau Informa; Poble 
Nou; i Verneda Unida. 
Nou BARRIS: A tot el Barri, de 
Prosperitat; Arrabal Nord; Ciu
tat Nord, abans Nou Barris 9; 
Full Informatiu, de l'A.V. Ramon 
Albó; La Gaceta de Roquetes; 
La Nostra Veu, del Turó de la 
Peira; La Prosperitat; La Veu de 
Torre Llobeta; Nou Barris Actu
al; i Sport 9. 
HORTA-GUINARDÓ: El Noticiero del 
Barrio, de Sant Genis; El 3 Esport 
Local; Hortavui; La Guia del Con-
grés-Guinardó; La Guia de la Sa-
grera; L'Informador, del barri de 
La Clota; Ressò de Montbau; 
Temps d'Horta; i Turó de La Rovi
ra. 
SANT ANDREU: Barri del Congrés; 
Bon Pastor; Información al barrio, 
de Trinitat Vella; La Veu de la 
Gent Gran; La Veu de Sant 
Andreu Sud; Opinió, dels comer
ciants de Sant Andreu; Tot Sa-
grera;SantAndreu de Capa Peus; 
i Sant Andreu Express. 
CIUTAT VELLA: El Cor de Barcelona, 

de Barna Centre; La Veu de Ciu
tat Vella; La Veu del Raval; el diari 
Marítimas; Paraules de Ciutat Ve
lla; Raval va 11; Som-hi Raval ; i 
Sosi i Vella Ciutat, ambdues de 
l'A.V. del Casc Antic. 
EIXAMPLE: Barcelona Norte; el But
lletí de l'Associació, de Sagrada 
Família; el Butlletí de l'A.V. i Boti
guers Dr. Robert; el Butlletí de l'A.V. 
Esquerra de l'Eixample; Fort Pius; 
El Ninot; Mi Barrio. Dreta de l'Ei
xample; Sagrada Família Informa
ció; i Sant Antoni 2000. 
LES CORTS: el Boletín Informativo, 
de l'A.V. Zona Universitària; El Racó 
de les Corts; Revista de les Corts; i 
Zona Alta de Barcelona. 
SARRIÀ-ST. GERVASI: La Vall de Vi

dre, de ValK/idrera; LaVeudeSanià; 
Sant Gervasi Informació; i Sarrià. 
GRÀCIA: Arreu; Barri, de l'A.V. Coll-
Vallcarca; i la Revista Gràcia. 
COMPLETEN ELS 83 TÍTOLS: A Barna; 

La Gaceta del Vigia, que es difon 
als ports de Barcelona i 
Tarragona; La Veu del Carrer, de 
la Favb, i The Barcelona Metro, 
de recent aparició i adreçada, bà
sicament, als ciutadans anglesos 
que viuen a la ciutat. 
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OABLBJER OPINIÓ 9 
A n n a A l a b a r t V i l a 

professora de Sociologia 

wKmJ' í ' h a n ca lcu lado 
ustedes bien: volvemos a la època 
franquista, cuando la ley del 
suelo vigente (la de 1956), aún 
reconociendo el papel social del 
suelo, permitía un urbanisme 
descontrolado y anàrquico que 
t e n i a peco que ver con la 
o rdenac ión r ac iona l de 
municipios y ciudades. De hecho, 
cuando se redactaba un Plan Ge
neral (entonces Plan Municipal), 
debían es tablecerse , demar-
càndolo, el suelo denominado de 
" re se rva u r b a n a " que se 
desarrol lar ía poster iormente 
mediante planes parciales. Así 
se establecía, de una vez por 
todas, el suelo del municipio que, 
durante la vigència del plan, 
podria conver t i rse en solar 
adquiriendo su capacidad de ser 
construido. El problema que esta 
calificación del suelo planteaba 
era doble: si el suelo de reserva 
urbana era reducido en relación a 
las necesidades urbanísticas, los 
preciós se disparaban por ley de 
oferta-demanda; si, para evitar 
este peligro, se demarcaba una 
superfície muy amplia, se abría 
la via de la "urbanización a 
saltos". 

La Ley del Suelo de 1975 vino 
a cor reg i r e s t e a s p e c t e , 
determinando que, en lugar del 
suelo de r e s e r v a u r b a n a , 
existieran dos calificaciones: el 
suelo urbanizable programado 
y el suelo u r b a n i z a b l e no 
programado. El primero podia 
convertirse en urbano mediante 
planes parciales; el segundo iria 
programàndose, a medida que 
fuera recomendable, mediante 
los programas de actuación ur
ban í s t i ca (PAU). La Admi-

Retroceder 20 anos por decreto-ley 
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nistración podia así ir dirigiendo 
la expansión u rbana de las 
grandes ciudades a partir de las 
sucesivas programaciones de 
suelo. Esta diferenciación entre 
los dos tipos de suelo urbanizable 
no afectaba a los municipios 
pequefios, donde la planificación 
integral del territorio se deter
mina a partir de la aplicación de 
normas subsidiarias y comple-
mentarias de urbanización, que 
solo c o n t e m p l a b a n suelo 
urbanizable. 

Ahora , los nuevos a i r e s 
retroliberizantes pretenden su
primir de nuevo la distinción 
e n t r e suelo u r b a n i z a b l e 
programado y no programado. 
Ciertamente, ello implica poner 
mucho mas suelo en el mercado 
y, sobre todo al principio, acaso 

tenga unos efectes de reducción 
del precio, però a costa de re
nunciar nuevamente al control 
del de sa r ro l lo u r b a n í s t i c o . 
Ademàs, teniendo en cuenta que 
el suelo es un bien no homogéneo, 
ta l decisión no a segu ra en 
absoluto el fïn de la especulación. 
Al contrario: abre uno de los 
caminos màs segures para que 
esta se produzca en el futuro, 
p r ime ro en los espac ios 
p r i v i l e g i a d e s -ecològica o 
socialmente-, después en el res
to. Abre ademàs p u e r t a s y 
v e n t a n a s a la u l t e r i o r 
construcción y ocupación de un 
terr i tor io sin a tender a sus 
consecuencias. Tampoco res-
ponde a las necesidades de la 
población en matèria de vivienda 
(que las hay, y elevadas), sinó a 

la conveniència de propietàries 
del suelo y de constructores, los 
cuales ya se han dado buena 
prisa en coordinar sus voces para 
d e c l a r a r que los cambios 
sugeridos (el comentado y el que 
reduce las cesiones que deberàn 
hacerse a la Administración) "les 
parecen tímidos". 

No es la primera vez que se 
avanza en esta propuesta. En 
los tres últimes afios de la etapa 
soc ia l i s t a , c o n s t r u c t o r e s e 
i n m o b i l i a r i a s ya h a b í a n 
insistido en la necesidad de 
liberalizar el mercado del suelo. 
En 1993, unas declaraciones 
hechas por Carles Solchaga (El 
País, 7 de octubre), iniciaren una 
controvèrsia que fue zanjada por 
dos articules del entonces mi-
nistro de Obras Públicas, Trans

portes y Medio Ambiente, Josep 
Borrell (El País, 20 y 21 de octu
bre), y por otro art iculo de 
Leguina y Rodríguez Colorado 
que llevaba el sugerente titulo 
de "El suelo no es una hambur
guesa" (El País, 28 de octubre). 
De nuevo el tema salto a la 
prensa en 1994,. cuando una 
comisión de expertes, encargada 
de buscar soluciones para la 
problemàtica del suelo, hizo 
públicas sus pr imeras conclu-
siones y manifesto que la falta 
de suelo urbanizable provoca 
el e n c a r e c i m i e n t o de la 
vivienda; el Tr ibuna l de la 
Competència y los promotores 
de la c o n s t r u c c i ó n 
a p r o v e c h a r o n p a r a ex ig i r , 
ràpidamente , la liberación del 
suelo. En esta ocasión, quien 
respondió fue el director gene
r a l p a r a la V i v i e n d a , el 
Urbanismo y la Arquitectura, 
Borja Car reras , afirmando que 
"la solución al problema del 
suelo no es aumenta r su ofer
ta. Este es una insensatez (...) 
Muchas veces no es la norma, 
sinó la retención especulativa 
la que hace que el suelo sea 
escaso". 

Ahora , en cambio, se ha 
modificdo una ley ordinàr ia 
m e d i a n t e un decreto- ley, y 
eliminado uno de los controles 
que habían resultado màs efica
ces p a r a la or ientac ión del 
desa r ro l lo u r b a n í s t i c o . El 
procedimiento via decreto-ley 
solo s e r i a admis ib l e si la 
urgència del caso lo requiriese. 
Nada apunta a esa urgència. Y 
no se t ra ta de una nimiedad. 
Està en juego nada menos que el 
futuro del territorio. 

Albert Recio 
professor d'Economia Contrareforma universitària 

C 
^ | j p i * r om els altres nivells 

de l 'ensenyament la Universitat 
també està sota una important 
pressió de canvi. Aquesta es pre
senta en els seus dos camps bà
sics de treball: el de la recerca i 
la docència. Com que el tema és 
força complex, em concentraré 
en el segon nivell, sense deixar 
de recordar la importància soci
al del primer. 

Des de finals dels anys 60, quan 
es va anar ampliant l'accés a la 
Universitat a noves capes de la 
població, s'ha parlat d'universi
tat massificada. I malgrat això, la 
meva impressió és que en termes 
generals ha millorat el nivell de 
docència, ja que també les planti
lles s'han ampliat i ha millorat la 
formació de bona part del profes
sorat. Això no vol dir que no hi 
hagi problemes. 

En els darrers anys s'ha co
mençat un nou procés de refor

ma camuflada que pot tenir con
seqüències importants pel futur 
de l 'ensenyament universitari. 
Una reforma que va iniciar-se 
de forma quasi imperceptible 
amb l'elaboració a tot l'estat de 
nous plans d'estudi. Encara que 
no hi havia directives oficials, 
van funcionar unes consignes no 
escrites que significaren a tot 
arreu la introducció de dues in
novacions: la q u a t r i m e s t r a -
lització (cada curs acadèmic està 
dividit en dos cursos indepen
dents) i la reducció de les carre
res superiors de 5 a 4 cursos 
(amb excepcions com Medicina). 
Els efectes principals són prou 
evidents: la reducció de temps 
es tradueix en reducció de con
tinguts o amb augment de la 
pressió docent sobre els estudi
ants (de tot hi ha hagut segons 
el tarannà de cada centre o pro
fessor), els cursos més curts aug

menten la sensació de carrera 
d'obstacles, ja que cada 4 mesos 
hi ha exàmens finals ... Un aug
ment de la pressió que ha gene
rat, per part dels estudiants, més 
demandes de tornar al sistema 
dels apunts, de l'uniformisme 
de la docència, etc. Pressions a 
les que tampoc ha estat aliena 
l 'Administració universi tàr ia , 
més interessada en mostrar que 
tot funciona (que no hi hagi ex
cessius suspensos, que els titu
lars s'homologuin com els pro
ductes industrials ...). 

A tres anys d'aquella reforma 
ara es posa en marxa una revi
sió. El canvi de Ministre no sem
bla que canviï la direcció empre
sa, on el model nord-americà 
juga com a punt de referència. 
Es tracta ara de a) reduir encara 
més la docència (ara cada assig
natura té un nombre de "crè
dits" equivalents a 10 hores de 

classe cadascun, la proposta és 
que les 10 hores es converteixin 
en 7), b) tendència a limitar les 
carreres als continguts bàsics. 
L'objectiu manifest és el de re
duir el fracàs escolar, entès com 
a percentatge de suspensos o 
temps d'estada a la Universitat, 
i també, frenar el creixement 
del professorat universitari que 
resulta una càrrega costosa en 
un període restriccions pressu
postàries. Però els efectes a llarg 
termini poden ser més impor
tants . La reducció del contingut 
de les carreres porta associat 
una devaluació real del valor 
dels títols de graduat (tal com 
passa als Estats Units) que exi
giran, als interessats en l'estudi 
0 als ambiciosos, cursar nous 
estudis: Màsters i doctorats que 
no està previst que formin part 
de l'ensenyament públic subven
cionat i que, per tant , caldrà 

pagar a preu real. És un pas cap 
a la reducció del servei públic, la 
privatització, el reforçament del 
classisme (no tothom pot pagar-
se un Màster, sovint de qualitat 
dubtosa) i el reforçament de la 
jerarquització social. Quelcom 
visible en el model educatiu an
glosaxó que tant agrada a molts 
jerarques del país. 

No hi ha dubte que la Uni
versitat, com el conjunt del siste
ma educatiu, ha de replantejar-
se el seu paper. Però sembla prou 
clar que la dinàmica actual, lluny 
d'orientar-se a promoure una ciu
tadania culta i amb capacitat crí
tica, s'orienta cap el reforçament 
d'un ensenyament estereotipat i 
dogmàtic i, sobretot, reforça el 
seu paper de filtre selector i re
productor de desigualtats. Massa 
sovint sobre l'eslògan de la mo
dernitat ens colen les més velles 
polítiques reaccionàries. 
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Els alcaldes d'estiu 
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MlnJstra ecologista 
La nova ministra de Medi Ambient, l'ecologista Isabel Tocino, 
està decidida a potenciar la comunicació a dues rodes. Per 
manca d'una bicicleta al seu gust, va al Ministeri en una senzilla 
moto (veure la foto i preguem presteu atenció a la vestimenta de 
l'esmentada ministra). Definitivament, el govern no és ni de 
centre, ni de dretes: és senzillament ecologista. Un darrer 
exemple és l'última decisió de la Ministra. Ens referim a la 
suspensió de l'estudi de l'impacte del Pla d'Infraestructures del 
Delta del Llobregat. 

18.099 
L'agent de la Guàrdia Ur

bana que té aquest número 
de placa es mereix passar 
pel quarto fosc i una afaitada 
del bigoti, híbrid entre el de 
José Maria Aznar i el de 
Saddam Hussein. El passat 
15 de setembre va abordar 
amb actitud agressiva i vio
lenta un jove de Poblenou 
que passe java 

tranquil, lament amb la cercavi
la de festa major i el va obligar 
a identificar-se. El motiu: pura 
xuleria i abús d'autoritat. La nit 
anter ior, durant el corretoc, 
sembla que el mateix agent ha
via maltractat un altre jove, en 
aquest cas perquè anava mas
sa content. Són aquestes les 
maneres d'actuar de la policia 
de barri? 

Hi ha qui aquest estiu ha parlat de 
calenturas veraniegas, i la veritat és 
que, malgrat les temperatures, n'hi 
ha hagut, i massa. Molts dels seus 
protagonistes han estat alcaldes, així 
que per a que els baixi l'escalfor, els 
posem al quarto fosc. 

Primer de tot, l'alcalde de Roses 
i d'altres col.legues seus de la Costa 
Brava, per haver culpat els immi
grants d'un augment de la delin
qüència que les estadístiques no 
veuen per enlloc. Això, senyors, té 
un nom: racisme. 

Després, les alcaldesses acciden
tals que ha tingut Barcelona. Pilar 
Rahola i Maravillas Rojo han aprofi
tat respectivament els dies que 

El Piromusical 
Una Festa Major, arrela amb el pas 

del temps i sobretot quan ja te en el seu 
programa actes que la població ha fet 
seus. La nostra ciutat porta anys cele
brant les festes de la Mercè, cada any 
amb major participació popular. Un 
dels moments més àlgids de la festa 
era el Piromusical a Montjuïc, que 
tancava les celebracions. Doncs bé, 
aquest any una alcaldada trasllada 
l'espectacle de música i foc a mitjans 
d'octubre, per celebrar el desè aniver
sari de la nominació de Barcelona com 
a seu olímpica 
No serem nosaltres qui neguem el dret 
a celebrar l'aniversari, però critiquem, i 
creiem que perjudica les festes de la 
Mercè, suspendre Tacte culminant i 
més espectacular de la Festa Major de 
la nostra ciutat. Falten criteris i sobren 

manaven elles en absència de 
Maragall per fer-se veure el màxim 
i competir en protagonisme. Tam
bé ha fet el mateix la regidora 
Teresa Sandoval, sobretot durant 
les festes del seu districte, Gràcia, 
quan va fer actuar la Guàrdia Urba
na contra insubmissos i okupes 
mentre ella només es preocupava 
de sortir a la foto de les accions 
contra la llibreria Europa. Després 
es queixaran que la política és no
més un espectacle. 

Li toca el torn a l'alcalde de Girona, 
Joaquim Nadal, que va assistir al 
pregó de la festa major de Poblenou 
convidat pel regidor Narvàez. Com a 
ciutadà hi tenia tot el dret, i per tant 

res a objectar. Ja va bé que els 
polítics es barregin de tant en tant 
amb el poble. Però no sabem si a 
Maragall, que estava de viatge, li 
deuria agradar que el suplantes
sin. Com a mínim, va quedar 
estrany que el regidor inaugurés 
la festa major després de cndar 
"Visca Barcelona i Girona!", 

Finalment, l'alcalde de 
Marbella, l'impresentable Jesús 
Gil, que en una entrevista aquest 
estiu confessava sense pudorque 
a casa seva pixa al bidet: no 
indicava per a què utilitza la tassa 
del wc. Al quarto fosc perquè, a 
més de fatxenda i "guarro", no té 
vergonya. 

Un altra manera 
de veure 
l'assegurança. 

ATIANTIS 
ASSEGURANCES Asseguri el seu cotxe i la 

seva llar a preus molt 
competitius i pagui en 4 

terminis sense cap 

/ I C l iCA Q C recàrrec. 
Truqui al 4 5 1 O U O O o bé vingui al c. Balmes 75. L'esperem de 8h a 19h. 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI 

357 77 55 

COMPRA-VENTA 

MONEDAS-SELLOS 
BILLETES-ACCIONES 
POSTALES-TEBEOS 
LOTERIA-BARAJAS 
CROMOS-Soldados Plomo 
JUGUETES HOJALATA 
PROGRAMAS CINE 
Y OTRAS COSAS 

Fernando, 45, tda. 
Tel. iFax(93) 317 49 37 

08002 BARCELONA 

G#RTI! 
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7è Congrés Internacional 
d'Atenció a lo infància en 
Edat Escolar (ENSAC): 
l'entorn és una finestra 
oberta per a l'aprenentotge 

Barcelona, 
6-9 de novemt de 1996 

Activitats de 
Tardor i Hivern 

Fer de mesfre/o ovui! 
Programa de preparació 
per a les proves d'accés 
al Cos de Mestres 
d'Ensenyaments Primaris 

Centre per a la Renovació 

Pedagògica i Cultural Rosa Sensat 
CòRtago, 271, bon(0$ * 08008 Bonceloneí 
Tol.; <»3| 237 07 01 » Ftw; (93) 415 36 SP 

SORDESA! 
Si vostè pateix els 
problemes que reporta el 
fet d'una audició deficient, 
no dubti en visitar-nos. 

Un tècnic li farà una 
revisió totalment gratuïta 
de la seva audició. Els 
esperem. 

Pensi que una revisió a temps pot solucionar el seu problema! 

Reservi hora per telèfon, els esperem 

AudioStar 
c/s. Antoni Ma Claret 39 

Telf: 457 62 29 
08025 - Barcelona 

fmm 
PLANTES 

MEDICINALS i 

AROMÀTIQUES 
ESPÈCIES I TES 

PRODUCTES DIETÈTICS 
COSMÈTICA NATURAL 

MEL 
ALIMENTS SELECCIONATS 

Passatge Bacardí, 1 
08002 Barcelona 

Tel. 301 78 39 
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Polítiques de medi ambient a la ciutat 

a C a r t a d ' A a l b o r g , a 
d e s e n v o l u p a r l ' A g e n d a 2 1 l o c a l p e r 
f e r d e B a r c e l o n a u n a c i u t a t 
s o s t e n i b l e . 
D e s d e l l a v o r s f i n s a r a l i a n p a s s a t 
t r e s a n y s i m i g . E n t o t a q u e s t t e m p s 

P ú b l i c a (1994) o n e l g o v e r n v a 

d'actuació per una política 
mediambiental a Barcelona. E s v a n 
f e r m o l t e s p r o m e s e s , p e r ò d e s p r é s 
d ' a i x ò , u n l l a r g d e s e r t s i l e n c i ó s d e 
d o s a n y s . 
L a c o n f e c c i ó d e l ' A e e n d a 2 1 l o c a l 

a m b la p a r t i c i p a c i ó de tote" '"" 
o r g a n i t z a c i o n s c i u t a d a n e s , p e r ò c o m 
a c o s t u m a a p a s s a r e n tot el q u e e s 
porta d e s de la Casa Gran, e s 

c o m e n ç a 
de c o m p l i m e n t de l s c o m p r o m i s o s 
adquir i t s no arr iba ni a la me i ta t . 

DOSSIER 

L'Agenda 21: cap a un món feliç 
Marta Pluja 

O a Conferència de les Nacions 
Unides sobre el Medi Ambient i 
el Desenvolupament (Cnumad) 

celebrada fa quatre anys a Rio de Janeiro 
va elaborar un pla d'acció, conegut amb el 
nom d'Agenda 21, aplicable des dels anys 
90 fins ben entrat el segle XXI, que proposa 
estratègies i un programa de mesures inte
grades per aturar i invertir els efectes de la 
degradació ambiental i per promoure un 
desenvolupament compatible amb el medi 
ambient i sostenible a tots els països. 

L'Agenda 21 pretén ser una guia per 
aconseguir una existència sostenible 
d'abast global i el desenvolupament de 
nuclis de població per a un món pròsper, 
just i habitable. Això implica una utilitza
ció sostenible i eficient de tots els recursos 
i una gestió adequada de la contaminació i 
els residus mitjançant una participació 
àmplia i responsable de les persones a 
nivell local, nacional i global. 

Però aquest projecte no pot funcionar 
sense una aliança global entre totes les 
nacions, en la qual s'adoptin uns compro
misos polítics, socials i econòmics, indivi
dualment i col·lectivament, per tal de ga
rantir el repartiment dels mitjans essenci
als per a un futur humà viable i sostenible. 

Maurice F. Strong, secretari general de la 
Cnumad, afirma que l'Agenda 21 es basa en 
el fet que "el desenvolupament sostenible no 
és una opció sinó un imperatiu, tant en 
temes ambientals com econòmics" i que, per 
tant, "requereix un gran canvi en les priori
tats dels governs i de les persones". 

Tanmateix, tots els governs són consci
ents que la realització immediata de tots 
els objectius no és possible amb els pressu
postos dels que es disposa i que, així, cal 
establir un ordre de prioritats amb la cons
tatació de qüestions com: l'impacte extern; 

la prevenció de danys irreversibles; el nivell 
de contaminació per damunt dels estàn
dards fixats; el cost de la reparació dels 
danys ambientals i el cost sanitari; l'anàlisi 
comparativa dels riscos que afectin la salut; 
l'ecologia o la qualitat de vida. I tot això, a 
través de la informació recollida per l'experi
ència local i exterior, per l'avaluació d'im
pactes 0 segons taules i estàndards. 

El pla d'acció que estableix l'Agenda 21 
pretén aconseguir un món pròsper, just, 
habitable, fèrtil, compartit, net i de les 
persones, centrant la gestió en cadascun 
dels set àmbits que són prioritaris. 

Les estimacions dels costos dels progra-

ARXiU 

mes de l'Agenda 21 ronden els 125.000 
milions de dòlars anuals, suposant que 
s'haguessin començat a aplicar l'any 93 i 
que continuessin fins el 2000, però aques
ta xifra és només indicativa i no es pot 
considerar un pressupost definitiu (segons 
dades aportades per la Generalitat de 
Catalunya l'any 1992). 

Una cosa és clara, per tal d'aplicar l'Agen
da 21 amb èxit caldrà modificar i reforçar les 
disposicions institucionals per integrar el 
medi ambient amb el desenvolupament als 
nivells institucionals nacional, subregional, 
regional i internacional, i per això, cal la 
voluntat política dels governs. 

Set prioritats per un sol món 

m El món pròsper 
S'assolirà amb la revitalització del creixe

ment amb criteris sostenibles, a través de 
polítiques internacionals per accelerar el 
desenvolupament sostenible i polítiques na
cionals relacionades, i també, amb la inte
gració del medi ambient i el desenvolupa
ment en el procés de presa de decisions. 

• El món just 
Ha d'arribar amb la lluita contra la pobre

sa, canviant els models de consum, la dinà
mica demogràfica i la gestió sanitària. 

• El món habitable 
Desenvolupament sostenible dels nuclis 

de població, amb una planificació de l'abas
tament d'aigua, una gestió ambientalment 
neta dels residus i un pla d'acció quant a la 
relació entre la contaminació i la sanitat 
urbanes. 

• El món fèrtil 
S'aconseguirà amb la planificació i gestió 

dels recursos de la terra (aigua dolça, recur
sos energètics, desenvolupament rural i fo
restal sostenibles,...), la lluita contra la de-
sertització i la sequera, la conservació de la 
diversitat biològica i la gestió ambientalment 
racional de la biotecnologia. 

• El món compartit 
Consisteix a protegir l'atmosfera, els mars 

i els oceans i utilitzar d'una manera sosteni
ble els seus recursos vius. 

• El món net 
Hi ha d'haver una gestió ambientalment 

neta dels productes químics tòxics, dels resi
dus perillosos i dels radioactius. 

• El món de les persones 
Educació, consciència pública i formació 

pràctica i enfortiment del paper dels grups 
principals: dones, nens i joves, pagesos, sindi
cats, organitzacions governamentals i ONG's, 
la indústria, la comunitat científica,... 

El desenvolupament sostenible a Barcelona 
Els participants en la conferència europea 
sobre ciutats sostenibles, celebrada aAalborg 
(Dinamarca) el maig de 1994, es van suscriure 
a l'anomenada Carta d'Aalborg, comprome
tent-se així a desenvolupar programes a 
llarg termini pel desenvolupament sosteni
ble, alhora que iniciaven la campanya de 
ciutats europees sostenibles. , 
A la conferència d'Aalborg es va proposar que 
la carta es desenvolupés al màxim possible i se 
sotmetés als participants de la segona confe
rència que s'ha de celebrar els dies 6, 7 i 8 
d'octubre d'enguany a Lisboa (Portugal). 
Aquest document estableix que per tal 

d'elaborar l'agenda 21 (o pla d'acció d'àm
bit local) "cada autoritat local hauria d'es
tablir un diàleg amb els seus ciutadans i 
organitzacions locals i empresaris". 
L'Ajuntament de Barcelona va ser ima de les 
80 ciutats europees signants i, per tant, fa dos 
anys que es va comprometre a complir l'esperit 
de la Carta d'Aalborg. Però de moment, la 
redacció de l'Agenda 21 de la nostra ciutat no 
s'acosta ni remotament a aquest esperit. 
Segons Josep M. Vegara, regidor-presi-
dent de la Comissió de Medi Ambient i 
Serveis Urbans de l'Ajuntament, "en cap 
moment s'ha plantejat disposar de l'Agen

da 21 local amb motiu de laconferència de 
Lisboa", ja que es considera important, 
però sense incidència en el calendari de 
l'Agenda de Barcelona. 
La participació i el consens havien de ser 
l'eix vertebrador en la redacció d'aquest 
importantíssim document. En aquest sentit, 
el Consell Municipal sobre Ciutat Sostenible 
havia de ser l'òrgan que palesés aquesta 
voluntat. Per què, doncs, a menys d'un mes 
de la seva presentació, l'Ajuntament no ha 
mostrat cap intenció per crear-lo? Des de 
l'Ajuntament es respon a aquesta pregunta 
dient: "perquè el programa, acordat pels 

partits del govern municipal, no l'inclou". 
La veritat és que durant dos anys no hi ha 
hagut cap acostament vers les entitats i associ
acions que poden tenir alguna cosa a dir-hi. 
Com de costima, tot el que s'ha d'impulsar des 
de l'Ajuntament comença tard i malament. 
Però està previst, segons afirma el regidor 
Vegara, "estudiar la possible constitució d'im 
ConseU Mimicipal sobre Ciutat Sostenible, un 
òrgan consultiu de participació ciutadana". 
La pregunta ara és: quan es crearà aquest 
Consell Mvmicipal sobre Ciutat Sostenible (si 
és que s'arriba a crear)? El que és segur és que 
noesformaràabansde la conferèndade Lisboa. 
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Gas natural, 
la millor energia 

per a la j/ida 
més de la vida és un desig^ 

compartit per tothom. Protegir-la, una de les primeres' 

responsabilitats. Per això, cada vegada més persones, al" 

nostre país, trien el gas natural, l'energia primària que només 

ofereix beneficis. Mai no s'acaba i és més ràpida, potent, neta 

i econòmica. És l'única que augmenta el confort de la llar, que crea un ambier 

acollidor i que posa en marxa avenços tecnològics que fan més fàcil el dia a dia, 

alhora que protegeix la natura, contribuint al benestar de tots els éssers vius del 

planeta. Amb un estalvi notable, de temps, diners i sobretot d'energia. 

Us convidem a conèixer, als Centres del Gas, les darreres novetats en equipament 

de gas natural que, a més de comoditat i economia, asseguren un entorn millor per 

a tothom. Perquè el gas natural és energia neta al servei de la vida. 

Cocció: cuines, forns, plaques vitroceràmiques • Calefacció: radiadors, calderes, 

llars de foc, radiadors murals • Rentat i assecatge: rentadores, assecadores, 

rentavaixelles • Climatització: equips de fred i calor.i 

^iiS 

I 
gasNatural Centre del Gas de Barcelona 

Av. Portal de l'Àngel, 22 

La millor energia de ta Terra 

Gabinete A.G.LA. 
Imparte cursos y consultas de: 

• TAROT 
• NUMEROLOGÍA 
• MÀGIA BLANCA 
• VISUALIZACIÓN 
Preciós económicos 

Para información Tel. 410 74 80 
Sr. Franciscà 

NOCOBRQSINQACIERTO 

Rimel 
Grup 

F O R M A C I Ó M U S I C A L 
Í N T E G R A M E N T 

F E M E N I N A 

FEM TOTA MENA 
D'AMENITZACIONS, 
FESTES, BANQUETS, 

CELEBRACIONS, 
CONVENCIONS, SOPARS-

BALL I "BRASSERIE" 

REPERTORI AMPLI I VARIAT 
QUE FEM AMB 

"DUET', 'TRIO" O LES 4 
COMPONENTS 

Contractacions: 
Gabriel (manager) 
Tels: (93) 340 45 63 

(93) 213 00 95 
(989) 75 16 71 

FLECA 
^BRIOIXOS i PANET; 

CROlSSANTERtE 

uKBoCrarà^ 17 

8anos Nuevos, 3 

• P.= Urrafci,92 

Oil,13 

Fanonclo, 13 

Hojpi lol ,^ 

Ft. Buemuceso, 2 

AGRAIM Í A SEVA 

[ U n 316 46 81 

Teíèfan 316 8294 

Telèfon 354 54 28 

Telèfon 302 32 49 

Telèfon 302 75 39 

Telèfon 302 74 88 

Telèfon 317 8702 

COMPRA 

REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS, 
HOTELS, BARS, COl.LEGIS, ETC. 

Per a més informació truqueu al Telèfon gratuït 900 30 31 32 

COMUMDADES 
l)i: VECINOS 

• ANTEIVAS PARABOUCAS 
• ANTENES COLECTIVAS 
• PORTÍÍROSAUTOMATICOS 
• VIDICO-rORTEROS 
• AIARMAS 
• CF.NTRAUTAS ELECTROSICAS 

• INSTAI.ACIONES - REPARACIONES 
. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

SERVICIO URGENTE 24 HORAS 
íï456 6ft05/43314 66 

iNi>i;rEXDi:\ciA, JSÏ» • osois HAKCEIJOXA 

OFERTA CALEFACCION CENTRAL A GAS 
Informese sin compromiso 

Calderas: Mixtas Ferroli, Manuat, Roca 
S a l o d e E s t a r , 3 d o r m i t o r i o s y Ca lde ra i t S. Duval o J u n k e r B 
b a n o {40 e l e m c n t o s A l u m i n i o ) 

274.000 + IVA • 293.000 + IVA 

C o l a b o r a m o s c o n GAS 
NATURAL p a r a s u 

b i c n c s t a r 
P a g u c Apl i tzado a t r a v é s 

del r c c i h o df l GAS 

L l à m e n o s a l ^^i CcrvaGaS 
^V OI A OO Qíï Traveasera de Dall, 87 

^ i - U ^W ÍÍO 08024. Barcelona 

ESPECIALISTAS EN VIAJES A CUBA 
INDIVIDUALES Y GRUPOS-TURISMO Y AMISTAD 

VIAJES DE FINAL DE CURSO 
PRESUPUESTOS PARA ESCOLARES Y GRUPOS 

Viatges 

Karetia, S.L. 
C/. Casp, núm. 30 - Principal la B 

Tel. 412 73 78 - Fax 412 74 19 
08010 Barcelona 
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Programes ecològics a Barcelona 

Enric Tello 

© uan a l'hora de tancar l'inacabable 
tom d'intei-vencions de la primera 
Audiència Pública sobre el Medi 

Ambient el Tinent d'Alcalde ens va donar 
l'última paraula a la plataforma Barcelona 
Estalvia Energia (BEE), només vam dir 
quatre paraules: "Que parlin els fets." Han 
passat tres anys i mig, i el 1996 acaba el 
termini perquè les ciutats que hem signat 
la declaració d'Aalborg "Ciutats i viles eu
ropees per la Sostenibilitat" tinguem ela
borada la nostra Agenda 21 local. Ja és 
hora de mirar enrera i fer balanç. 

Després d'aquella Audiència Pública 
l'anterior equip de govern va presentar 
uns primers Programes d'actuació per 
una política mediambiental a 
Barcelona en el "Ple del Liceu" el març de 
1994. Havien estat discutits i esmenats 
parcialment per la plataforma ecologista, 
veïnal i sindical de BEE, però no eren 
resultat d'un consens. Les entitats ciuta
danes vam expressar per escrit els nostres 
punts d'acord i desacord, i vam criticar la 
falta de concreció i pressupost de la majo
ria de compromisos {La Veu del Carrer, 
maig de 1994, p. 3). Aquells programes no 
eren un veritable pla d'acció global perquè 
Barcelona comenci a caminar cap a la 
sostenibilitat. Tampoc no tenien al darre
ra una dinàmica participativa i un con
sens cívic prou amplis. No eren encara, per 
tant, una Agenda 21 local. Però eren un 
punt de partida. Per això val la pena pre
guntar-se: quantes d'aquelles promeses 
de la primavera del 94 s'han realment dut 
a terme la tardor del 96? 

Promeses i realitats 
No és fàcil respondre, atès que els propis 
"programes" -en plural- eren una col·lecció 
de mesures sense una definició, unes pri
oritats, uns terminis i una commensurabi-
litat prou clares. Deixant de banda les 
moltes coses que hi faltaven (com l'abandó 
del projecte d'incineradora a la Zona Fran
ca, i el compostatge o metanització de la 
matèria orgànica de les deixalles), les que 
hi sobraven (com incloure la prolongació 
de la carretera de les Aigües en l'augment 
de passejos i illes de vianants), i les que es 
quedaven a mitges (com l'ampliació de 
voreres al carrer d'Aragó, que no arriba a 
convertir-lo en un veritable passeig), aquell 
document contenia uns setanta-cinc objec
tius. 

D'acord amb les dades que hem pogut 
obtenir de diferents fonts municipals, i 
especialment de la Regidoria de "Ciutat 
Sostenible", només una tercera part es 
poden considerar plenament assolits. A 
tot estirar, i aprofitant la pròpia ambigüi
tat del programa, hi podríem afegir una 
altra dotzena d'objectius a mig cobrir. Això 
vol dir que el grau de compliment clara
ment contrastat no arriba a la meitat dels 
compromisos adquirits el 1994. Hi ha cons
tància de què com a mínim una cinquena 
part resta pendent. Però potser la infor
mació més preocupant és que hi ha una 
vintena de projectes -el 29 % del total- dels 
quals ningú és capaç de dir a la Casa Gran 
si s'han dut a terme o no. 

Objectius 
La constitució de la Taula Cívica de l'Ener
gia; les primeres auditories ambientals de 
les seus de districte o de les piscines Picor-
nell; l'avaluació de les emissions dels ga
sos d'efecte hivernacle de la nostra ciutat; 

GREENPEACE/BELTRA 

EI 19 d'agost Greenpeace va fer una acció de protesta a la inc ineradora 
del Besòs . Assoc iac ions de ve ïns i eco log i s tes fan també campanya 
contra e l s res idus urbans 

la posada en marxa de quaranta-nou qui
lòmetres de carril-bici i de la Comissió 
Cívica de la Bicicleta; l'aprofitament de les 
aigües subterrànies per al rec del verd 
urbà; la cessió temporal d'una parada 
d'agricultura ecològica a Mercabama; l'am
pliació i allargament d'algunes voreres; la 
primera experiència reeixida de pacifica
ció del trànsit i prioritat pels vianants al 
barri de la Ribera; la millora dels sistemes 
de vigilància de la contaminació atmosfè
rica i de les aigües del litoral; la cataloga
ció d'arbres d'interès i l'aplicació de siste
mes de poda menys agressius; l'adopció 
d'animals de companyia abandonats; o l'ad
judicació del 0,7 % de les partides H i IV del 
pressupost per a vuit projectes al Tercer 
Món, són alguns dels objectius acom
plerts. 

Eren objectius d'abast prou diferent, i L 'a ju i í la i i ieüt s 'ha 
no sempre s'han cobert de manera satis- esforçat m é s e n repart ir 
factoria. Però en una avaluació de conjunt pel món, e n anglès , el s eu 
val la pena subratllar que hi ha coses que programa mediambienta l , 
s'han fet, i algunes s'han fet bé. Cal dir-ho, que e n fer-lo real i tat 

en primer lloc perquè són resultats tangi
bles de la mobilització ciutadana. I també 
perquè demostren que les nostres deman
des no són somnis utòpics d'un altre món. 
Quan la demanda social, la voluntat polí
tica i el finançament necessari arriben a 
posar-se d'acord, les coses es fan. I si se'n 
fan unes, per què no podem aconseguir-ne 
moltes altres? 

El que no ha funcionat 
També hi ha exemples de coses que s'han 
fet i no han funcionat. Per exemple les 
bonificacions per estimular les inversions 
en estalvi energètic i introducció d'energi
es renovables: s'han ofert dins el programa 
"Barcelona posa't guapa", però s'han rebut 
molt poques sol·licituds. Potser val la pena 
recordar que les 45.000 còpies del fulletó 
de Greenpeace que va editar l'Ajuntament 
per promoure l'estalvi d'energia no deia 
res de les bonificacions, perquè encara no 
estaven aprovades. Tot un exemple de com 
la falta de coordinació, i sobre tot de parti
cipació, pot fer pansir bones iniciatives. 
Un altre exemple de fracàs alliçonador és 
l'enllumenat públic: s'ha estalviat energia 
i contaminació canviant les bombetes de 
mercuri per bombetes de sodi als fanals, 
però cada any hi ha hagut augments del 
consum de les lluminàries nadalenques. 

Aquest repàs també té la virtut de de
tectar on es toca os. No sembla casualitat 
que hagi estat a la regidoria d'Urbanisme 
on s'ha encallat la imprescindible reforma 
de les ordenances per adequar-les als cri
teris de sostenibilitat. Tampoc no és es
trany que el compliment de la llei de resi
dus pateixi un escandalós retard en la 
creació de deixalleries de districte, i en la 
recollida separada de matèria orgànica 
per fer-ne compost o biogàs: al damunt de 
totes dues coses penja l'espasa de Damocles 
de l'incineradora de Zona Franca. No es fa 
0 es triga molt a fer allò que no interessa a 
grups de pressió poderosos. L'ampliació de 
voreres, la xarxa de bici i els interminables 
problemes del transport públic tenen el 
seu enemic comú en l'imperi del cotxe. És 
la història de sempre: les audiències priva
des contra l'Audiència Pública, els lobbies 
contra la democràcia participativa. 

Conscienciació ciutadana 
Eppure si muove. Amb penes i treballs, 
però la mobilització i la conscienciació ciu
tadana no són debades. Fer balanç no és 
només un exercici per al retret. És l'ocasió 
per passar la prova de la realitat. Per això 
és tan important saber que hem aconse
guit coses, i preguntar-nos perquè moltes 
altres iniciatives no han reeixit. Aprofitar 
els petits èxits per omplir els càntirs d'es
perança, últimament tan eixuts. Aprendre 
dels fracassos. Treure a la llum els obsta
cles i els interessos ocults que barren el pas 
cap a una Barcelona més ecològica i justa. 
Aquest és l'esperit amb què BEE ancara la 
formació del Consell Municipal per a una 
Barcelona Sostenible on hem de començar, 
ara sí, a elaborar per consens la nostra 
Agenda 21 local. 

Enric Tello és membre de la plataforma 
Barcelona Estalvia Energia, integrada per: 
Acció Ecologista, Amics de la Bici, CEPA, CGT. 
Col.lectiu Agudells, DEPANA, Ecologistes i 
Pacifistes de Nou Barris, FAVB, Grup 
Ecologista de Sants, Grup de Científics i Tècnics 
per un Futur No Nuclear. Trèvol. USCOB, 
USTEC. 
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Entrevista a Josep Lluís Moner 
Promotor del projecte de gestió d'escombreries Residu Mínim 

'Una mà negra aposta per 
la incineraeió dels residus'' 

uina és la sMHpiQ# sobre la 
petició que I^HPifca lde de 
Gavà i altres sectors per a que es 
tanqui I' abocador de Garraf? 
ÍH Europa cada vegada ens diu 
que la prioritat en el tractament 
dels residus ha de ser la preven
ció. Això vol dir que hem de donar 
preeminència a la reducció i a la 
reutilització dels residus, per so
bre del reciclatge i el dipòsit en 
abocadors controlats o la incine
ració. En canvi, no veiem que el 
programa de residus que ha ela
borat la Entitat Metropolitana de 
Medi Ambient per als propers 
anys vagi en aquesta direcció. Ens 
sembla legítim que es vulgui tan
car l'abocador de Garraf, per ser 
una instal.lació obsoleta, mal ubi
cada i que és un obstacle que ens 
allunya de l'objectiu de la preven
ció. Es el mateix que passa amb 
les incineradores de Montcada i 
del Besòs. De totes maneres, per 
aconseguir la seva desactivació 
s'ha d'incrementar el reciclatge 
de manera molt extraordinària. 

— Les administracions estan en 
aquesta línia? 
• • Per les actuacions i les despe
ses de l'Entitat Metropolitana, 
veiem que inclús s'està per sota 
de les previsions que en el seu dia 
va fer el programa de residus de 
la Generalitat, en perllongar més 
enllà de l'any 2000 els objectius 
més ambiciosos de reciclatge. 

— Quina és la seva proposta? 
ÍH Proposem un canvi conceptual 
en allò que s'està fent. Pensem 
que en el carrer no pot haver -hi 
un contenidor d'escombraries per 
a les deixalles que la Entitat diu 
que no es poden aprofitar (el que 
diem rebuig: residus varis). Per 
contra, les entitats cíviques cre
iem que és obligatòria per llei la 
recollida de la matèria orgànica 
(residus de cuina). Per això hi ha 
d'haver un contenidor per aques
ta fracció orgànica, i la resta ha 
d'anar a un contenidor de residus 
inorgànics. Posteriorment, la 
planta de triatge i selecció se n'en
carregaria de vendre aquets ma
terials a la indústria. Si no ho fem 
així, sempre tindrem un alt per
centatge de residus que no s'apro
fiten i caldrien nous forats per 
abocar o incinerar-lo. Per tot això. 

Una entrevista d'Antoni Cerrlllo i Eugeni IVIaduefío 

Que fer amb les muntanyes de 
residus que una ciutat com 
Barcelona genera? Compostar els 
orgànics i seleccionar els inorgànics 

RUBEN PÉREZ 

J o s e p Lluís Moner aposta pe l composta tge de l s res idus 

veiem que hi ha una mà negra o la 
decisió ferma d'algú molt pode
rós, que ha decidit que hagi molt 
material no reaprofitable per a 
poder ser incinerat. 

— Què li sembla el programa de 
l'Entitat Metropolitana? 
• • No ens agrada perquè consoli
da un contenidor per a residus de 
rebuig, que a més a més és el més 
gran. Només es considera la reco
llida en un tant per cent molt 
insuficient de paper i cartró, vi
dre i contenidor groc per a enva
sos. Però no es fa una aposta per 
a la recollida de la matèria orgà
nica, com preveia la Generalitat, 
ni pel conjunt de materials inor
gànics aprofitables. Una mostra 
de que no hi ha una aposta por la 
recollida de la matèria orgànica 
és que el tractament de la fracció 
orgànica es farà només mitjan
çant tres petites plantes per fer 
compost, quan a Europa hi ha 
centenars d'aquestes instal·la
cions. A més a més, es faran al 
final del programa previst, i, en 
canvi, es posa la construcció de 
tres plantes per produir metà de 
100.000 tones l'any, quant se sap 
que per produir aquest gas no cal 

fer una separació de les escom
braries en origen. Això ho fan per 
dir que arriben als objectius de 
reciclatge d'un 40 % per al 2000, 
com diu la Generalitat. 

— Quina informació té sobre 
l'estudi que l'Entitat Metropolitana 
de Medi Ambient va encarregar 
sobre la viabilitat de la 
incineradora del Port? 
^ No em sabem res, no hi ha 
t ransparència . Hem demanat 
aquesta informació, però no sens 
ha donat, ens donen llargues. El 
que sí puc dir és que aquest any hi 
havia una partida prevista en els 
pressupostos de l'Entitat de 16 
milions, crec recordar, per fer 
aquet estudi financer. 

— Diu que a algú no li interessa 
fomentar el reciclatge, quan és 
tecnològicament possible... 
mt Sí, veiem que s'ha fet una opció 
per a la incineració i en aquesta 
línia s'està treballant. Alguns 
municipis han demanat poder 
participar en projectes de recolli
da selectiva integral, com Residu 
Mínim, i la resposta oficial de 
l'Entitat Metropolitana és que no 
hi ha recursos econòmics. Això els 

Retrat 
Pioner d'una 

forma diferent 
de reciclar 

' ^ 
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-lo.sep Lluís Moneí' és 
un dels promotors del 
projecte de <>estió de les 
escombraries anomenat 
Residu Mínim, que 
impulsa t'l (^^ntre 
d'Ecologia i Pi'ojectes 
AJtei'natius (Cepa) des 
de fa als'uns anys als 
municipis de Torrelles 
de L·lobresat, Sant 

Molin.s de Rei. 

les deixalles i pi-fscindir 
di> ti-actanienls poc 
cui'o.sos amb el medi 

l'abocador o la 

i taci() d 'un doble 

snnplilica la 
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la (l'accií) orgànica 
I res idu do cu ina i. i un 
a l t re pci- a la les ta de 
matèr ies ino i ·^anuiucs. 
Kls oruanics es reciclen 
com a conif iost. i els 

p lantes de t r i a tuc 

desautoritza i, en canvi, ens auto
ritza moralment a demanar a la 
gent que s'oposi enèrgicament a 
la incineració. O sia, no hi ha 
diners per projectes de prevenció 
com Residu Mínim ni per plantes 
de triatge i selecció ni per educa
ció de la gent, i en canvi sí hi ha 
recursos per acabar l'estudi eco-
nòmic-financer per desenvolupar 
la incineradora. Sempre s'ha dit 
que la incineradora es dimensio
naria en funció dels resultats ob
tinguts per la recollida selectiva i 
que primer era recuperar i reci
clar i que el que no tingués sorti
da, aniria a la incineració...; però 
com es veu aquí proposen just a 
l ' inrevés. S'ha decidit fer la 
incineradora. Aquesta és l'única 
decisió ferma, i la resta dependrà 
de la pressió social que es faci. 

— El Govern ha tramitat la Ley 
de Envases y Residuos de 
Envases, que gravarà els 
envasos amb un sobrecost o 
ecotasa per finançar els sistemes 
de reciclatge, què li sembla el 
projecte? 
^ Encara que els ciutadans ho 
desconeguin, ens hi juguem molt. 
Hem d'aconseguir que la Genera
litat i els partits polítics, les fede
racions de municipis... aconse
gueixin modificar alguns aspec
tes. Primer, ens sembla que no 
podem renunciar a l'objectiu de 
reduir el volum i el pes total dels 
residus; sinó tot plegat no tindria 
massa sentit . S'han de fixar 
aquets objectiu. Segon, creiem que 
s'ha d'anar a prohibir l'ús del plàs
tic PVC per a envasos alimenta
ris, perquè els industrials es va
gin responsabilitzant dels mate
rials que posen en el mercat. I 
tercer, tots els envasos d'usar i 
llençar han de tenir una ecotasa, 
0 sia, el cost per pagar la seva 
recollida i recuperació. Qui ho ha 
de pagar són les empreses que els 
posen en circulació. I aquesta 
ecotasa ha de garantir que arri
bin recursos suficients als ajun
taments. No podem deixar que 
aque ts recursos der ivats de 
l'ecotasa quedin únicament en 
mans dels industrials i empresa
ris, que són els que han ocasionat 
el problema. L'important és ga
rantir que el municipi obtingui 
ingressos d'aquets fons en funció 
dels kilos de material que reculli 
al carrer.. 

— ^Per què s'ha de reciclar? 
am Perquè si recollim els materi
als, estalvien diners com a veïns, 
com a ciutadans. Ens ho estalvi
em també com a país. Si no fem 
això, aparentment no passa res. 
Però sols aparentment. Perquè si 
no reciclem, llavors una part molt 
significativa dels nostres impos
tos s'haurà de destinar a tasques 
menys productives: res taurar 
abocadors , renovar f i l t res 
d'incineradores o depurar aigües 
que s'han contaminat pels aboca
ments. Tot això ho paga la gent 
amb el seus impostos. 

— Però la gent ni sap el que 
paga per tractar les 
escombraries. La recollida la 
paga en l'impost de béns 
immobles (IBI), i el tractament, en 
el rebut de l'aigua. 
^ Sí. El ciutadà desconeix que 
quan paga l'aigua paga els resi
dus. Això ho fa l'Administració 
per garantir que cobra. 
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ROBERT CAPA 

• Els brigadistes que van arribar al 1936 van ser acomiadats per "raons d'estat" a Barcelona a l'octubre de 1938. A la foto, un 
moment de l'ate de comiat 

Barcelona torna a rebre a 
les Brigades Internacionals 

Seixanta anys després de la seva arribada a Espanya 
per lluitar contra el feixisme, el proper novembre els 

brigadistes sobrevivents seran homenatjats 

ROSA MARÍA PALÈNCIA 

"Quan els anys passin i les ferides de la 
guerra es restitueixin; quan el record dels 
dies més dolorosos i sagnants s'esfumin a 
un present de llibertat i de pau; quan les 
rancúnies es vagin atenuant i l'orgull de la 
pàtria lliure sigui igualment sentit per tots 
els espanyols, parleu als vostres fills, par-
leu-lis d'aquests homes de les Brigades 
Internacionals" va dir Dolores Ibarruri al 
seu discurs del 28 d'octubre de 1938, quan 
el govern legítim i republicà, acatant la 
decisió de la Societat de Nacions, va aco
miadar ais brigadistes internacionals a 
Barcelona. 

Aquell dia el president Juan Negrín va 
prometre la nacionalitat espanyola a tots 
els brigadistes que van defensar la lliber
tat, però no serà fins gairebé seixanta anys 
després que aquella promesa es farà rea
litat. 

Gràcies a l'impuls de la "Asociación de 
Amigos de las Brigadas Internacionales", 
amb seu a Madrid, i, a casa nostra, de la 
Coordinadora Catalana d'Associacions 
d'ex-Combatents de la República" el no
vembre de 1995 l'anterior Parlament va 
aprovar, per una unanimitat amb minsos 
precedents, una llei que farà realitat la 
promesa del president Negrín. 

Amb una desfilada per la Diagonal, des 
de Pedralbes fins al Passeig de Gràcia, el 
28 d'octubre de 1938 els barcelonins van 

acomiadar oficialment els brigadistes que 
encara eren vius dos anys després de la 
seva arribada. La meitat dels 40 mil volun
taris de 60 països que van lluitar al costat 
dels milicians republicans, aleshores ja 
havien mort. 

IVIolts dels brigadistes van ser atletes 
que havien vingut a participar a les Olimpí
ades Populars que el govern de la Genera
litat havia organitzat com a resposta a 
l'olimpíada berlinesa de marcat tarannà 
nazi. A causa de l'aixecament feixista del 
18 de juliol, les Olimpíades Populars pro
gramades per a l'endemà mai es van cele
brar, en canvi, molts d'aquells atletes van 
decidir quedar-se per lluitar contra el fei
xisme, com recorda en Luis Martí Bielsa, 
president de la Coordinadora i llavors com
batent antifeixista. 

"A més a més de la seva ajuda comba
tent, els brigadistes van ser un fort recolza
ment moral. Molts d'ells sabien el que era 
el feixisme perquè ja havien viscut els seus 
horrors a les seves pròpies carns", diu en 
Luis. "Van ser els primers antifeixistes". 

Per a molts dels brigadistes sobrevi
vents, tots ells molt grans, la seva vida no 
ha estat gaire fàcil als seus països. A 
Suïssa encara tenen expedients oberts 
com a "delinqüents", diu en Luis, i els seus 
fills com a "fills de delinqüents". Als Estats 
Units han estat proscrits i patit persecució, 
i l'Alemanya nazi molts van ser afusellats. 

Malgrat l'acomiadament oficial, la majo
ria de brigadistes a Catalunya van quedar-
se a lluitar clandestinament, molts més 
van morir i altres van patir els camps de 
concentració o la fugida cap a França. 

Els brigadistes sobrevivents es troben 
feliços i agraïts amb la concessió de la 
ciutadania espanyola. Un d'ells, ex-minis-
tre del primer govern comunista polonès, 
va dir-li al Luis: "És el més alt honor que 
mai m'ha estat atorgat". 

Per l'impossibilitat jurídica amb la majo
ria de països per tenir doble nacionalitat i 
l'avançada edat de la majoria dels briga
distes, el govern espanyol a creat una 
menció ad hoc: seran anomenats "ciuta
dans espanyols honorífics" i només es tra
mitarà la nacionalitat dels qui la sol·licitin. 

Els organitzadors s'enfronten ara a la 
manca de finançament per l'homenatge. 
La Diputació i l'Ajuntament semblen més 
disposats que la Generalitat a subvencio
nar-lo, mentre que la Comunitat de Madrid 
ja s'ha ofert per a pagar les despeses 
durant l'estància dels convidats a aquella 
comunitat. A casa nostra, només els parla
mentaris d'Ic-Ev, Psc i Erc han rebut la 
idea de l'homenatge amb entusiasme, però 
no compten amb pressupost pel seu 
recolçament econòmic. 

Mig centenar de brigadistes ja han con
firmat la seva assistència. Durant la seva 
estància de 10 dies els brigadistes visita
ran Madrid, Albacete, que va ser la seu del 
seu Estat Major, i Barcelona. Aquí seran 
rebuts pel President de la Generalitat, l'Al
calde i el President del Parlament. A més a 
més de ser rebuts per les seves autoritats, 
a Madrid I Albacete presenciaran la inau
guració de sengles monuments a les Bri
gades Internacionals. 

A los Voluntarios 
internacionales (despedida) 

Adiós, adiós, hermanos, 
nobles hermanos nuestros en la sangre. 
Vosotros, alemanes perseguidos, 
demócratas noruegos de ojos clares, 
checpsiovacos pures, 
austriacos desterrados hace tiempo. 
Vosotros los franceses 
de atropellado jubilo impetuoso, 
los chinos de impasible 
y apretado calor de independència. 
Los que enarbolan, dlgnos de Inglaterra, 
su nombre y apellido aquí en Espafia, 
dignamente luchando, 
murlendo llbremente. 
Y vosotros también los italianes, 
los que ne sometldos, cembatiende, 
clavàis el pabellón de vuestra Itàlia, 
venerable y antlgua, 
frente al triste rebarie degollade, 
Y vosotros, polacos, 
búlgares y daneses clandestines, 
belgas, suizos e griegos, 
humiliades judíos, 
hembres que habéis venide atravesando 
frenteras para pebres 
barreras y montarias y países 
que epenen sus guardianes cancerberes 
a vuestra sed sin puertas, 
a vuestra frente limpia, 
a vuestro corazón esclarecide, 
escuchad, habiad Esparía. 
Escuchadia, vosotros 
y vosotros también, hermanos nuestros 
legítimes de sangre y de mirada, 
hijos del continente americano, 
hombres libres de Amèrica del Nerte, 
mexicanes purísimes de raza, 
mulates despreciados 
y negros ofendidos. 
Y vosotros, cubanes, y vosotros 
argentines con viento de la pampa, 
callades uruguayos, 
maltratados chilenos. 
Habéis sido el asembro solidario 
de nuestros pobres pueblos silencioses. 
Habéis rnontade guardià en las aldeas, 
habéis partido el pan con nuestros niüos 
y habéis vertide la sangre con nosotres. 
Y Espaüa. ^Qué os ha dado? 
Tristeza polvorienta en los camines, 
amarga soledad, melancolía, 
barro mordido, piojos, 
y un senido de pólvora en los mentes, 
de còlera en los llanos. 
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de rabla calcinada en las ciudades. 
Y ademàs os ofrece 
-per eso seis hermanos-
un orgullo profundo, 
una piedad templada, de varones, 
y una crecida muerte, ceme un toro 
que calma su poder en su agonia: 
jLa muerte merecida en la batalla! 

ARTURO SERRANO PLAJA 
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De l'associació de barri 
a TAssemblea de Catalunya 

Marc Andreu 

uan fa^ iMülHEe la creació de 
l'Assemblea ddSàtaUftiya, el 7 de 
novembre de 1 ̂ g | p s els que en 
van formar part coincideixen en 
destacar la política d'unitat en de
fensa dels drets i llibertats socials i 
nacionals de Catalunya com l'ele
ment més important i positiu de la 
lluita antifranquista. I això, en un 
moment en què les memòries de la 
transició tendeixen a sobrevalorar 
el paper jugat pel rei i les camarilles 
polítiques en el procés 
democratitzador, és important de 
recordar. Perquè en aquest com
ponent unitari plasmat en l'Assem
blea de Catalunya hi van contribuir 
decisivament els partits -per ser 
justos, fonamentalment el Psuc-, 
però també va ser essencial el pa
per jugat pels moviments socials i 
populars. I entre aquests, les asso
ciacions de veïns. 

Al Museu d'Història de Cata
lunya qualsevol visitant pot veure 
uns gràfics que analitzen la com
posició de l'Assemblea de Ca
talunya i veurà que, en els seus 
inicis, quan l'organisme clandestí 
es circumscrivia pràcticament no
més a Barcelona i rodalies, un 35% 
de les organitzacions que el com
posaven eren associacions de ve
ïns. Si el 1976 aquest percentatge 
s'havia reduït, era perquè l'As
semblea havia crescut territo
rialment i en components diversos. 

• Unitat en la pluralitat 
Tothom reconeix que l'Assemblea, 
malgrat el seu nom -pensat pel 
Guti--, era un invent que dirigien 
les cúpules clandestines del partits 
integrats a la Comissió Coordina
dora de Forces Polítiques. Joan 
Subirats (avui professor de Ciènci
es Polítiques a la UAB, i entre 1971 
i 1974, com a Joan Petit, represen
tant dels comitès de cursos univer
sitaris a l'Assemblea) diu que "la 

Les associacions de veïns van jugar un paper destacat en 
l'Assemblea de Catalunya, el baluard unitari de l'oposició 
antifranquista que aquest 7 de novembre commemora els 25 anys 
de la seva creació 

Reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya a un col·legi de monjes de Pedralbes 

democràcia interna a l'Assemblea 
era molt relativa". "Tot estava bas
tant cuinat entre un nucli petit de 
persones, on tenien gran autoritat 
el Psuc i alguns independents", 
afirma Subirats. Albert Pons Valon, 
expresident de la Favb, ho matisa 
una mica i destaca també el paper 
de la sopa de lletres a l'esquerra 
del Psuc. No obstant això, la verita

ble dimensió del fenomen el dona
ven els col·lectius socials que s'hi 
adherien: cristians progressistes, 
sindicats, nacionalistes, col·legis 
professionals, estudiants i profes
sors, assemblees comarcals, as
sociacions de veïns i, en general, 
tot tipus d'entitats. 

Pere Portabella, una de les ca
res de l'Assemblea, coincideix amb 

Joan Subirats en destacar l'aporta
ció més gran del moviment associ
atiu a l'organisme: el seu tarannà 
democràtic, unitari, plural, tolerant 
i participatiu. D'altres aspectes són 
també molt importants: la integra
ció i convivència entre tots els ca
talans, la solidaritat a tots nivells, i 
l'escola de formació política i de
mocràtica que encara avui dóna 

L'AVENÇ 

algunes rendes. De tot això, les 
associacions de veïns en van ser 
un exemple pràctic. I com diu 
Francesc Porret, expresident de 
l'Associació de Veïns de Sant 
Andreu, aquestes feien feina do
ble: "Ens ocupàvem de la política, 
dels drets dels obrers i de les lliber
tats del país i, a més a més, del 
nostre barri". 

Escola 
Professional 
de la Dona 

Diputació 
de Barcelona 

Carrer de la Pietat, s/n 
08002 Barcelona 
Telèf. 310 65 66 
Fax. 310 66 58 

S E M I N A R I S T A R D O R 1996 
MATRÍCULA: DEL 3 A L'11 D OCTUBRE 

DEPARTAMENT D'ARTESANIES 
-"EL DAURAT EN ENQUADERNACIÓ" (Novembre -18 hores) 

DEPARTAMENT DE CUINA 
-"BUFFETS FREDS" (Octubre, Novembre - 8 hores) 

DEPARTAMENT DE RECURSOS FORMATIUS 
-"ALEMANY PER VIATJAR" (Octubre, Novembre - 30 hores) 
-"CONEIXEMENTS DEL PAÍS (LES ILLES BRITÀNIQUES" (Octubre, Febrer - 20 hores) 
-"TÈCNIQUES D'ESTUDI CREATIVES" (Novembre, Febrer - 20 hores) 
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C/ Congost, 36 baixos 
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PRESSUPOSTOS 
SENSE COMPROMÍS 

"El Cigronet d 'Avinyó" 
Ara al carrer d'Avinyó 21, trobareu 
productes de qualitat i de la terra: 

* fruita seca de temporada 
* llegum a granel 
* melmelades artesanes 
* mels (més de 18 classes diferents) 

i la nostra especialitat, l'ametlla i 
l'avellana del Camp de Tarragona torrada 

diàriament amb forn de llenya 
Avinyó, 21 

Tel. 412 47 22 
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Cinc 
anècdotes... 
1 . Josep Maria Prochazka (primer presi
dent de l'Associació de Veïns de Poblenou i 
avui gerent del Districte de Ciutat Vella) 
recorda amb nostàlgia i simpatia el caràcter 
interclassista i pluricultural de l'Assemblea. 
A una de les seves reunions clandestines, 
"sobre el 1975", hi va acudir després de 
quedar amb l'Agustí de Semir. "Aquest es va 
presentar a la cita amb el Mercedes i el xofer 
de la seva mare; després, vam passar a 
recollir en Ramon Trias Fargas, que ens 
esperava a la cantonada de casa amb el 
menjar en una fiambrera embolicada en un 
mocador de fer farcells". 

2 . Carles Prieto (expresident de la Favb i 
actualment directiu d'una empresa munici
pal de Sabadell) va ser un dels 113 detinguts 
a Maria Mitjanera el 1973. Militant de Bande
ra Roja, creia que les il.legals comissions de 
barri -com la seva, a Sants- fiavien de ser 
l'avantguarda de les associacions de veïns 
legalitzades i, com a tals, acudir en lloc seu 
a l'Assemblea de Catalunya. El mateix dia 
que va sortir de la presó, el Centre Social de 
Sants feia un acte de la campanya "Salvem 
Sants dia a dia. Ni pas elevat ni museu del 
tramvia". Poc després li van fer un sopar 
d'homenatge. Amb tot plegat, va entendre 
que les comissions de barri ja no tenien 
sentit i que s'havia d'abocar totes les energi
es a les associacions de veïns. 

ú. La nit del dissabte 7 de setembre de 
1974 era festa major a Poblenou. Al Casino 
tocava el Lluís Llach i al passatge Cantí, 
guarnit per l'associació de veïns, hi feien 
ball. A dos dels balladors, membres de l'as
sociació, Joan Pallarès (advocat) i Àngela 
Vinent (avui cap de premsa de l'alcalde 
Maragall), el company Josep Maria Torras 
els va fer una proposició, sinó deshonesta, 
sí amb sorpresa: l'endemà havien d'acom
panyar-lo a una permanent de l'Assemblea 
de Catalunya que es reunia als escolapis de 
Sabadell. El risc s'assumia, però mentre 
ballaven, poc s'ho pensaven que acabarien 
sent tres dels 67 membres de l'Assemblea 
detinguts aquell dia per la policia. 

4 . El gener de 1976 Albert Pons Valon 
(avui amb un càrrec a la Generalitat) era el 
president de la Favb i feia de frontissa entre 
les associacions conservadores o 

MANUEL ARMENGOL 

La càrrega de la policia al passeig de Gràcia: la imatge de la lluita d'aquells anys 

bombillaires i les combatives associacions 
de barri. La clandestina Assemblea de 
Catalunya havia utilitzat la Favb com a pla
taforma legal per demanar permís al Govern 
Civil per manifestar-se l'I de febrer. El go
vernador havia prohibit la concentració i una 
assemblea de la Favb amb més d'un cente
nar de persones havia de decidir què feia. 
Pons Valon, que presidia la reunió, recorda 
que en aquella ocasió va ser manipulat cons
cientment pels representants veïnals afins 
als partits i sindicats d'esquerra: "Es van 
distribuir estratègicament per la sala seguint 
la tàctica de la WM i van anar intervenint per 
torns preestablerts demanant que es man
tingués la convocatòria de manifestació". 
Tan escandalós va ser, que Pons Valon va 
estar a punt de suspendre la reunió. "Però 

no ho vaig fer perquè Joan Reventós (avui 
president del Parlament i aleshores dirigent 
socialista membre de l'associació de veïns 
de la Bonanova) em va demanar que aguan
tés." Al final la manifestació es va fer i, tot i la 
brutal repressió policial, va ser un èxit que es 
repetiria una setmana més tard. 

3 . El primer de maig de 1974 l'Assemblea 
havia fet una concentració a Sant Cugat del 
Vallès quan encara era calent l'assassinat 
per la policia d'un treballador en vaga de la 
central tèrmica del Besòs. Acabat l'acte, i 
per valorar-lo, es va reunir una permanent 
que moderava, com sempre, el cineasta 
independent Pere Portabella (avui encara 
cineasta i, a més, militant d'Iniciativa per 
Catalunya i sembrador d'oliveres). Ningú es 

...1 un 
epfleg 
L'església de Maria Mitjancera, a l'Ei-
xample, és tot un símbol. Allí van 
detenir 113 membres de la perma
nent de l'Assemblea el 28 d'octubre 
de 1973. Un cop repressiu que pel 
règim va tenir efectes de boomerang, 
perquè arran de la detenció i del mo
viment de solidaritat que es va desen
cadenar, l'Assemblea i els seus qua
tre punts reivindicatius van transcen
dir l'anonimat per popularitzar-se en
tre la gent de Catalunya, la resta de 
l'Estat i fins i tot a l'estranger. 

Avui, 23 anys després, ningú re
corda aquesta església. Només l'As
sociació de Veïns de l'Esquerra de 
l'Eixample, que fa temps que lluita per 
evitar que el l'Arquebisbat especuli 
amb els terrenys de l'escola de Maria 
Mitjancera venent-los per fer-hi pisos. 

L'Assemblea es va dissoldre el 
1977. Era el pròleg de la greu crisi en 
què entrarien les associacions de ve
ïns dos anys després. En ambdós 
casos hi tenen gran part de culpa uns 
partits polítics que van abandonar els 
moviments socials i que, en democrà
cia, han dilapidat il·lusions i ganes de 
transformació de la societat. Ara, però, 
les associacions de veïns encara exis
teixen i, a l'Eixample, reclamen equi
paments. Entre aquests, l'església de 
Mana Mitjancera. 

posava d'acord amb quina xifra de manifes
tants s'havia de fer pública. "10.000,20.000, 
50.000...", aquestes són les xifres a subhas
ta que recorda Portabella. Al fons de la sala, 
un tímid pastor vingut del Pirineu remugava 
contra la ignorant gent de ciutat. El seu 
company de cadira es va aixecar i va dir: 
"Res d'això, són 8.000". "Com ho saps?", 
interrogà Portabella. "Perquè el meu com
pany és pastor i ha comptat 8.000 caps". 
Aquí es va tancar la discussió. 22 anys 
després, però, Portabella hi afegeix una 
reflexió: "A l'Assemblea, els partits i les for
ces urbanes eren les que marcaven la pau
ta, però tothom hi tenia un lloc. Aquesta 
pluralitat i la presència de les minories són 
molt importants en un sistema democràtic, 
perquè l'enriqueixen." 

• 1971 

7 de novembre: es crea l'Assem
blea de Catalunya a l'església de 
Sant Agustí de Barcelona, prop de 
la Rambla. Es fan públics els famo
sos quatre punts: llibertats; amnis
tia pels presos polítics; estatut d'au
tonomia com a pas previ a l'exerci
ci de l'autodeterminació; coordina
ció amb les altres forces 
antifranquistes de l'Estat. 

• 1972 

12 de novembre: 3.000 persones 
es concentren a Ripoll amb motiu 
del primer aniversari. 
Campanya explicativa sobre l'Es
tatut de 1932 
Es creen la Coordinadora de Barris 
de Sant Antoni i la Favb. 

• 1973 

3 d'abril: la policia mata un treballa
dor en vaga a la tèrmica del Besòs. 
En solidaritat, l'Assemblea convo

ca 8.000 persones a Sant Cugat 
pel primer de maig. 
28 d'octubre: 113 membres de la 
Comissió Permanent de l'Assem
blea són detinguts a l'església de 
Maria Mitjancera, a l'Eixample. 
11 de novembre: unes 15.000 per
sones es concentren a Vic, 
Granollers i d'altres pobles en soli
daritat amb els detinguts. 
Eta mata el president del govern. 
Carreró Blanco, i l'alcalde José 
Maria de Porcioles es substituït 
per Enric Massó. 

• 1974 
2 de març: execució de l'anarquis
ta Salvador Puig Antich. 
8 de setembre: 67 membres de la 
Comissió Permanent de l'Assem
blea són detinguts a Sabadell. 
Les associacions de veïns de barri 
ingressen a la Favb. 

• 1975 
27 de setembre: execució de Txiki 

Cronologia 
i d'altres quatre membres d'ETA i el 
FRAP. 
20 de novembre: mort de Franco. 
L'Assemblea es pronuncia contra 
el continuisme i surt de la clandes
tinitat. 
14 de desembre: concentració a 
Montserrat per l'amnistia. 
23 de desembre: constitució del 
Consell de Forces Polítiques de 
Catalunya. 
18 regidors de Barcelona es ne
guen a subvencionar l'ensenya
ment del català. Les associacions 
de veïns reaccionen contra la seva 
actitud. 
Joaquim Viola, alcalde de Barcelona. 

• 1976 
1 i 8 de febrer: 80.000 persones es 
manifesten a Barcelona per la lli
bertat, l'amnistia i l'estatut d'auto
nomia. La Favb dóna cobertura 
legal a les manifestacions que, tot 
i això, són prohibides i durament 
reprimides. 

26 de març: a Madrid es crea la 
Platajunta de Coordinación 
Democràtica. 
3 de juliol: Adolfo Suàrez, presi
dent del govern. 
Estiu: marxa per la llibertat i cam
panya per l'amnistia total. 
11 de setembre: multitudinària dia
da nacional de Catalunya a Sant 
Boi, la primera en legalitat. 
15 de desembre: Referèndum per 
a la reforma política. Fracàs de la 
campanya abstencionista per la 
ruptura de l'Assemblea. 
Campanya veïnal i de l'Assemblea 
per uns ajuntaments democràtics. 
Congrés de Cultura Catalana 
Josep Maria Socías, alcalde de 
Barcelona. 

• 1977 
23 d'abril: 100.000 persones es 
concentren a Barcelona en la cam
panya "Volem l'Estatut". 
15 de juny: primeres eleccions ge
nerals. A Catalunya guanyen els 

socialistes, seguits de comunistes 
i convergents. A l'Estat espanyol, 
la UCD de Suàrez. 
11 de setembre: un milió de perso
nes es manifesten a Barcelona re
ivindicant l'Estatut. 
7 de novembre: els partits amb 
representació parlamentària donen 
per acabades les activitats de l'As
semblea de Catalunya. Aquesta 
perviurà encara durant uns mesos 
de forma marginal. 

• Bibliografia 
m Antoni Batista i Josep Playà 
Maset, La gran conspiració. Cròni
ca de l'Assemblea de Catalunya. 
Barcelona, 1991. Empúries. 
tu Josep M. Colomer, Assemblea 
de Catalunya. Barcelona, 1976. 
L'Avenç. 
• Josep M. Huertasi Marc Andreu, 
Barcelona en lluita. Barcelona, 
1996. 
• Revista d'Història L'Avenç, nú
mero 43, novembre 1977. 
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RESTRURRNTS BRRCELONINS RECOMRNRTS 

RESTAURANT VEGETARIÀ 

Menús naturals equilibrats i diferents 

SOOpta 
...i si sou un grup nombrós 

OBRIM PER VOSALTRES A LES NITS 

R^Mit MwMltota, 18 
08028 Barcelona - tal. 448.20.16 

MARQUES DE L'ARGENTERA, 19 

08003 BARCELONA TELÈFON 268 17 81 

NUEVAIMAGEN OE RESTAURANTE-PIZZERÍA DAVID 

Pizzas, ensaladas, carnes a la brasa, 
pasta, arroces... 
DESPEDIDAS DE SOLTEROS/AS 
FIESTAS CON KARAOKE 
"Desde ei primer cafè de ia manana 
llasta el ultimo tentempié de la 
madrugada" 

C/Tuset,19-21.Tel:209 69 58 

EL DRUGSTORE A TODAS HORAS 

fondues 

E L BORN 
Exposiciones permanentes 

de pintura 
Passeig del Born, 26 - Tel. 319 53 33 

08003 Barcelona - Ciutat Vella 

V4HC *( i^uí ^«t <c«<K n 

CAFETERIA • TASTS • SOPARS 
Obert des del migdia fins a 
les 2.00 h de la matinada 

c/ Montseny, 47 
Barcelona 08012 

Tel. 218 67 38 
(Al costat del TEATRE LLIURE) 

> ^ ' ^ Restaurante 
Marisquería 

Especialidad en paellas 
y cocina marinera 

ALMIRANTE CERVERA, 2 
(BARCELONETA) 
Tel/Fax 221 50 62 08003 Barcelona 

Carrer dels Escudellers, 10 
Tel. 301 75 15 

08002 Barcelona 

giUTEISIA 

4̂ no c^^ 
Casa fundada l'any 1912 

FABRICACIÓ PRÒPIA 

I ARTESANA 

Obed tot l'any 

-Pa cruixent amb tomàquet i... 

- Gofres 

-També tenim orxata sense sucre 

Rambla del Poble Nou, 44-46 

Tel. 309 18 72-Barcelona 
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B I J U T E R I A 
FORMITUBES 
P E R t E S 
Q R A N E T S 1 
L L U E N T O N S 

FILLS de M. SALA 

TDA. ca 318 82 30 
CALL3Í5 0FIC.O3020741 

0 8 0 0 2 B A R C E L O N A 
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LESTEL^ 

PASTISSERIA 

142è ANIVERSARI 
Llibreteria, 21 

(Barri Gòtic) 
Tel. 315 12 57 

1 *" 
La Rambla, 74 

(I8Ü02 Barcelona 
Tell.iiílTTSSS - .iOÍ'UKd 

PERFUMERIA TABER 
Call, 26 - Tel 301 07 34 

BARCELONA 

V E N D A D E T O T T I P U S 
D ' A R T I C L E S D E V I A T G E 

F A B R I C A C I Ó P R Ò P I A 

E S P E C I A L I T A T E N 
M O S T R A R I S 

Distribuïdor 

C O N S O L A T DE MAR, 27 A L 31 
T. 3 1 0 4 3 9 1 - 3 1 0 4 4 15 

P L . A N T O N I O L Ó P E Z , 3 

T. 319 36 20 
BARCELONA 

CASA 
BEETHOVEN 

RAMBLA DE SANT JOSEP, 97 
TEL. i FAX (93) 301 48 26 

08002 BARCELONA 

Escola d'Arts i Oficis 
Compte d'Urgell, 187 
08036 Barcelona .Tel.: 321 90 66 

Al recinte de l'escola industrial, en ple eixample barceloní, L'ESCOLA D'ARTS i OFICIS de la Diputació de Barcelona 
ofereix uns ensenyaments de nivell en l'àmbit artístic i artesanal. 

Diputació de Barcelona 

CURSOS DE LLARGA DURADA a les especialitats de: 

CERÀMICA, ESCULTURA, ENQUADERNACIÓ, GRAVAT, 
JOIERIA, TAPÍS, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ PICTÒRICA 
I ARQUEOLÒGICA, I MATÈRIES INDEPENDENTS (DIBUIX, 
COLOR, HISTÒRIA DE L'ART ...) 

SEMINARIS ESPECÍFICS DE CURTA DURADA: 

INICIACIÓ AL TORN (ceràmica), TAST DE VINS, 
ENQUADERNACIÓ DE LLIBRES DE TELA, INICIACIÓ A LA 
GUITARRA CLÀSSICA I A LA GUITARRA FLAMENCA, 
RESTAURACIÓ DE MOBLES, HISTÒRIA I ANÀLISI DEL JAZZ 
CLÀSSIC, RESTAURACIÓ DE VIDRIERES, TALLA DE FUSTA, 
RAKU, RESTAURACIÓ DE PAPER ... i molts més cursos. 

Informació i matriculació juliol i setembre en horari d'oficines (matí de 10 a 13h. i de 16 a 19h.) 

Compte d'Urgell 187 . 08036 Barcelona 
Tel.: 32190 66 . Fax 419 00 63 
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REVISTES 

Depana en 
Acció 

REDACCIÓ 

El número sis d'aquesta 
publicació és monogràfic. 
Presenta les propostes que es 
van acceptar en un fòrum obert 
que van celebrar sota el títol 
"Cuidem la nostra Terra". 
Conclusions que arriben 
després d'un any de treballs de 
diferents grups en els que han 
participat experts, socis de 
l'entitat i diversos col·lectius, 
fins un total de 150 persones. 
Depana ha pretès apropar les 
generalitats a la nostra realitat 
0, dit d'una altra manera, 
"pensar globalment i actuar 
localment". 

PFf^t^A 
CONCLUSIONS DEL FÒRUM 

La revista és una publicació 
de Depana, lliga per a la 
Defensa del Patrimoni Natural, 
i aquells o aquelles que estiguin 
interessats en llegir-la poden 
sol.licitar-la al carrer San 
Salvador, 97 baixos, 08024 
Barcelona. 

JORNADES 

Reducció de 
residus 

REDACCIÓ 

La Plataforma Cívica per la 
Reducció dels Residus, ha 
organitzat per aquesta tardor 
diversos actes per presentar les 
seves activitats. 

El 5 d'octubre a les 18 hores, 
al pavelló esportiu Margarida 
Xirgu de Castelldefels, la 
Plataforma presentarà un avenç 
de l'estudi alternatiu pel 
tractament de les escombraries 
en l'àmbit metropolità. 
Seguidament hi haurà una 
concentració amb el lema 
"Tanquem l'abocador del 
Garraf-No a la incineradora" 

El 8 de novembre, en una 
hora i lloc encara per 
determinar, es farà la 
presentació pública de la Guia 
de Consum per la Reducció de 
Residus 

El 16 i 17 de novembre, hi 
haurà la presentació del 
Manifest de científics, tècnics i 
ciutadans contra la incineració 
a Montcada i Reixac 

Finalment, el 30 de 
novembre i 11 de desembre, en 
unes jornades a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, es 
presentarà l'estudi alternatiu 
pel tractament de les deixalles. 

ESTABLIMENTS 

l\/lés de 100 anys fent puntes de coixí 
NÚRIA RAMBLA JH^^Jlllllk^21l 

Al carrer Dagueria 11 s'amaga una de les 
botigues més antigues i curioses de 
Barcelona. Es tracta de Casa Oliveras, l'única 
botiga de la ciutat dedicada exclusivament a 
les puntes de coixí fetes a mà. 

L'establiment el va obrir en Carles 
Oliveras, el besavi de l'actual propietària, la 
Rosa Gallifa, ara fa més de 100 anys. 
Concretament es va obrir el 1885 i, des de 
llavors, mai s'ha tancat. Malgrat haver 
passat períodes molt difícils, com la guerra 
civil 0 els anys 70, sempre s'ha tirat endavant 
amb el negoci. "De mitjans dels anys 70 a 
mitjans dels anys 80 vam passar una època 
molt complicada. Teníem poquíssima feina, i 
fins i tot vam pensar en tancar" comenta la 
Rosa Gallifa. Però els bons moments sempre 
arriben, i avui dia la recuperació ja és un fet; 
"Ara hi ha una mena de moda per a les coses 
antigues, artesanes. La gent prefereix pagar 
més i tenir un producte fet a mà, que sempre 
és més personal". 

Però què es necessita per fer puntes de 
coixí? En primer lloc el coixí especial per a les 
puntes, desprès els boixets, el fil, les agulles i 
un bon patró. Tot això es pot trobar a Casa 
Oliveras, on també fan models per encàrrec, 
dibuixos, puntes especials i també, classes 
per a totes aquelles persones interessades en 
aprendre aquesta tècnica centenària. 

La clientela d'aquest establiment, malgrat 
que potser sembli estrany, es compon de gent 
de totes les edats. "Hi ve molta gent jove, 
noies que ara han descobert les puntes i en 
volen aprendre, gent més gran que ja en sap, 
0 núvies que venen a comprar puntes per a 
fer la roba de casa", comenta la propietària. 
Les puntes de coixí serveixen per fer i decorar 
un munt de peces: ventalls, mantons, colls. 

RUBÉN PÉREZ 

• Una botiga centenària al carrer Dagueria 

vestits, mocadors, llençols, estovalles,... tot 
allò que es vulgui convertir en una peça 
única. Cal advertir, però, que és una feina 
que requereix molta paciència i dedicació, ja 
que per fer un mocador petit, per exemple, es 
necessiten aproximadament unes 5 o 6 hores 
diàries durant 10 o 12 dies. Així doncs cal 
molta paciència, però el resultat en val la 
pena. 

EXPOSICIONS 

'La ciutat de la diferència', una mostra tolerant 
CHELO LOSADA 

Molts han estat els barcelonins que han 
donat la cara durant les Festes de la Mercè 
per tal de defensar els drets diferencials i 
individuals. Dissabte 21 es va construir a la 
Plaça Catalunya una torre de paper amb les 
fotografies de molts ciutadans. La simbòlica 
torre de Babel està al Pati de les Dones de la 
Casa de la Caritat. Aquesta era una de les 
activitats proposades des de l'exposició "La 
ciutat de la diferència". 

La torre de Babel és el símbol 
representatiu de l'exposició. Mitjançant 
aquesta imatge és vol donar a entendre la 
importància de la diversitat. 

CÉSAR LUCADAMO (CCCB) 

Un petó contra la xenofòbia 

Per fer veure tot això, un seguit de 
fotografies mostren com persones molt 
diferents tenen alguns trets en comú i, en 
canvi, n'hi ha d'altres que s'assemblen molt 
però que són molt diferents. 

Un plafó, situat al mig de l'exposició, cjesfa 
alguns tòpics culturals. Si es pren la paraula 
barretina sortirà la definició "Gorro procedente 
de Àsia Menor". Una altra de les activitats és 
fer una enquesta mitjançant uns ordinadors 
tàctils. Hi ha diverses preguntes i normalment 
ningú respon igual a una altra persona. Amb 
aquesta activitat volen demostrar que la 
diversitat és molt important i que s'ha 
d'aprendre a ser tolerant amb els altres. 

Durant l'exposició també es pot gaudir 
d'un àudio-visual de Manuel Huerga -
"Perseguidores y perseguidos"-, d'un 
calidoscopi representatiu de la importància 
de la diversitat i d'alguns experiments de 
Jorge Wagensberg per contraposar els 
conceptes d'uniformitat i de diversitat. 

La mostra vol ensenyar a tot el públic com 
moltes vegades els grups racistes o xenòfobs 
s'inventen una diferència determinada per tal 
de marginar o discriminar un grup concret. 
Aquelles persones amb curiositat per saber 
què se sent al ésser discriminat pot provar de 
visitar l'exposició amb un braçalet groc al 
braç. Tots aquells que portin el braçalet groc 
seran tractats de forma diferent a la resta. 
Passaran per llocs diferents i seran 
interpel·lats despectivament perquè puguin 
saber què és sentir-se marginat i d'aquesta 
manera valorin més la tolerància que els 
envolta diàriament. 

L'exposició "La ciutat de la diferència" 
romandrà oberta fins el proper 6 de gener i 
tothom que vulgui pot anar a visitar-la. És una 
experiència interessant que potser farà ser a la 
gent una mica més tolerant amb les persones 
que són diferents. 

CONFERENCIES 

La flora 
ornamental, 
patrimoni 
de la ciutat 

REDACCIÓ 

Organitzat per l'Ateneu 
Barcelonès i pel Grup d'Estudi 
dels Jardins Històrics, i amb 
l'adhesió de nombroses entitats 
ciutadanes, entre les que es 
troba la Favb, els dies 16, 23 i 
30 d'octubre i 6 i 13 de 
novembre, se celebren unes 
conferències sobre la flora 
ornamental com a patrimoni de 
la ciutat. Hi participen 
especialistes com Albert 
Marjanedes, Ramon Masalles, 
Júlia Silvestre i Ferran Roda. 

L'estudi i el coneixement de 
l'actualitat, posant a l'abast del 
públic la informació de base 
sobre la flora ornamental en els 
seus aspectes biològics, estètics, 
educatius, històrics, econòmics i 
ecològics per tal de valorar-la 
degudament, i el dret a 
recuperar-la i arribar a gaudir-
ne plenament, figuren entre els 
objectius finals pretesos amb el 
present Cicle de Conferències. 

Totes les sessions seran a 
l'Ateneu Barcelonès, d Canuda, 
6 a les 7:30 de la tarda. 

CONFERÈNCIES 

Jornades 
sobre drogues 

REDACCIÓ 

Durant els dies 24, 25, 26 i 27 
d'octubre, se celebren aquestes 
jornades organitzades per 
l'Associació Lliure 
Antiprohibicionista. "Salut i 
drogues", "Sida i presó", "Droga, 
delinqüència i presons", 
"Drogues naturals i 
sintètiques", aquests i altres 
temes es debatran en els 
nombrosos actes que, en 
sessions de sis i vuit de la tarda, 
se celebraran a l'antiga Fàbrica 
Hamsa, Casal Popular okupat a 
Sants, c/ Miquel Blanch, 15. 

Com a final de les jornades, 
està previst celebrar un concert 
de rock el dissabte dia 26 a les 
22 hores en el mateix lloc, i el 
diumenge dia 27 a les 18 hores 
a la Plaça Reial es farà una 
"Fumada Popular 
Reivindicativa". 
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Cafè just i 
solidari amb 
Cuba 

BCN 

I MARTA PLUJA 

El cafè es conrea a Cuba des del 
1748. A causa del bloqueig comer
cial, el cafè cubà no pot accedir al 
mercat nordamericà, el de més 
consum, i per això vol obrir-se camí 
a Europa. 

La campanya Fem un cafè amb 
dignitat, que ha endegat Sodepau/ 
Sodepaz/ Herrial< Aske garanteix 
un comerç just, és a dir, avala uns 
ingressos dignes i raonables als 
treballadors, col.labora amb orga
nitzacions productores de funcio
nament democràtic, inverteix en 
projectes de desenvolupament co
munitari i no tiipoteca la satisfacció 
de les necessitats locals, produint 
per exportar, i, evidentment, pro
dueix un producte de qualitat. 

Aquesta línia d'actuació, a més, 
pretén comercialitzar aquest cafè, 
barreja d'aràbiga i robusta, en soli
daritat amb el poble cubà a través 
d'un acte eficaç i concret: amb el 
10% dels ingressos obtinguts es 
contribuirà ala instal·lació d'un parc 
eòlic a la zona de Turiguanó, com 
a mesura per substituir els com
bustibles fòssils (que ja comencen 
a escassejar) per energies renova
bles. 

On pots adquirir-lo? 
Sodepau 
Avinyó, 29, baixos 
tel. 268 22 02 
fax. 268 19 62 
Defensem Cuba 
Diputació, 88, pral. 2a. 
tel. 325 36 56 
fax. 412 74 19 
Favb 
Obradors, 6-8, baixos 
tel. 412 76 06 
fax. 412 58 88 

iBreus de barri 

RAVAL 

Racisme i delinqüència 
Comerciants del carrer Sant Pau i 
altres zones de la Barcelona vella 
van demanar aquest estiu passat 
més vigilància policial degut a un 
suposat augment de la petita 
delinqüència, atribuïda 
principalment als immigrants. 
Davant d'aquesta situació, 
l'Associació de Veïns del Raval ha 
alertat del perill de caure en el 
racisme. El president de l'entitat 
veïnal, Josep Garcia, ha afirmat 
que "la majoria dels immigrants del 
Raval són gent honrada". 

SANT ANDREU 

Tanca el cine Victòria 
L'últim cap de setmana de 
setembre va tancar el cinema 
Victòria, una de les poques 
sales històriques de barri que 
encara quedaven a Barcelona. El 
local de la Rambla de Sant Andreu 
va néixer el 1958 i tenia capacitat 
per a 1.000 espectadors. Propietat 
de la casa Balarià, el futur del seu 
solar és passar a mans d'una 
immobiliària, que hi construirà 
pisos. 

Anna Frank dóna nom a un 
carrer antifeixista a Gràcia 

, GRACIA 
I REDACCIÓ 

Alguns centenars de petons antifeixistes, impresos 
en un llibre blanc gràcies al carmí del pintallavis, i 
10.000 signatures avalen el canvi de nom del tram del 
carrer Sèneca on hi ha la llibreria nazi Europa pel de 
carrer d'Anna Frank. D'aquesta manera l'establiment 
que edita i ven llibres d'ideologia neonazi a tot 
el continent rep una mostra més de repulsa ciuta
dana. 

Amb les activitats dutes a terme durant la passada 
festa major de Gràcia, la Plataforma Anna Frank ha 
gairebé assolit l'objectiu que es va plantejar quan es 

va crear l'abril de 1995: denunciar públicament la 
trama neonazi amagada darrera la llibreria Europa -
"molt més perillosa que la simple violència skinhead", 
segons el portaveu d'Anna Frank, Carles Espona-, i 
canviar el nom de part del carrer Sèneca -no pas tot-
pel de la nena jueva morta en un camp d'extermini 
nazi. 

El passat mes de maig el consell del districte de 
Gràcia va acordar per unanimitat el canvi de nom. Ara 
només cal convèncer la quinzena de veïna reticents al 
canvi i que el ple de l'Ajuntament central, que és qui 
té l'última paraula, el ratifiqui. Després, segons Carles 
Espona, "només caldrà esperar que algun jutge pro
gressista apliqui amb gosadia el nou codi penal i 
obligui a tancar la llibreria". 

L'Ajuntament, 
el golf i el 
malbaratament 
energètic 

NOU BARRIS 
'ECOLOGISTES I PACIFISTES DE 9 B 

El passat 14 de setembre, l'alcalde 
de la nostra ciutat. Pasqual Maragall, 
i el regidordel districte de Nou Barris, 
Antoni Santiburcio, van inaugurar a 
les instal·lacions de Can Dragó un 
camp de golf. 

Fins aquí, la notícia que va sortir 
a la premsa diària. Sembla una notí
cia més sense gaire transcendèn
cia; el problema és que aquest fet és 
molt poc coherent amb les pretensi
ons -que desitjaríem reals-
mediambientals del nostre ajunta
ment. Es podrien donar d'entrada 
unes primeres objeccions respecte 
de l'ús social d'aquest camp d'entre
nament de golf, que ocupa la gespa 
que fins ara formava part de la pisci
na pública, que per altra cantó és 
una de les més cares de Barcelona. 

Per mantenir un camp de golf en 
bon estat cal un permanent ús de 
l'aigua, tractada amb pesticides per 
mantenir l'herba en les millors condi
cions per jugar. En un temps en què 
l'aigua és un bé absolutament ne
cessari , que ja escasseja a gran part 
del planeta -només cal recordar fa 

dos estius al nostre país els proble
mes que va portar la sequera-, fer 
exhibicions d'aquest tipus lliga poc 
amb un ajuntament que es prea de 
tenirunaconselleria anomenada "ciu
tat sostenible". Les ciutats com la 
nostra són grans malbaratadores 
d'aigua en bona part pels mals hà
bits i per no entendre que l'aigua és 
un recurs renovable, però limitat. 
Se'ns pot dir que estem exagerant 
però les actituds són fonamentals i 
és allò que s'ha d'exigir primer a una 
administració pública. Com a mínim 
haurien d'informar si s'ha posat un 
circuit tancat d'aigua, o ni tant sols 
amb això han pensat. 

I això no és una pràctica aïllada; 
sense anar més lluny, l'any passat 
l'enllumenat dels carrers per Nadal 
va començar a meitats de novem
bre, molt abans que anys anteriors, 
i això just uns mesos després que 
l'ajuntament elaborés un document 
anomenat "Programes d'actuació per 
una política mediambiental" on feia 
propòsits, molt bons, d'estalvi ener
gètic. Caldria deixar ja d'una vega
da les operacions d'imatge -verd 
és rendible electoralment-, no sols 
passejar en bicicleta quan hi ha els 
periodistes i ser una mica més co
herents perquè Barcelona pugui 
ser de veritat, algun dia, una ciutat 
sostenible. 
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El moviment veïnal vol desmantellar Repsol l'any 1997 
L'Ajuntament de Barcelona hauria d'implicar-se directament en el tema, segons les entitats. 

,ZONA FRANCA 
I XAVIER SANZ/LA MARINA 

El moviment veïnal reacciona da
vant les empreses perilloses arran 
l'incident de Repsol Butà el passat 
19 de juliol. Les associacions de 
veïns de la zona afectada, Zona 
Franca i L'Hospitalet, conjuntament 
amb la Federació d'Associacions 
de Veïns de Barcelona (Favb), de
manen el tancament immediat de 
la planta pel 1997. A més volen 
implicar a l 'Ajuntament de 
Barcelona en tot aquest afer; un 
document presentat a l'administra
ció municipal concreta l'exigència 
en quatre punts: pressionar al de
partament d'Indústria de la Gene
ralitat perquè garanteixi les norma
tives de seguretat a les empreses 
industrials; demanarà l'Ajuntament 
de L'Hospitalet que l'empresa si-
nistrada, que no compleix les mi
des de seguretat exigides, tregui 
les seves instal·lacions de la zona 
i exigir al president de Repsol Butà 
el desmantellament de la indústria. 
Els veïns demanen el tancament 
de la factoria pel 1997. 

D'altra banda el moviment veï
nal crea una comissió d'associaci
ons de veïns i tècnics on volen que 
hi participi l'Ajuntament per tal de 
fer el seguiment de les empreses 
del voltant i plantejar les mesures 
per garantir la seguretat dels bar
ris. D'aquesta forma es concreta la 
demanda ciutadana de controlar 
l'activitat de les indústries perillo
ses que treballen a prop de zones 
residencials; en aquest sentit la 

Veïns de la Zona Franca 

Favb ha demanat l'assessorament 
de tècnics als treballs de la comis
sió de forma que les demandes en 
relació al tema siguin raonables i a 
més la seguretat a les indústries 
sigui controlada per experts inde
pendents en aquesta qüestió tan 
complexa. 

L'empresa Repsol Butà té sig
nat un conveni d'explotació amb 
l'Ajuntament de L'Hospitalet que 
fixa la data de tancament de la 
planta pel 1999. La presència de 
Repsol Butà al polígon Pedrosa de 

XAVIER NAVARRO/LA MARINA 

de L'Hospitalet es manifesten davant la planta de Repsol 

L'Hospitalet no ha passat mai des
apercebuda per l'administració i els 
veïns; en aquest sentit l'Ajunta
ment de la ciutat veïna va demanar 
l'any 1988 un informe tècnic al 
Col·legi d'Enginyers de Catalunya 
sobre la perillositat de l'empresa 
Repsol. Segons el resultat d'aquest 
informe, que mai ha arribat a fer-se 
públic, els tècnics qüestionaven ja 
aleshores la continuïtat de l'em
presa pel risc que suposa a les 
poblacions del voltant. Filtracions 
periodístiques produïdes en aquell 

moment van denunciar que dos 
barris de L'Hospitalet i dos de 
Barcelona es veurien afectats en 
cas d'una explosió de la planta 
Repsol. En l'actualitat aquest do
cument continua en poder dels 
seus propietaris, el consistori de 
L'Hospitalet, i no és possible co
nèixer fins a quin punt els respon
sables polítics estaven assaben
tats, des de ja fa temps, del risc 
real de l'activitat a la planta sinis-
trada. 

La problemàtica de la indústria 

JOSEP MASIP 

A la Ronda del Mig encara hi ha sorolls 

Pla pel desenvolupament de 
Trinitat Nova 

.TRINITAT NOVA 

REDACCIÓ 

El proper dissabte 26 d'octubre a les 5 de la tarda l'Associació de Veïns 
de Trinitat Nova (c/ Lafosca, 12) presenta a les entitats del barri i a les 
administracions del Districte de Nou Barris el pla de desenvolupament 
social i comunitari que ha elaborat un equip de gent durant els últims 
mesos.Aquest treball, amb la voluntat d'analitzar la realitat actual del 
barri i plantejar possibles vies del seu desenvolupament de cara al futur, 
ha comptat amb el suport de l'especialista italià en problemes i processos 
socials. Marco Marchioni. Els seus autors consideren l'informe com el 
punt de partida per plantejar la necessitat d'una intervenció social a tots 
els nivells, per tal que la Trinitat Nova faci els màxims esforços possibles 
per contribuir a un futur millor. 

La Favb, que participarà a l'acte de presentació del pla, considera la 
proposta molt important. Al seu costat, també hi haurà veïns de A 
Coruha, Zaragoza i Carmona, que estan realitzant als barris respectius 
experiències similars. Ai final de l'acte hi haurà un debat moderat per 
Marco Marchioni. 

perillosa no és nova; l'explosió de 
Repsol Butà no ha fet més que 
treure a la llum una lluita que les 
entitats veïnals remunten a 1977, 
abans dels ajuntaments democrà
tics, quan ja es denunciaven les 
activitats de les aleshores Cointra 
Butano, Quimidroga, Cepsa, 
Hispano Química entre d'altres. La 
lluita veïnal ha tingut els seus fruits 
al llarg d'aquests anys: Cepsa va 
treure els seus dipòsits del passeig 
de la Zona Franca, Hispano Quími
ca va traslladar la planta industrial 
fora de Barcelona; si ve també ha 
sofert algunes derrotes com és el 
cas de la sinistrada Repsol Butà 
que ha estat objecte de fortes críti
ques per col·lectius ben diversos: 
ecologistes, associacions de ve
ïns, formacions polítiques, que han 
demanat al llarg dels darrers 20 
anys el desmantellament de la fac
toria que encara no s'ha produït. 
Segons les entitats afectades "No 
és una lluita de fa quatre dies; 
portem molts anys demanant el 
tancament de la factoria, encara 
que la força de la multinacional és 
molt gran". 

De moment, l'activitat de l'em
presa Repsol Butà de L'Hospitalet 
resta aturada i les operacions de 
càrrega i descàrrega es fan fora 
de la ciutat. 

• Última Hora 
En el moment de tancar aques

ta edició la empresa petrolífera 
Repsol ha acceptat desmantellar 
les instalacions de la Zona Franca 
aquest mateix any. Una bona noti
cia pels barris 

Informació 
d'interès sobre 
el 010 

BARCELONA 
I REDACCIÓ 

No és gra tu ï t . Sol · l ic i tar in 
f o rmac ions genera l s , mun i 
c ipa ls o de t ranspor t , i expo 
sar que i xes a l 'A jun tament , 
te un cost de 103 pesse tes , 
que dona dret a ls t res pr i 
mers minu ts . C a d a per íode 
de t res minu ts són unes a l 
t res 103 pesse tes més . És 
impor tan t con t ro la r el t e m p s , 
doncs mol tes v e g a d e s , quan 
t ruques , et de i xen a l 'espera 
sent in t una mus ique ta . 

.SANTS 
'MANEL CALPE 

Els veïns del carrer Brasil, entre Badal i l'Avinguda de Madrid (el tram 
cobert de la Ronda del Mig), han aconseguit el cobriment del cinturó 
però ara es troben que les turbines de ventilació, destinades a eliminar 
fums i gasos, produeixen un soroll intensíssim, especialment insupor
table a les nits. A l'interior del túnel la contaminació sonora arriba a 97 
decibels, i als primers pisos dels edificis propers frega els 76, segons 
informes tècnics recents. La normativa no permet més de 60 decibels 
durant el dia i 30 per les nits. Des de l'Ajuntament s'insisteix en què el 
problema es resoldrà quan les obres de cobriment hagin finalitzat 
(duraran uns quatre mesos). De moment, les pancartes tornen a poblar 
els balcons dels afectats. 

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

CASA-TORRE NUEVA 
24 ptazas 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 Otilia, 13-15 

T. 420 95 62 
Pregunte por la Sra. CLARA 

Cguectalitat: Ba 3avigt(c 

C/. demolereí, 10 
ÍEel.: 319 89 36 - ^Barcelona 

El telèfon dels veïns 
4125544 
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iBreus de barri 

PORTA 

Esquerdes a la plaça Sóller 
Aquest estiu part del paviment de la 
plaça Sóller es va mig enfonsar com 
a conseqüència de les filtracions 
d'aigua de l'estanc situat al centre de 
la zona verda. L'Associació de Veïns 
de Porta va denunciar el fet i va 
acusar el Districte de Nou Barris de 
passivitat a l'hora d'atendre els 
problemes del barri. 

VILA OLÍMPICA 

Venuts tots els pisos 
Quatre anys ha trigat a l'empresa 
Nova Icària a vendre tots els pisos 
de la Vila Olímpica, que el passat 
juliol va penjar el cartell de complet. 
Aquest fet coincideix en el temps 
amb la creació de l'Associació de 
Veïns de la Vila Olímpica i l'aparició 
de dues revistes locals, símptomes 
inequívocs que la zona comença a 
dotar-se d'una personalitat pròpia 
com a barri. 

GRÀCIA 

Baixa el nivell d'oci 
Zones lúdiques i comercials com el 
Maremàgnum o el Port Olímpic 
s'estan enduent part dels clients que 
tradicionalment acudien a divertir-se 
als locals nocturns de Gràcia. La 
facturació d'alguns dels restaurants 
del barri ha baixat durant els últims 
tres anys fins a un 60%. No obstant, 
Gràcia ha tornat a demostrar aquest 
estiu passat que la seva festa major 
és de les més animades i 
concorregudes de Barcelona. 

TURÓ DE LA PEIRA 

Protestes pel Casal de Joves 
Les obres van començar al 1990. A 
principis d'aquest any es van 
paralitzar aquestes obres, que 
realitzava la coneguda empresa 
Movilma. El lloc s'ha convertit en un 
punt de tràfic de droga i els 
desperfectes són nombrosos: forats 
a les parets, vidres trencats... L'AV 
exigeix al districte, presidit per Antoni 
Santiburcio, que arregli els 
desperfectes i la continuïtat de les 
obres. 

ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 

Edifici de l'editorial Sopena 
L'Associació de Veïns de l'Esquerra 
de l'Eixample ha endegat una 
campanya per impedir 
l'enderrocament de l'edifici de 
l'editorial Sopena, al carrer Provença 
entre Borrell i Viladomat. Els veïns 
volen conservar l'edifici com a 
singular i guanyar-lo per 
equipaments. L'Ajuntament, en 
canvi, ha fet un informe tècnic i creu 
que la finca no té cap interès 
arquitectònic, de manera que la 
propietària de l'edifici, la immobiliària 
Metro 3, no tindrà cap impediment 
per enderrocar-lo i fer-hi pisos. 

DRETA DE L'EIXAMPLE 

Mercat de la Concepció 
A principis de setembre van 
començar les obres al Passeig de 
Sant Joan, entre Aragó i Consell 
de Cent, per instal.lar-hi 
provisionalment una carpa que 
acollirà durant dos anys el mercat 
de la Concepció. Durant aquest 
temps l'antic edifici projectat el 
1888 per l'arquitecte Roura i Trias 
serà remodelat. El trasllat de les 
parades de la plaça a la nova 
ubicació es farà durant el mes de 
desembre. 

Els barris defensen la sanitat pública 
Arran d'un problema en un ambulatori de Poblenou, la Favb comença a 

crear consells de salut de barri contra la privatització de la sanitat 

r^*. -. 
rJ^ 

A.V, POBLENOU 

La presidenta de la Favb, Roser Argemí, al capdavant dels manifestants el passat 27 de juliol 

,BARCELONA 
} REDACCIÓ 

Les associacions de veïns de 
Barcelona han començat a orga
nitzar-se per tal de lluitar contra la 
privatització de la sanitat pública. 
Els consells de salut de barri que la 
Favb està impulsant seran òrgans 
de control de base de l'aplicació de 
la reforma sanitària i, a la vegada, 
exerciran de punts de ressò de la 
Plataforma per a la Defensa de la 
Sanitat Pública, que agrupa enti
tats veïnals, sindicats i formacions 
polítiques. 

En un moment de retallada de 
les prestacions socials també en el 
camp sanitari -només cal fer es
ment de la proposta del govern de 
José Maria Aznar de fer pagar 100 
pessetes per recepta-, és prou sig
nificatiu que els usuaris del nivell 
més elemental de centres de salut, 
els ambulatoris de barri, es mobilit
zin en defensa dels seus drets i de 
la qualitat assistencial. El detonant 

de tot aquest moviment es troba a 
Poblenou, on aquest estiu passat 
ja hi ha hagut assemblees i fins i tot 
una manifestació -el 27 de juliol-
davant els problemes concrets del 
centre d'assistència phmària del 
carrer Lope de Vega. 

La tardor de 1995, i degut a la 
modificació de la llei sanitària apro
vada pel Parlament de Catalunya 
amb els únics vots en contra d'Ini
ciativa per Catalunya-Els Verds, 
20.000 veïns de Poblenou van ser 
canviats d'ambulatori. Deixaven 
d'estar adscrits al centre del carrer 
Lope de Vega per passar a depen
dre del nou ambulatori de la Vila 
Olímpica, gestionat per una em
presa privada. Això va motivar les 
primeres queixes, perquè veïns que 
tenien físicament al costat de casa 
l'ambulatori de Lope de Vega havi
en de caminar prop de dos quilò
metres fins al centre de la Vila 
Olímpica, molt mal comunicat amb 
transport públic. 

Després, aquest juliol, la conse
lleria de Sanitat de la Generalitat 

va ordenar la supressió de 14 es
pecialitats mèdiques de l'ambula
tori de Lope de Vega. Amb aquesta 
mesura, per segons quines con
sultes, els veïns han d'anar a l'Hos
pital del Mar (ja prou saturat), a 
l'ambulatori privat de la Vila Olím
pica o a d'altres centres particu
lars. Tot plegat, ha creat confusió i 
malestar. Segons explica un mem
bre de l'Associació de Veïns de 
Poblenou, Manel Martínez, a l'am
bulatori de la Vila Olímpica hi ha 
llistes d'espera de 6 mesos per una 
visita a l'oftalmòleg, de 3 mesos 
per a ginecologia, i d'entre 7 i 15 
dies pel metge de capçalera. 

Segons Martínez, al darrera de 
tot hi ha la voluntat dels governs, 
central i autonòmic, i de l'admi
nistració sanitària d'avançar pel 
camí de la privatització. Una via 
que veïns, sindicats i els matei
xos metges interins acomiadats 
no creuen que sigui la correcta. 
Per això s'estan organitzant con
juntament. Per defensar la sani
tat pública. 

iBreus de barri 

CIUTAT VELLA 

Rehabilitació i seu del Districte 
Diverses ombres planen sobre les 
rehabilitacions en marxa a Ciutat 
Vella. L'arquitecte britànic Peter 
Buchanan creu innecessària la 
pèrdua de teixit medieval al Casc 
Antic, i l'alemany Hubertus 
Pòppinghaus -integrant de 
l'Associació de Veïns en Defensa de 
la Barcelona Vella- ha denunciat que 
el Peri de Santa Caterina arrasa 
traumàticament el 73% del barri. Per 
la seva banda, l'Ajuntament ha llogat 
per 30 anys unes dependències de 
la Casa de Misericòrdia, al carrer 
Ramelleres, per ampliar la seu del 
Districte de Ciutat Vella. 

EiXAMPLE 

Rehabilitació de tres barris 
L'Ajuntament ha signat set 
convenis per rehabilitar 23.000 
pisos dels barris de Sant Antoni, 
Sagrada Família i Fort Pienc a 
través de l'empresa municipal 
ProEixample. D'altra banda, la 
Universitat Pompeu Fabra ha 
engegat un projecte perquè alguns 
estudiants puguin compartir pis 
amb gent de la tercera edat al 
Districte de l'Eixample. 

VERNEDA I SANT MARTÍ 

Obres al carrer Guipúscoa 
El 5 de setembre van començar les 
obres d'urbanització del carrer 
Guipúscoa, que convertiran la zona 
en una rambla gràcies a la pressió 
popular. Les obres, que duraran un 
any, tenen un pressupost de 825 
milions de pessetes i afecten una 
superfície de 78.509 metres 
quadrats. L'actuació preveu un 
carril bici, un passeig central de 
12,90 metres i dues calçades 
laterals de tres carrils de circulació 
i un d'aparcament. 

EL PARC 

Universitat al carrer Weltington 
3.000 estudiants de la Universitat 
Pompeu Fabra inauguren aquest 
curs el nou campus de la 
Ciutadella, instal·lat a l'antiga 
caserna de Jaume I. L'espai 
inaugurat ocupa 23.000 metres 
quadrats, que en el futur arribaran 
fins a 70.000. El centre acull les 
facultats d'Economia, 
Empresarials, Administració i 
Direcció d'Empreses i 
Humanitats. 

Vallvidrera vista a través del temps 
.VALLVIDRERA 
FAV DE VALLVIDRERA 

Amb l'ajuda de l'associació de 
veïns de Vallvidrera i amb la 
col·laboració de moltes perso
nes del barr i , Salva Ferran, 
Vicenç Fonolleda i Cisco Tomàs 
han preparat el llibre que porta 
per títol "Vallvidrera a través del 
temps". 

Aquesta història gràfica del bar
ri, amb un pròleg de Manuel 
Vàzquez Montalbàn, s'estén des 
del 1888, amb motiu de la visita 
de la reina regent al barri perquè 
havia vingut a Barcelona a inau
gurar l'exposició universal, fins al 
1930. Consta de 65 fotografies de 

l'època que ens recorda una 
Vallvidrera d'abans. 

La documentació de l'any 986 
que parla de "vallis vitraria" es pot 
trobar en el cartulari de Sant Cugat 
del Va l lès . Pos ter io rment 
Vallvidrera va ser un municipi in
dependent fins al 1892, que va 
ser integrat al municipi de Sarrià i 
quan Sarrià va passar a formar 
part del municipi de Barcelona, ja 
ben entrat el segle XX, Vallvidrera 
esdevingué barcelonina. 

Aquests i altres detalls els po
dreu t robar en el l l ibre de 
Vallvidrera, publicat per editorial 
Columna i que es ven a la llibreria 
KKTUA, plaça Vallvidrera núme
ro 3, telèfon 4068394, al preu de 
1.300 ptes. 

El llibre recull fotos tan originals com aquesta 
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Setmana Solidària de les asocicions de veïns 

.REDACCIÓ 

CATHERINA AZON 

José G iménez 
Ex-president de l'AV Ntra. Sra. 
del Port 

"Zona Franca 
debería llamarse 
Barri de 
La Marina" 

Reside desde hace 35 anos en Zona Franca. Sigue siendo miembro 
activo de su entidad. Opina que aún sigue vigente el titulo de 
aquella novela que, hablando de la Zona Franca, se llamó "Donde 
la Ciudad cambia su nombre". 

— Así pues, i las novelas de Paco Candel siguen vigentes? 
— Reflejan una època importante; son imprescindibles para 
conocer la historia de estos barrios. 

— Zona Franca... ^.zona de servicios? 
— Primero fue el vertedero de basuras; ahora hablan de 
incineradora y de vez en cuando de instalar una càrcel. Nos 
rodearon de empresas peligrosas. 

— cRepsol? 
— Significa peligro para el vecindario. Es una buena noticia que 
se adelante su cierre. 

— Con el paro que hay icerrar empresas? 
— Hay que medir la peligrosidad de cada fàbrica y cerrar las 
necesarias. 

— cY las asociaciones de vecinos qué? 
— Ocho asociaciones para una población de 40.000 habitantes 
son demasiadas. 

— iUna sola asociación? ^un solo jefe? 
— No. Garant izando el pluralisnao y el respeto a las 
características de cada barrio. 

— Por lo tanto <,una sola Fiesta Mayor? 
— Es lo racional. Con actos descentralizados y uniendo esfiíerzos. 
Es una locura pedir siete veces colaboración para la Fiesta 
Mayor a los mismos comerciantes. 

— ^Incineradora? 
— No, gracias. 

— Ir de casa al trabajo, òque supone en tiempo? 
— Una media diària de dos horas. 

— 6 El Metro? 
— Una necesidad. 

— ^El Monorrail? 
— Un debaté pendiente; yo prefiero un tranvía como el de 
València. 

— í,Tenéis voz en los plenos del distrito? 
— Sí. 

— í,"La Marina" como plaza? 
— Una plaza dura que debe ablandarse. Unos "bajos" que deben 
ser de utilidad para el barrio. 

— l"La Marina" como publicación? 
— En los dos últimos números vuelve a sus orígenes y ello es 
bueno. 

— í,"La Marina"...? 
— Debería ser el nombre de la barriada. Antes de ser Zona 
Franca el barrio era "La Marina". 

— òHasta cuando en La Marina? 
— Me siento muy a gusto con su gente... 

' BARCELONA 

La Federació d'Associacions de 
Veïns de Barcelona (Favb), junta
ment amb associacions de veïns i 
entitats de la ciutat, la Confe-
deración de Asociaciones de 
Vecinos del Estado Espanol (Cave) 
i el Ministerio de Asuntos Sociales, 
celebrarà dels dies 20 al 27 d'octu
bre, una Setmana Solidària. 

La celebració consistirà en dife
rents actes que assenyalem a con
tinuació: 

Diumenge 20 d'octubre: 
Acte inaugural 
Horari: de 18 a 21 hores 
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona 
c/ Regomir, 3 
Programa d'activitats: 
18:00 a 19:00 h.: acte infantil 
"Món és diversitat" 
(SOS Racisme) 
19:00 h.: Micro-exposició 
"Segur que no ets racista?" 
19:00 a 19:30 h.: presentació de 

la setmana: s'aixeca un mur sim
bolitzant la intolerància i s'extén un 
llaç multicolor simbolitzant la diver
sitat 

19:30 a 20:30 h.: actuació del 
grup de dansa boliviana Qori Inkas 

20:30 h.: aperitiu 
Dilluns 21 d'octubre 
Taula de Treball: "Els nous ve

ïns: relacions de les associacions 
de veïns i altres entitats amb la 
població immigrant" 

Horari: de 19:00 a 21:00 h. 
Lloc: Casal de Barri de Prospe

ritat (PI. Àngel Pestanya, s/n 
Modera: Representant de l'As

sociació de Veïns de Prosperitat 
Ponents: President d'una asso

ciació de veïns del districte, Lourdes 
Astigarra de Càritas, Ghassan 
Saliba de l'Associació Catalunya-
Libano, Federació de Col·lectius 
Immigrants de Catalunya i Antoni 
Lluch d'ACSAR. 

Dimarts 22 d'octubre 
Taula de Treball: "Cultura de la 

població immigrant. ^.Integració 
socio-cultural?" 

Lloc: Associació de Veïns de 
Sant Antoni (Av. Mistral, 30) 

Horari: de 19:00 a 21:00 h. 
Modera: Alfons Barceló 
Ponents: President d'una asso

ciació de veïns del distr icte, 
Nguema Emaga Eyui de SOS 
Àfr ica, Driss Buissef de 
Cooperacció i l'Associació d'Immi
grants Filipins a Barcelona. 

Dimecres 23 d'octubre 
Taller de Formació: "Gestió d'As

sociacions d'Immigrants. Temes 
bàsics" 

Horari: de 18:00 a 21:00 h 
Lloc: Federació d'Associacions 

de Veïns de Barcelona (c/ Obra
dors, 6) 

Presenta: Roser Argemí 
Intervenen: Pep Martí, Hamid 

Berrani i Antoni Ramon 
Temari: Financiació tradicional; 

noves formes de financiació; moti
vació i moviiització de socis i sim
patitzants; pla d'activitats i organit
zació de les associacions. 

Dijous 24 d'octubre 
Taula de Treball: "Habitatge i 

població immigrant" 
Lloc: Associació de Veïns Casc 

Antic (c/ Rec, 27) 
Horari: de 19:00 a 21:00 h. 
Modera: Roser Argemí 
Ponents: President d'una asso

ciació de veïns del districte, un 
representant del Projecte Xenofí-
lia, un representant de CITE i una 
associació africana. 

Divendres 25 d'octubre 
Taula de Treball: "Actes i acti

tuds racistes als barris" 
Lloc: Centre Cultural Tomàs 

Tortajada (c/ Fonthonrada, 8-10) 
Horari: de 19:00 a 21:00 h. 
Modera: Isabel Fonoll 
Ponents: President d'una asso

ciació de veïns del districte, un 
representant de SOS Racisme, Sr. 
Abdelazizde l'Associació Averroes 
i un representant de la Federació 
Gitana de Catalunya. 

Diumenge 27 d'octubre: 
Acte final 
Lloc: Plaça Salvador Allende (al 

costat del Centre Cívic del Carmel 
Programa d'activitats: 
18:00 a 19:00 h.: acte infantil 
"Món és diversitat" 
19:00 a 19:30 h.: clausura de la 

setmana: es despenja el llaç multi
color que simbolitza la diversitat i 
es tira el mur de la intolerància. 

19:30 a 20:30 h.: actuació de 
grup de música i dances àrabs. 

Totes aquelles persones que 
est igueu interessades podeu 
sol·licitar informació a la Federació 
d 'Associacions de Veïns de 
Barcelona, telèfon 412.76.00, fax 
412 58 88 (Hamid o Marga) 

Revistes de barri 
El cens de la Favb 

Dorri del 
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De forma paral·lela al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (vegeu pàgina 8), la Favb també ha 
elaborat un cens a partir de les publicacions locals 
de la ciutat que hi ha al seu arxiu. Entre totes les 
publicacions es poden trobar algunes curiositats. 
No és habitual veure monogràfics entre aquestes 
publicacions, però l'Associació de Veïns de Camp 
d'en Grassot i el Centre Cívic La Sedeta són una 
excepció. Per falta de recursos es limiten a 
publicar un número anual sobre un únic tema. 
L'any passat van tractar l'origen i la història del 
barri. De moment, n'han publicat dos, a part dels 
especials de la Festa Major. 
Com és costum en el món de la premsa local, 
n'han aparegut algunes de noves o de renovades. 
Així, l'antic Butlletí de l'Associació de Veïns de 

l'Esquerra de l'Eixample des del passat mes de 
juliol és l'Eixamplar. Respecte de l'anterior 
presenta algunes diferències com un important 
augment de tiratge, han passat de 2.000 a 10.000 
exemplars i una major periodicitat, ara és 
mensual. A més, la revista ha aconseguit captar 
més redactors i col·laboradors. 
Però també han desaparegut algunes 
publicacions: L'Informatiu de Les Corts i La Veu 
del Raval. La primera era editada per la mateixa 
empresa que realitza la Televisió de Les Corts, i 
per falta de temps ho han hagut de deixar. La Veu 
del Raval s'afegeix a la llarga llista de revistes 
suspeses per motius econòmics. En el seu cas, va 
ser motivat per la retirada de la subvenció de 
l'Administració. 
I una bona notícia. Arreu Catalunya-Barcelona 
finalment ha aconseguit una única edició que es 
distribueix als mercats municipals i forns de pa de 
tota la ciutat. 
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MARGARIDA MINGUILLON 
Actriu 

MARTA PLUJA 
Periodista 
MARC VIVES 
Fotògraf ' •.. 

a Margarida Minguillón, Rosa 
pels milers de telespectadors que 
la seguien cada setmana a TV3, 
és una persona encantadora, 
riallera, afable i molt sincera. 
Totes elles qualitats que 
escassegen força en el món de la 
faràndula, sobretot quan es comença 
a ser una mica conegut. Però, 
principalment, és una amant 
incondicional del seu barri, i se li 
omple la boca i se li escapa un somriure 
cada vegada que pronuncia el nom de 
Montbau, on viu des de fa vint-i-cinc 
anys. Per inaugurar la nova secció de 
contraportada, ens ha obert les portes de 
casa seva (tot i que la mantindrem en 
secret) per parlar-nos del barri, de la 
ciutat i del que més li agrada: la natura 
que l'envolta constantment. 

"No voldria viure en una ciutat, 
perquè prefereixo l'ambient rural a 
l'ambient urbà. El que passa és que per 
la meva feina he de viure en una ciutat, i 
posats a escollir ciutats, Barcelona és de 
les que més m'agraden". Del Cap i Casal, 
una de les coses que més agraden a la 
Margarida, és la seva llum, i també que 
"és una ciutat força cosmopolita, però 
que en barris com Montbau, conserva 
encara una certa calma, per dir-ho així. 
No agobia. O sigui, tens avantatges i no 
tens tots els inconvenients". 

Li hem demanat on creu que es viu 
millor: a Montbau, al Poblenou o a 
Manresa, i no ha pogut evitar riure pels 
descosits. La Margarida és una persona 
que destria perfectament la realitat de la 
ficció. Està acostumada que la cridin pel 
nom del seu personatge, però no es deixa 
influenciar per aquesta quotidianitat, 
així que, sense perdre el somriure diu; 
"hauria d'haver viscut al Poblenou i a 
Manresa per poder-ho jutjar. Des de la 
meva perspectiva, jo crec que a 
Montbau". 

La Margarida Minguillón és una 
enamorada de Montbau, ja fa vint-i-cinc 
anys que hi viu i li surt de l'ànima... "Jo 

* Vmre a Montbau 
significa trepitjar terra 
cada dia^^ 

m'hi trobo molt bé!" 
—Hi trobes a faltar alguna cosa al teu 

barri? 
—Home, a Testiu hi trobo a faltar 

serveis (riu), perquè com que no és un 
barri de pas per anar enlloc i està una 
mica tancat en si mateix, doncs a l'agost 
no hi ha res i llavors t'has de desplaçar 
al centre. Però a altres nivells no hi 
trobo a faltar res (és una represa ràpida 
i contundent). 

Aquesta actriu seria feliç vivint en 
una masia, envoltada de verd i 
despertant-se amb el cant dels ocells un 
matí assolellat després d'una nit de 
tempesta, respirant l'olor de la terra 
humida. Per això li agrada tant el seu 

^ barri. "Viure a Montbau, significa 
trepitjar terra cada dia" i per això no 
hi pot trobar cap inconvenient, 
sobretot ara que gaudeix del Metro: 

, "em vaig sentir afortunadíssima! 
L'autobús ve quan vol i es fica als 
embussos; el Metro m'ha salvat 
la vida". 

És una dona sensibilitzada 
pel seu entorn, coneix els 
problemes de l'aluminosi i 
voldria tenir el Cinturó 
cobert, i, tot i que no és una 
activista del moviment 
veïnal, de tant en tant es 

deixa convèncer per assistir a algun 
acte. A vegades es pot mostrar 
reivindicativa i tot, com quan li parles de 
la construcció d'un pàrking al davant de 
casa seva. Què faria si li traiessin un 
pam de verd de! seu voltant! 

Si es fes un culebró amb l'acció 
situada a Montbau, ella en seria la 
protagonista, perquè li agrada força 
treballar, s'ho passa molt bé. Però també 
li agrada molt no fer res. Com que s'ho 
passa tan bé en la seva feina, ara 
treballa en doblatge, i ja hi ha alguna 
hipòtesi de teatre voltant per l'aire, 
"però res en ferm". Un afegitó molt 
apropiat per la gent de teatre, que 
sempre té por d'un mal averany. 

a e • • • • • • • « • 

Sal i pebre L'acudit Alforíé López 

Operació neteja 

El popular alcalde de Las Palmas de Gran Canària va posar 
en marxa la "operación anoranza". Solidaritat aèria. Se'ls 
pagava als pidolaires el bitllet de l'avió per tomar a casa, 
encara que no fos Nadal. Després va resultar que no anaven 
als seus llocs de naixement, sinó a diferents capitals de la 
península. Era una altra vegada una "operación limpieza". 
Res de nou. En olimpíades, campionats mundials, llocs 
turístics, els pidolaires s'han d'amagar. Molesten. Altra 
vegada la doble moral. Les mesures socials són massa cares i 
difícils. És més contundent expulsar o amagar. Mentre, el 
problema segueix. Però la imatge, la foto, la postal, són 
encantadores. Tot sigui per les ciutats "aparador". A més a 
més, els pidolaires són encara pocs. 

Zeta 
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