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No te'n vagis 
Maragall 

No te'n vagis sense donar una solució al rebut de l'aigua. 
Barcelona és l'únic municipi que cobra la taxa de 
clavegueram en el rebut de l'aigua. Des de fa sis anys 
milers i milers de persones denunciem que un dia les 
administracions van tenir la lluminosa idea que el rebut 
de l'aigua era com una locomotora on es podien 
enganxar tants vagons com es volgués; cada vagó era un 
impost i com que l'aigua és un bé primari del qual ningú 
no pot prescindir, permetia que el seu rebut es convertís 
en una oficina de recaptació. 

Des d'aquell moment a la ciutat on ets alcalde, milers 
d'homes i dones han estat reclamant que l'Ajuntament 
de Barcelona tregués la taxa de clavegueram del rebut 
de l'aigua. Finalment l'Ajuntament, que ha trigat anys 
en rebre'ns per conèixer directament la nostra queixa, 
ha convocat a la FAVB a diverses reunions i ha tingut 
un bon tracte, que encara que és el que correspon 
sempre és d'agrair, però els resultats són nuls. No creus 
que les més de disset mil famílies barcelonines que 
estan en campanya es mereixen més atenció per part del 
consistori? 

També és cert que davant l'anunci del conseller Artur 
Mas que presentaria un projecte de llei sobre l'aigua, 
l'Ajuntament de Barcelona ens va suggerir de suspendre 
les reunions per veure com afectava aquesta llei el 
sanejament de l'aigua. Però ara ens trobem que el 
projecte d'Artur Mas va avortar abans d'arribar al 
parlament; els contracops van ser tants i tan variats que 
el senyor Mas no ha estat capaç ni de plantejar-lo. La 
pilota, doncs, torna a ser a la vostra teulada. 

I en aquesta situació anuncies que te'n vas. Potser no 
tingui cap importància que no siguis alcalde quan es 
casi la infanta, però que te'n vagis deixant sense sortida 
aquest vell conflicte és dolent per als barcelonins que 
veuen que, malgrat ser milers, la teva resposta és el 
silenci administratiu. 

I no és pas cap bon regal per a qui tu has nomenat 
successor teu; et recordem que el senyor Clos, si la 
votació el confirma en el càrrec, heretarà un conflicte 
ciutadà que l'Ajuntament de Barcelona ha demostrat 
que no té cap intenció política de resoldre i que es fa més 
gran i més greu cada dia que passa. 

Maragall, si t'ho proposes, pots trobar una solució 
satisfactòria a l'impost del clavegueram per als molts 
ciutadans i ciutadanes que estem objectant davant dels 
impostos abusius en el rebut de l'aigua; si no ho fas, 
amb la teva dimissió semblarà que amagues el cap sota 
l'ala. 

CARTES 
DELS 

LECTORS 

Moviment veïnal i medi ambient 
El primer que haig de dir és que no 
conec suficientment el moviment 
veïnal. Amb tot, em decideixo a 
expressar-vos la meva opinió críti
ca sobre el que em sembla una 
manca de preocupació del movi
ment veïnal per les conseqüències 
molt greus que ocasionen les dei
xalles que tots I totes produïm. 

Grec que compartim la Idea que 
un moviment social que no defensi 
Interessos generals pot tancar-se 
en una visió particular que no 
aconseguirà el suport dels sectors 
socials majoritaris que desitgen 
canviar I transformar l'estat actual 
de les coses. 

Potser, tinc una mala impressió 
perquè vaig assistir fa un temps a 
l'assemblea deia Conf avc del Palau 
dels Esports on el moviment veïnal 
va permetre que s'esbronqués al 
company presentador de l'acte, 
perquè parlava en català! La 
papereta de la companya de la 
Plataforma per la Reducció dels 
Residus (de la qual la Favb I la 
Confavc en són membres) no va 
ser gaire fàcil: haver de demanar 
que se't permeti expressar en la 

J.L. Martín/El Periódico 

teva llengua és una vergonya pel 
moviment veïnal. 

A moltes persones d'aquella 
assemblea no els Interessava gens 
ni mica els problemes ocasionats 
pels residus municipals, ni la mala 
gestió, ni l'enganyós Programa 
Metropolità de Residus que acaba 
d'aprovar Insensatament la mal 
anomenada Entitat Metropolitana 
del Medi Ambient. Massa persones 
demanaven textualment "agua sí, 
impuestos no" (?) I em van 
assemblar més interessades a 
escoltar consignes que no pas a 
formar-se una opinió. Ràpidament 
es van cansar d'escoltar la com
panya que Intentava explicar les 
conseqüències de tot això: els 
perills per a la salut dels ciutadans 
i ciutadanes i pel medi ambient, la 
destrucció estúpida dels recursos 
molt valuosos que hi ha als residus 
I el veritable robatori per a les 
nostres butxaques que representa 
la incineració I el Programa Metro
polità de Residus. 

Josep Moner 

El proper Carrer el podreu 
recollir als punts de distribució 
a principis d'octubre 

FORA TAXA DEL CLAVEGUERAM DEL REBUT DE L'AIGUA 
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Una persona camina Rambles 
amunt i alça la vista. Al tons, on 
s'endevina la Plaça Catalunya, 
entreveu un gran objecte sobre fons 
blau cel. En arribar a la plaça, des
cobreix que es tracta d'un cotxe, de 
dimensions mai vistes (tan gran 
com un edifici), i pensa que potser 
és un temple d'adoració d'aquest 
gran invent de la humanitat. S'age
nolla i resa. Els vianants el miren 
somrients i esquiven el seu cos 
amb tarannà futbolístic. Ningú li 
explica que, simplement, es tracta 
d'un anunci. 

És la Campanya Experimental de 
Lones Publicitàries organitzada per 
l'Ajuntament de Barcelona. A canvi de 
publicitar-se a les lones, elsanunciants 
col.laboren en les despeses ocasiona
des per la rehabilitació de façanes en 
llocs vistosos de laciutat. L'Ajuntament 
considera que la iniciativa és un èxit i 
anuncia que el que va començar sent 
un experiment fa onze anys s'ha con
vertit en una de les formes de gestió 
més importants de la ciutat. Tant, que 
la Regidoria de Paisatge Urbà aviat 
esdevindrà Institut. 

El ciutadà s'atura un moment i 
s'adona que autobusos, parades 
d'autobús, andanes de metro, va
gons, taxis, obres de la ciutat, fa
nals, s'han cobert de publicitat. 

* Espai públic o privat? 

No és cap novetat. Hi estem acos
tumats. Un bon exemple, els mit
jans de comunicació: televisió, re
vistes, diaris, ràdios... Tanmateix, 
aturem-nos en això del "paisatge 
urbà". Per què, de qui és aquest 
espai on caminen els barcelonins? 
És de tots? No és de ningú? És 
públic? És privat? El ciutadà té 
alguna cosa a dir sobre el seu ús? 
Des de la regidoria de Paisatge 
Urbà ens expliquen que l'entorn 
urbà és un espai públic, la respon
sabilitat del qual, però, recau mol
tes vegades en mans privades o 
semiprivades. Per exemple, de l'es
tat de la façana d'un edifici privat, el 
responsable n'és el propietari, però 
l'Ajuntament també hi intervé per
què la façana és un element d'ús 
comunitari. Hi 
ha tot un regla
ment (molt es
pès) sobre els 
drets i deures 
que regeixen 
aquest espai se-
mipúblic, que 
molts petits co
merciants co
neixeran a la 
perfecció. No és 
fàcil obtenir un 
permís per po
sar un cartell a 
la via pública. 

L'agència de 
Paisatge Urbà 
de l'Ajuntament 
explica que el 
seu objectiu és 
aconseguir que 
la iniciativa privada s'impliqui en la 
millora de la ciutat, se senti "còm
plice" dels seus interessos, que són 
els de tots els ciutadans. Els anuncis 
a les façanes que s'estan rehabili
tant poden aportar, segons fonts de 
l'Ajuntament, entre un i cinc milions 
de pessetes cadascun. És una pu
blicitat puntual que dura el que duri la 
rehabilitació, i s'hi poden anunciar 
diverses empreses al mateix espai 
durant tot el temps que es realitzi 

La ciutat és un anunci 
L'Ajuntament, que vol limitar la proliferació de publicitat il·legal als 

carres, promou a gran escala l'ús comercial de la ciutat 

RUBÉN PÉREZ 

Un anunci com aquest, a la plaça Catalunya, aporta entre un i cinc milions de pessetes a l'Ajuntament 

l'obra. L'Ajuntament s'encarrega que 
la publicitat elegida sigui atractiva, 
original i adequada al lloc concret on 
es col.loca. Els anunciants s'encar
reguen que el lloc on es posi sigui un 
lloc prou cèntric, vistós i important 
perquè el missatge publicitari arribi 
en les millors condicions al seu ob
jectiu (la butxaca del comprador). 
D'altra banda, els diners que s'acon
segueixen amb la publicitat als trans
ports públics serveixen per a la millo
ra i reestructuració del sector. 

Mentrestant, el ciutadà observa 
com li estan empaperant la casa 
sense demanar-li ni el color, ni el 

dibuix, i es pren 
la iniciativa de 
moltes mane
res al marge 
d'aquest pacte 
entre podero
sos. Hi ha qui 
argumenta que 
és més estètic 
veure un anun
ci bonic que la 
típica lona ver
da tapant la 
bastida. Uns al
t res caminen 
mirant a terra 
d i r e c t a m e n t . 
Algú observa 
que a la línia 2 
del metro, on 
encara no s'ha 
inserit publici

tat, s'hi sent més relaxat que en 
qualsevol altra. L'Ajuntament no 
ha fet cap consulta a través d'en
questes sobre què li sembla a la 
població aquesta regulació de la 
publicitat, però considera que els 
ciutadans estan contents i il·lusio
nats amb l'aspecte de la ciutat i 
això es demostra amb el fet que la 
gent surt al carrer. 

No opina igual un professor de la 
Universitat de Autònoma de 

Barcelona (estudiós del llenguatge) 
a qui consultem sobre l'impacte de la 
publicitat a les nostres vides. La tesi 
del professor Fèlix Balanzó és que la 
publicitat ofereix el color que manca 
a la vida de la ciutat. Amb l'agreujant 
que aquesta publicitat oficialista i 
decorativa no té missatge, no comu
nica idees, i la seva omnipresència 

dins i fora de casa demostra la man
ca de crítica i pensament a la nostra 
societat urbana i autocomplaent. 
"Fins que Barcelona no existeixi, tin
drem la imatge fictícia que ens dóna 
la publicitat. Els creatius publicitaris 
pretenen convertir la mateixa 
Barcelona en un producte més per 
vendre". El professor troba afaitar la 

resistència i la protesta davant una 
ofensiva imposada, la de la publici
tat, en molts casos insultant i que, a 
més a més, ens fan creure que és 
necessària per al funcionament so
cial. 

* Contaminació visual 

Les institucions consideren que la 
"filosofia" de ciutat que proposen 
(més neta, més habitable, més cí
vica) està integrant cada cop més 
les grans marques comercials de 
tal manera que la seva principal 
forma d'expressió (la publicitat) 
resulti com menys agressiva al ciu
tadà millor. A Paisatge Urbà ja es 
parla de "contaminació visual". És 
el que l'autoritat anomena "publici
tat il·legal": papers anunciadors a 
les parets i grafits, principalment. 
Sobretot aquests darrers, carlssims 
de combatre. No sabem si el títol 
d'"il.legalitat" es deu a la seva ubi
cació a la propietat privada aliena, 
als missatges que puguin repre
sentar 0 al fet que no aportin bene
ficis a les arques ciutadanes. Però 
aquestes manifestacions es consi
deren "brutes" davant la higiènica 
publicitat regulada, i s'insisteix que 
a Barcelona, en comparació amb 
d'altres grans ciutats, es té un gran 
respecte pel paisatge urbà. Oficial
ment es reconeix que "falta trobar 
una formula imaginativa perquè els 
petits anunciants puguin tenir ele
ments de relació amb el ciutadà". 

Falta saber si al ciutadà li interessen 
totes aquestes elucubracions sobre el 
pes del llenguatge publicitari a la vida 
comunitària. És un tema que va més 
enllà de si agrada o no agrada que els 
autobusos tinguin l'aspecte de cara
mel de fruites. La publicitat envaeix els 
nostrescarrers. Lapreguntaéssi acon
segueix adormir el nostre pensament i 
capacitatcrítica. Mentrestant, una cosa 
és segura: vagis on vagis, acabaràs a 
Port Aventura. 

Platges més accessibles 

RUBEN PÉREZ 

RUBEN PÉREZ 

La platja. Una cadira de fusta al 
costat d'una dutxa. Una 
passarel·la que arriba gairebé fins 
al mar. Per què deu servir tot 
això? De ben segur que aquests 
dies estiuencs, més d'un barce
loní s'ha fet aquesta pregunta 
quan ha anat a les platges de 
Sant Sebastià o de Nova Icària. 
Doncs és molt senzill; totes 
aquestes adequacions s'han fet 
amb la idea que qualsevol perso
na amb alguna minusvalidesa pu
gui accedir a la platja i als seus 
serveis tan fàcilment com la res
ta de ciutadans. A més a més, 
s'ha posat una rampa per poder 
accedir als lavabos, s'ha millorat 
el terra de l'aparcament posant 
sorra entre les llambordes i fent-
lo així més pla, i s'han aconse
guit places d'aparcament per a 
minusvàlids durant tot l'any les 
24 hores del dia. 
Però tot això no ha sorgit es
pontàniament. La vocalia de 
minusvàlids de l'Associació de 
Veïns de Sant Martí de Proven
çals està lluitant per aconse
guir tot això des dels Jocs Olím
pics, i moltes altres entitats de 
minusvàlids de Barcelona tam
bé han posat el seu granet de 
sorra en aquesta lluita. Chelo 
Losada 
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En 
paraules La ciutat dels turistes 

Mercats municipals 
El 1991 els mercats municipals van 
ingressar 398.000 milions de 
pessetes. Cinc anys més tard els 
ingressos són de 226.000 milions de 
pessetes. Un 30% menys de vendes 
i 900 llocs tancats. Aquestes dades 
espresen la crisi oberta i són 
conseqüència de l'augment de 
vendes en els supermercats, la 
disminució de despeses per família 
en alimentació i, evidentment, la 
pèrdua de població que 
experimenta la nostra ciutat. 
• 

Advocats 
El Col·legi d'Advocats ha fet públic 
el cens de col·legiats: en té 14.320. 
D'ells, 9.660 són homes i 4.660 
dones. Exerceixen la professió 
10.870 i el 44% tenen menys de 36 
anys. Resulta curiós veure com 
s'exerceix aquesta professió per 
barris, la distribució dels diferents 
despatxos per districtes és: 
Eixample (49%); Sarrià-Sant 
Gervasi (23%); Les Corts (7%); 
Gràcia (5%); Horta-Guinardó (4%); 
Ciutat Vella (3%); Sant Martí (3%); 
Sant Andreu (2%); Nou Barris 
(2%); Sants-Montjuïc (2%). 
• 

Habitatge 
En un interessant estudi realitzat 
pel Patronat Municipal de 
l'Habitatge, pwdem conèixer que el 
1991 existien a la nostra ciutat 
577.000 habitatges censats. 
D'aquests, 69.900 estan sense 
ocupar. El 42% dels pisos són de 
dues 0 quatre persones. Un 28% 
són només de dues i les llars 
unipersonals van en augment; el 
1970 eren 7,6% i, 21 anys després, 
el 18%.. Al districte de Ciutat Vella 
són un 30%, a Gràcia i a l'Eixample 
un 22%. Una mica més d'un terç 
dels habitatges són de lloguer. 
W 

Reciclatge de residus 
Durant el 1996 la recollida 
selectiva a les poblacions del 
cinturó barcelom' ha augmentat 
considerablement. Tot el contrari 
del que passa a la nostra ciutat. 
Mentre a Barcelona es recicla un 
3%' dels residus que es produeixen, 
a Sant Feliu un 5,5%, a Sant Cugat 
un 8,4%, a Molins de Rei un 9,81% 
i a Castelldefels un 10,6%. En 
canvi, l'Hospitalet recicla només un 
2,5% i Badalona un 2%. A Torrelles 
la recoUida selectiva és de ril,66% 
i amb l'aplicació del Programa de 
Residu Mínim s'acostarà aquest 
any al 50%. 
• 

Barcelona-Buenos Aires 
El poeta de les Rambles, Eduardo 
Mazo, el de la gorra que ven els 
seus llibres durant tot l'any, ha 
propossat agermanar les Rambles 
amb l'avinguda Corrientes de 
Buenos Ares. És una avinguda 
emblemàtica. En ella, durant molts 
anys, bars teatres, cinemes i 
llibreries restaven oberts durant 
les 24 hores. L'Associació d'Amics 
de Les Rambles, dóna suport a la 
proposta. 

Molts turistes veuen la ciutat des d'una perspectiva que pocs barcelonins han contemplat 

CHELO LOSADA 

Com és Barcelona? Quina imatge 
s'emporten els turistes? Quins llocs 
són els més visitats? 

Segons Maria José Ania, directora 
de Barcelona Guide Bureau, la idea 
general que s'emporten els turistes és 
molt bona, els agrada l'ambient de la 
ciutat, l'animació; se'n van pensant 
que és una ciutat plena d'activitat. Se
gons Rosa Mari Ruiz, guia del Bus 
Turístic, als visitants de la Ciutat Com
tal els agrada molt l'arquitectura i cre
uen que és una ciutat amb molt de verd 
i neta, encara que una mica sorollosa. 

De totes maneres, si els turistes 
trien una visita guiada, la relació del 
guia amb el grup és molt important. 

segons va explicar Maria José Ania. 
Per aquest motiu cal adequar els guies 
amb el grup. Si és un grup jove s'ha 
d'intentar posar un guia actiu; si és un 
grup de gent interessada en el moder
nisme s'hauria de triar un guia a qui 
també li interessi aquest tema, etc 

La Sagrada Família, el Parc Güell, 
el Barri Gòtic i la Vila Olímpica són els 
llocs més demanats pels turistes. Ca
dascú tria la manera de visitar la ciutat. 
A Barcelona Guide Bureau organitzen 
passejades a peu, rutes en bicicleta, 
visites en autocar o furgoneta i fins i tot 
en limusines, depenent dels clients. 

Una altra forma de fer-ho és orga
nitzar-se una ruta "personal i intransfe
rible". Per això es pot utilitzar el Bus 

Turístic 0 el transport públic. 
Els turistes venen a Barcelona de 

molts llocs, sobretot d'Europa, però 
també de la resta de l'Estat espanyol. 
Segons Rosa Mari Ruiz, darrerament 
hi ha hagut un augment de nord-ame-
ricans, junt amb francesos i italians. 

D'altra banda, s'hadetenirencomp-
te el tipus de turista que ve. Barcelona 
Guide Bureau ofereix els seus serveis 
a un ventall molt ampli de persones: 
viatges d'incentius de detenninades 
empreses, congressos, institucions 
(Ajuntament de Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya...), tour ope
radors, associacions culturals (sobre 
tot franceses), col·legis... 

Barcelona disposa d'unes quantes 

DANI CODINA 

oficines d'informació. L'Oficina de Tu
risme de la plaça Catalunya és una de 
les més visitades. Allà els poden de
manar qualsevol cosa, des de com 
arribar a casa d'un amic fins al preu de 
l'autobús. Si algun turista s'ha descui
dat la guia de Barcelona a casa, els 
aconsellen visitar alguna llibreria gran 
0 un centre comercial. És en aquests 
llocs on podran trobar la guia que més 
els agradi i, a més, en el seu idioma. 
Tamt)é poden comprar-la mentre pas
segen per les Rambles, a qualsevol 
dels quioscos de premsa. 

També els faciliten informació so
bre diferents itineraris a seguir i les 
coses més importants a visitar en ca
dascun d'ells. 

Una altemativa diferent per visitar Barcebna 

• El Bus Turístic és una manera original de conèixer Barcelona. No és una 
visita guiada de la ciutat, però la informadora turística va indicant els llocs 
més interessants al llarg de tot el recorregut. Tampoc no és com anar en 
autobús 0 en metro. El seu recorregut està pensat per als visitants que volen 
veure el més important. 

El recorregut del Bus Turístic és circular. Comença i acaba a la plaça 
Catalunya i passa per gairebé tots els llocs que la majoria de turistes vol 
visitar, des de la Sagrada Família fins la Vila Olímpica. Els usuaris d'aquest 
mitjà de transport poden pujar i baixar de l'autobús totes les vegades que 
vulguin durant un o dos dies, depenent del bitllet que comprin. El bitllet d'un 
dia val 1.400 pessetes, i el de dos 1.800; per als nens entre quatre i dotze 
anys el d'un dia costa 1.000 pessetes. D'aquesta manera els turistes poden 
veure els museus, les cases modernistes... més interessants de la ciutat 
però anant segons els convingui. No depenen per a res d'un guia encara que 
la informadora turística del Bus els pot donar un cop de mà a l'hora de trobar 
algun restaurant o llocs on sortir a la nit, segons Rosa Mari Ruiz, una de les 

informadores turístiques del Bus. 
Aquest any el Bus Turístic té una novetat: s'ha posat en funcionament 

l'autobús de dos pisos, on el segon pis és totalment descobert. La presen
tació d'aquest nou vehicle es va fer el 4 d'octubre de 1996, però no s'ha posat 
en marxa fins aquesta temporada. Actualment hi ha nou autobusos turístics 
donant voltes per Barcelona, quatre són de dos pisos i cinc només d'un. 

El Bus Turístic funciona des del 22 de març de 1997 fins al 6 de gener de 
1998. La primera sortida té lloc a les 9 del matí a la plaça Catalunya i el darrer 
autobús arriba gairebé a les 10 de la nit al mateix lloc. El trajecte complet, 
sense baixar de l'autobús, és de dues hores i mitja aproximadament, i 
l'interval de pas oscil·la entre els quinze minuts i la mitja hora. 

El Bus Turístic està pensat perquè tothom l'utilitzi, no tan sols els estrangers. 
Qualsevol barceloní pot gaudir un dia dels seus serveis i visitar tot allò que li 
interessi. Això sí, si vol veure moltes coses haurà de llevar-se de bon matí, agafar 
el primer Bus Turístic i estar voltant per Barcelona durant tot el dia fins que passi 
el darrer. Tot i així, potser no tindrà temps de visitar-ho tot. 
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Barri 
a barri 

BERNAT BATLLE/ROGER PUYAL 

Després de l'eufòria del 92, allò 
que havia estat la residència dels 
atletes durant la celebració dels 
Jocs Olímpics i Paralímpics va que
dar instituït conn el barri de la Vila 
Olímpica de Barcelona. Cinc anys 
després d'aquell esdeveniment, la 
Vila Olímpica és una de les zones 
residencials més cares de la 
Barcelona actual. Tot i així, han 
sorgit seriosos problemes de man
teniment que afecten aquells habi
tatges que tants diners han costat 
(i costen!) als seus propietaris. El 
pas del temps, les presses durant 
la construcció, el vandalisme juve
nil i la manca d'atenció per part de 
l'Ajuntament en són les principals 
causes. Aquest progressiu deteri
orament, que afecta una gran part 
de les instal·lacions del barri, és el 
principal motiu de reivindicació de 
l'Associació de Veïns i Veïnes de 
la Vila Olímpica. 

El barri està poblat per gent 
majoritàriament jove, i aquestfetfa 
destacar la Vila com el barri de 
Barcelona amb un índex més ele
vat de gent jove. Potser això, i el fet 
que sigui un barri recent, ens remet 
a que la identitat del barri ressalti, 
també, pel disseny arquitectònic i 
per unes hipoteques molt eleva
des. Ara bé, cada vegada més es 
va forjant i definint una identitat 
pròpia, clarament diferenciada del 
Poblenou. Els trets diferencials no 
desestabilitzen les bones relaci
ons que hi ha entre els dos barris a 
nivell associatiu. Aquest fet ens 
l'assegura Victòria Lerroux, presi
denta de l'Associació de Veïns i 
Veïnes de la Vila Olímpica des de 

La Vila Olímpica no 
és un barri qualsevol 
Després de l'eufòria del 92, el progressiu deteriorament del conjunt 
arquitectònic més important dels Jocs Olímpics està provocant la 

perplexitat dels seus residents 

RUBEN PÉREZ 

• Els veïns de la Vila Olímpica troben les pegues de viure en edificis de disseny 

l'any 1994. Com diu ella, el seu és submisa una disminució progres-
un barri d'ús i devoció per a tota 
l'afluència de públic que s'hi con
centra d'arreu de Barcelona. 

siva d'activitats l'antiga Associació 
Cultural i Esportiva del barri. La 
caiguda en desús d'aquesta asso-

els anys 93 i 94, amb l'escriptor 
Andreu Martín (autor de novel·les 
com "Història de mort" o "Pròtesis") 
com a president, va ser decisiva 

En boca de Lerroux, va veure ciació, que només va estar en actiu per donar peu a un procés de tran

sició entre aquestes dues entitats 
ja citades. Una evolució que es 
perfila com a un reemplaçament 
natural d'associacions. Així doncs, 
el que abans s'anomenava Associ
ació Cultural i Esportiva, actual
ment no és cap altre col·lectiu que 
el constituent de l'Associació de 
Veïnes i Veïns de la Vila, que es 
reuneix a la parròquia de Sant 
Abraham. Fóra bo esmenar que, 
les rajoles de la façana de l'esglé
sia estan essent devastades, amb 
reincidència diàriament. Els danys 
són causats a cops de bota d"'skin 
heads" o d'alguna o altra tribu ur
bana que, corre pel flux postnocturn 
d'una zona amb el "Triàngulo Gol-
fo" i el Port Olímpic al seu voltant. 

Pel que fa al funcionament in
tern de l'Associació de Veïns i Ve
ïnes, Lerroux ens va comunicar 
que pel setembre o octubre es por
tarà a terme una assemblea per a 
renovar càrrecs. També va dir que 
estan en una fase de negociacions 
i baralles amb el districte de Sant 
Martí. Les causes són tot un seguit 
d'incompliments per part del Port 
Olímpic en qüestió d'horaris, locals 
i sorolls. Altres problemàtiques que 
s'estan tractant són el vandalisme 
juvenil, els grafits, la construcció 
de passos de vianants, que es vol 
portar a terme des de l'ajuntament 
central, i l'escola Bogatell, on els 
nens estan en barracons, i només 
hi poden accedir nens d'entre tres 
i dotze anys. 

Per altra banda, el barri ja gau
deix d'una comissió de festes, que 
fa poc més d'un any que està en 
marxa i que es dóna a conèixer pel 
butlletí bimestral publicat per l'As
sociació de Veïns i Veïnes. La tas
ca més important de la comissió 
passa per cobrir les expectatives 
de la demanda d'una festa major 
que, en qualsevol cas, és de difícil 
preparació, i encara s'ha de nor
malitzar. La festa major, fent gala a 
l'entrada dels primers atletes a la 
Vila Olímpica, comença l'onze de 
juliol, a diferència de la que se 
celebra el setembre al Poblenou. 

El Centre Abraham, un element dinamitzador 

• Probablement, el Centre 
Abraham és una de les entitats 
més emblemàtiques i entranyables 
de la Vila Olímpica. El temple, in
augurat a corre-cuita el 17 de Juny 
de 1992 (hores després de la 
finalització de les obres), fou du
rant els Jocs Olímpics i Paralím
pics centre de culte de diverses 
creences amb iaf inalitat de facilitar 
la pràctica dels serveis religiosos 
als atletes i al personal relacionat 
amb l'esdeveniment. 

El nom d'Abraham és una clara 
referència a qui és el pare comú de 
les tres grans religions monoteïs-
tes: la jueva, la musulmana i la 
cristiana, i és un clar indici del ca
ràcter de mestissatge de creences 
que ostentà el temple durant els 
Jocs Olímpics. L'edifici té forma de 
peix, en part pel caràcter mediter
rani del barri, i també perquè és un 
símbol del cristianisme des dels 
seus primers temps. La nau interi
or té cabuda per unes 250 perso
nes, i hi reposa un espectacular 
retaule de bronze, obra de l'escul
tor Riera i Aragó. 

El vint-i-nou de setembre de 
1992, Mossèn Serrano fou nome
nat rector de l'església, quan al 

barri encara hi havia poquíssimes 
famílies, i van fer falta un parell 
d'anys per que els feligresos om
plissin les misses. El Centre Abra
ham, com explica Serrano, té dues 
missions ben diferenciades ja des 
de la seva fundació. La primera fa 
referència a les funcions fonamen
tals de tota església catòlica: "fo
mentar la propagació de l'evangeli 
i avituallar les demandes espiritu
als des de l'òptica cristiana". 

• Un esplai pels infants 

En segon terme, però no per això 
amb menor importància, hi ha la 
responsabilitat d'incrementar i en
fortir el teixit associatiu del barri, 
creant plataformes actives d'oci i 
cultura, tals com esplais o casals. 
Un bon exemple d'aquestes asso
ciacions el constitueix l'Esplai 
Abraham, que organitza activitats 
d'esbarjo per a la quitxalla. 

Un monitor, Aritz Irundain, ens 
explica que l'entitat va començar el 
febrer de 1996, i actualment té dos 
grups de nois, un de sis a nou anys 
i un altre de deu a dotze, però per 
l'any que ve hi ha la voluntat de 
crear un grup que comprengui dels 

tretze als quinze anys. Aquest in
crement gradual del nombre de 
nois i noies de l'esplai és un clar 
reflex del creixent esperit de barri 
de la Vila Olímpica, i, com diu 
Serrano, "al barri s'hi viu molt bé, i, 
a més, s'està agafant identitat". 

En paraules del rector, la gent 
del barri que assisteix a les seves 
misses tenen un alt poder adqui
sitiu, i no sempre són conscients 
de les conseqüències de la po
bresa. El fet de viure a una zona 
on no hi ha problemes econòmics 
greus, fa que de vegades s'oblidi 
l'existència de la pobresa, mal
grat que aquesta faci acte de pre
sència als barris veïns. Religiosa
ment parlant, predomina un ag-
nosticisme, per bé que molts es 
declaren "culturalment cristians". 
Potser aquesta és la raó per la 
qual hi ha hagut un alt nombre de 
batejos (230), que en les pròxi
mes dates s'incrementarà amb set 
nens més. Les principals queixes 
del rector fan referència a la man
ca de funcionalitat del bell edifici. 
L'existència de racons amagats 
fruit de les peculiaritats arquitec
tòniques del conjunt fa que Mos
sèn Serrano hagi hagut de passar 

RUBEN PÉREZ 

Aspecte recent del Centre Abraham. Paret deteriorada 

més d'un matí recollint preserva
tius usats i altres andròmines pel 
voltant de la seva església. A més, 
hi ha la paret de la façana que una 
colla infame ha destruït a cops 
d"'Aiquido", encara que, sense vo
luntat d'excusar aquesta purrialla 
que destrueix el mobiliah urbà, la 
major part de la culpa recau sobre 
l'arquitecte, que no va tenir en 
compte la facilitat amb què es pot 

desgavellar la seva obra. Final
ment, Serrano es queixa de les 
altes despeses de llum de la par
ròquia, donada la seva singular 
estructura i el fet que la calefac
ció, fins ara, utilitzés l'electricitat 
com a font d'energia. És la pega 
de viure en edificis de "disseny", 
com diu el mossèn. Potser és una 
sentència aplicable a la resta del 
barri. 
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Les • 0 nes fan ciutat 
CARME S . PALMA 

Homes i dones compartim cada 
cop més coses i, entre elles, la 
ciutat. En el nostre cas, Barcelona, 
que com tantes altres ciutats mo
dernes, respon encara a un model 
urbà arcaic i poc adequat a les 
necessitats de les seves usuàries-
dones, que són, en realitat, les que 
fan quotidianament un camí més 
divers per la ciutat. Aquest és el 
plantejament que fa la fundació 
Maria Aurèlia Capmany, que co
mença aquests dies la segona fase 
del seu projecte Dona i Ciutat, un 
projecte que busca la "mobilització 
de les dones perquè prenguin una 
actitud més activa en el disseny de 
la ciutat", segons Isabel Segura, 
una de les coordinadores de Dona 
i Ciutat. 

• Condicionar la realitat 
El projecte de Maria Aurèlia 
Capmany està inclòs dins del IV 
Pla d'Igualtat d'Oportunitats per les 
Dones a Europa, de la Comunitat 
Europea i assumeix els dotze punts 
de la Carta Europea de les Dones 
a la Ciutat, on es plantegen els 
mínims requisits per fer una ciutat 
més habitable per homes i dones. 
Dona i Ciutat parteix de la base que 
la ciutat, actualment, està conce
buda amb una idea que es recolça 
en uns arquetips i es basa implíci
tament en una concepció de l'orga
nització social estructurada a partir 
de la divisió del treball segons ei 
gènere. D'una banda, en algunes 
àrees de la ciutat trobem l'espai de 
l'habitar-tradicionalment adjudicat 
a les dones- i en d'altres, el treba
llar -el dels homes. Així, hi ha bar
ris de Barcelona ocupats majori
tàriament per oficines, d'altres on 
l'activitat principal és la comercial o 
industrial i d'altres més residenci
als. Per contra, hi ha pocs barris 
que gaudeixin, realment, de tots 
els serveis necessaris per fer-hi la 
vida diària -treball, serveis i oci. 

Tota aquesta "lògica raciona-
litzadora de la ciutat moderna se
gregada" -segons el text del pro
jecte- es trenca en el moment que 
la dona s'incorpora massivament 
al mercat laboral. Un moment a 
partir del qual comença a fer un 
doble ús de la ciutat, amb tots els 
problemes que això suposa per les 

El projecte Dona i Ciutat pretén que les dones col·laborin activament 
en la planificació urbana per aconseguir una ciutat més propera 

a la realitat social 

pròpies protagonistes, per la ne
cessitat, sovint, de traslladar-se i 
fer llargs recorreguts per anar a la 
feina i per tenir temps de fer les 
altres tasques que li són habituals 
-compra, cura de la casa i dels fills, 
etc. Dona i Ciutat contempla cinc 
punts prioritaris que són els que es 
tracten en els seminaris amb do
nes i que donaran lloc a les conclu
sions de l'estudi: organització i ús 
de l'espai domèstic (habitatge), pla
nificació i disseny urbà, transport i 
mobilitat, seguretat, i participació 
en els processos de presa de deci
sions. 

• Problemes quotidians 
Pel que fa a la mobilitat, destaca 
el fet que Barcelona està bàsica
ment condicionada per l'ús del 
cotxe privat, un mitjà utilitzat no
més pel 20% de la població, ja 
que el 80% restant es desplaça a 
peu o en transport públic. En can
vi, trobem que els cotxes ocupen 
el 60% dels carrers de Barcelona, 
i que la majoria dels cotxes són 
conduïts per homes, mentre que 
les dones utilitzen més el trans
port urbà. Aquí trobem, doncs, el 
primer desequilibri entre la reali
tat i les vertaderes necessitats 

Seminaris interactius 

• El projecte Dona i Ciutat, que encara està en fase de recollida 
de dades i d'opinions de les dones, funciona a partir de seminaris/ 
tallers en els quals hi treballen en grups de: personal de l'ajunta
ment amb responsabilitat política, tècniques en qüestions d'espai 
-urbanisme, seguretat...-, i associacions de dones. Aquests se
minaris estan coordinats per les dues responsables directes del 
projecte: Isabel Segura -historiadora- i Anna Bofill -arquitecte. 

Dona i Ciutat és, en realitat, un projecte transnacionai, que està 
en contacte amb altres experiències europees. Fins ara, s'han 
realitzat seminaris a dos districtes de Barcelona -Sant Martí i 
Horta-Guinardó-, a la comarca del Garraf, a Reus i a Madrid. "El 
que més ens ha sorprès als seminaris -explica la Isabel Segura-
és el gran interès per part de les dones i la seva capacitat 
d'observació en aquest espai col·lectiu, en detectar què és el que 
els agrada i el que no i en plantejar alternatives". La novetat 
incorporada en el projecte català, i que està sorprenent més a les 
sòcies europees, és la seva "democràcia participativa", la incorpora
ció dels tres sectors implicats en el disseny de la ciutat -políti
ques, tècniques i ciutadanes- per tal d'obrir canals de diàleg entre 
decisoris i usuaris. 

dels ciutadans, agreujades per les 
característiques dels nostres 
transports urbans: freqüències 
deficients; zones de la ciutat gai
rebé incomunicades si no s'hi 
accedeix amb transport privat; 
passadissos llargs, amb poca vi
sibilitat, mal dissenyats, sense 
miralls i sense punts des d'on es 
pugui avisar algú o demanar ajut; 
nivell de transports mínims du
rant la nit. Cal afegir que el metro, 
que acaba normalment a les 11 
de la nit, és l'únic mitjà per acce
dir a alguns punts de la ciutat, que 
durant la nit queden totalment 
desprotegits. 

"Si es partís d'una concepció de 
barri, amb uns serveis pròxims a 
l'usuari, s'estalviaria la mobilitat de 
la població i es facilitaria l'accés als 

MONTSE CABO 

serveis", explica la Isabel Segura, i 
afegeix que això no és descobrir 
"la sopa d'all", sinó tornar a la con
cepció de Barcelona que tenia el 
propi Cerdà. En aquest sentit, un 
barri on hi trobéssim tots els ser
veis seria, en definitiva, un barri 
més segur: "quan barreges activi
tats a la mateixa zona, la ciutat no 
es queda buida, perquè sempre hi 
ha un circuit de gent, i quan tan
quen les tendes obren els restau
rants, etc", explica la coordinado
ra de Dona i Ciutat. Aquest control 
social és bàsic en una ciutat com 
Barcelona, on les agressions se
xuals van augmentar el 25% l'any 
1995. 

Al llarg del temps, la vida de la 
gent canvia, i en una casa on van 
començar vivint quatre persones, 

pot acabar vivint una sola. Això és 
un fet cada cop més evident, i les 
xifres ens diuen que el 40 % de les 
cases de Barcelona estan habita
des per grups 'no estàndard' -fa
mílies monomarentals, persones 
grans... El 18 % de les cases de la 
nostra ciutat estan ocupades per 
persones soles, majoritàriament 
dones grans. Tot i així, tant l'oferta 
pública com la privada segueixen 
oferint un tipus d'habitatge "desfa
sat amb la realitat social" -diu la 
Isabel-, pensant en una estructura 
de la societat bàsicament familiar i 
tradicional: pare, mare i fills. Les 
vivendes es continuen fent amb 
molta rigidesa, en front de la qual el 
projecte Dona i Ciutat proposa una 
estructura més "flexible": cases més 
petites i parets que es puguin cór
rer 0 descórrer en moments deter
minats. En contra del que es pen
sa, la flexibilitat "és un recurs molt 
més econòmic, i fora del nostre 
país hi ha experiències molt bo
nes", afirma Isabel Segura, i en 
destaca Holanda i els països del 
nord d'Europa. 

• Recollir experiències 
El projecte de la fundació Maria 
Aurèlia Capmany parteix de la 
base de que, per aconseguir una 
ciutat el més igualitària possible, 
les dones han de poder participar 
en la presa de decisions en quant 
a la vida quotidiana. D'aquesta 
manera, afirma la responsable de 
Dona i Ciutat, "es comptarà amb 
una altra experiència" en el dis
seny de la ciutat. Es per això que 
la part més important del projecte 
és la de la recollida d'experiènci
es de les dones als barris de 
Barcelona i d'altres ciutats de l'Es
tat, i l'organització de trobades 
entre dones, institucions i especi
alistes on uns i altres interactuen 
per arribar a fer propostes viables 
i consensuades que formaran part 
del llibre blanc Dona i Ciutat que 
la Fundació Maria Aurèlia 
Capmany redactarà al final del 
projecte. 

JOSEP MASIP 

Ciclistes de dol 
El passat 16 de juny, un cente
nar de ciclistes es van concen
trar a la plaça Catalunya per 
protestar per la mort d'un jove 
que r i 1 de juny va ser atrope
llat a l'esmentada plaça per 
una gran grua quan va caure de 
la seva bicicleta. 
L'existència d'una junta de di
latació en el paviment podria 
ser la causa de l'accident. La 
plaça Catalunya va ser urbanit
zada fa només uns mesos. 
Algunes entitats de la ciutat, 
Amics de la Bici, Ecomissatgers 
Trèvol, Bici Clot, La Farinera i 
la Favb van subscriure un ma
nifest que considerava respon
sable del tràgic accident a 
l'Ajuntament de Barcelona. No 
hi ha prou amb promocionar l'ús 
de la bicicleta, sinó que també 
s'ha de promoure una sèrie de 
propostes. 
S'exigia pacificar el trànsit i 
garantir una major seguretat 
pels que opten per la bicicleta 
com a mitjà de transport. Tam
bé s'exigia que es realitzi un 
projecte urgent d'adequació de 
la plaça Catalunya a la circula
ció de la bicicleta. 
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P e p M a r t í T 
Sociòleg J ^ ^ X i d'Associacions catalana 

1 passat 4 de juny es va aprovar al 
Parlament de Catalunya la Llei d'Associacions 
Catalana. 

Abans de l'aprovació d'aquesta llei ja hi va 
haver un intent, que per sort no va reeixir, i que 
va suposar una certa utilització de les associa
cions, atès que mentre \m Departament de la 
Generalitat (Benestar Social) intentava 
consensuar uns mínims a incloure en la Llei, un 
altre Departament (Justícia) redactava una 
Llei sense tenir present les consultes realitza
des. En el cas que ens ocupa però, les actituds 
han estat ben diferents. Només per citar-ne 
algunes, assenyalaria: la voluntat que la Llei 
actual es realitzés amb el consens de tots els 
grups parlamentaris, les consultes realitzades 
a diferents associacions (bàsicament de segon 
grau) i els diferents debats públics que s'han 
dut a terme paral.lelament a la discussió de la 
proposta de llei en ponència. 

Passem a veure, però, alguns dels aspectes 
que la nova Uei incorpora. En primer lloc, cal 
assenyalar com a positiu que el redactat de la 
llei utilitza un llenguatge no sexista. Com a 
aspectes més concrets n'he seleccionat només 
alguns tenint en compte l'espai disponible i 
sobretot les capacitats jurídiques del 
sotasignant. 

En primer lloc, la Llei diu que les associaci
ons han de funcionar de manera democràtica. 
En aquest sentit, val a dir que ni la Constitució 
espíinyola, ni la Llei d'Associacions del País 
Basc (aprovada pel Parlament Basc ara fa deu 
anys) no ho assenyalen. En aquests casos, 
s'interpreta que una associació és una entitat 
de caràcter particular i per tant estructurarà el 
seu funcionament de la manera que sembli 
més correcta a qui la impulsa. 

Un segon aspecte a assenyalar és que es 
tracta d'una Llei que en la majoria dels enun
ciats queda supeditada al redactat dels propis 
estatuts de cada associació. 

Un altre element a destacar és que es reco
neix l'existència de les associacions no inscrites 
en el Registre i, en aquest cas, s'especifica que, 
en aquestes entitats, els impulsors responen de 

manera individual davant qualsevol responsa
bilitat amb tercers. 

Pel que fa a les que estan inscrites, s'asse
nyala que quan no es notifiqui que s'han produ
ït eleccions a Junta en un termini de deu anys, 
el Registre es reserva la potestat de donar-la de 
baixa per cancel.lació d'ofici. En el cas que això 
succeeixi, els responsables de l'associació po
den respondre amb béns personals davant 

a/ Limita el mandat dels dirigents a cinc 
anys, tot i que poden ser reelegits. 

b/ En el cas que una Junta Directiva no 
convoqui l'assemblea general de socis, el jutge 
de primera instància pot obligar l'associació a 
realitzar-la, sempre que ho hagi sol·licitat al
gun soci. 

d Les persones estrangeres jx)den constituir 
una associació, tot i que no tinguin residència 

qualsevol responsabilitat amb tercers. 

i\lgi!íiíi elements a destacar 

Tot i que, com s'ha assenyalat, la majoria 
d'enimciats queden supeditats al fet que els 
estatuts no assenyalin el contrari, la llei incor
pora alguns elements que cal tenir en compte: 

MIRO 

fixada en el nostre país. 
d/ S'eHmina la qüestió de "segona convocatò

ria" per poder iniciar l'assemblea. Es considera 
vàlidament constituïda en primera convocatò
ria, independentment del nombre de socis pre
sents, sempre que hagi estat degudament con
vocada. 

e/ Un 10% dels socis poden sol·licitar la 
convocatòria de l'assemblea extraordinària. 

Recordem que aquests enunciats entren en 
vigor sempre que els estatuts no assenyalin 
altres coses. 

Per primera vegada, es fa esment d'un tema 
prou controvertit. La Llei assenyala que, quEin 
conflueixi en una mateixa persona de l'associ
ació la qualitat de soci i la de treballador de 
l'associació, aquesta persona perd el seu dret de 
vot en les reunions, tot i que manté el dret de 
veu. 

Quan això passa amb un soci sense respon
sabilitats concretes a l'associació, pot no tenir 
gaire importància. Ara bé, és inimaginable un 
càrrec directiu sense exercici de vot i per tant 
s'interpreta, per primera vegada, que im direc
tiu veu molt limitada la seva professionalitza-
ció en una associació. La mateixa llei reconeix 
que l'únic directiu que pot realitzar aquesta 
funció és el secretari, malgrat que també perd 
el dret de vot. 

Algunes estirades d'orella 

L'actitud que han tingut els nostres represen
tants polítics per a l'elaboració d'aquesta Llei 
contrasta força amb la que han mantingut, en 
els darrers anys, els ponents de la Carta Muni
cipal de Barcelona, atès que s'ha consensuat el 
redactat de la Carta Municipal, només entre 
els grups polítics, sense cap mena de debat ni 
consulta pública entre els ciutadans organit
zats. Certament recull alguns aspectes que ja 
fa molts anys va proposar la Favb, però unes 
consultes amb l'esborrany final haurien donat 
més credibilitat a ima llei que afecta tots els 
ciutadans. 

En el Parlament estatal, s'ha presentat un 
esborrany de la nova llei d'associacions. Això 
comporta dues qüestions a tenir en compte: en 
primer Uoc, caldrà veure, doncs, fins quan i en 
quina manera la Llei catalana (llei de categoria 
inferior) quedarà modificada. L'estirada d'ore
lla en aquest sentit va adreçada al fet que, 
després de tretze anys de govern d'esquerres, 
vm cop més la llei d'associacions l'ha de fer la 
dreta. Personalment considero que es va deixar 
perdre una bona oportunitat. 

F e r r a n N a v a r r o A c e b e s 
Arquitecte L'urbanisme és cosa de tots 

el que sembla, la desfeta urbanísti
ca del camp de l'Espanyol s'ha consumat. Els 
qui encara confiàvem en aquella Comissió Ju
rídica Assessora que, formada per juristes de 
reconegut prestigi, havia de salvaguardar les 
zones verdes i les àrees reservades per a equi
paments esportius, ja podem començar a pen
sar en alguna altra manera de defensar-les. 

A mi el futbol m'agrada. Però del futbol a 
aquesta mena de negoci on una persona (un 
bon jugador) es deixa valorar en milers de 
milions, on un cítmp de joc és objecte de l'espe
culació urbanística més barroera, la requaüfi-
cació, hi ha una gran diferència. I a mi, aquest 
"futbol" no m'agrada, ni m'agrada ni penso 
quedar-me assegut veient com en nom d'inte
ressos "esportius" ens van robant els espais que 
l'urbanisme ha reservat per a usos públics. I qui 
ens roba és precisament l'administració públi
ca -Ajimtament i Generalitat-, que segons la 
llei té l'obligació de vetUar pel respecte del 

planejament urbanístic, o com diu la llei urba-
m'stica catalana, per "Procurar que el sòl s'uti
litzi en congruència Eimb la utüitat pública i la 
funció social de la propietat". 

Per tant, f)enso recórrer davant dels tribu
nals aquest pitafi urbanístic, i animo a tots els 
que penseu com jo a fer-ho. No n'hi ha prou en 
votar, ni en confiar que algunes entitats -
Favb- 0 alguns partits polítics -IC-Els Verds-
anunciïn que són en contra i que recorreran 
davant els tribunals. Cal que tots ens ho pren
guem com im problema nostre, que, encara que 
la confiança en les tribunals també sigui rela
tiva, no deixem d'exercir els pocs drets a expres
sar-nos que encara ens queden. 

I, per si algú s'anima, vull aprofitar aquest 
escrit per donar-li algunes pistes en les que 
fonamentar el seu recurs: 

-El camp de l'Espanyol és qualificat com 
equipament esportiu pel Pla General Metropo
lità, l'article 214.6 del qual diu que quan im 
equipament no sigui necessari, i el sòl no es 
destini a altre tipus d'equipament, es qualifica
rà com a parc o jardí públic. 

-El resultat de les diferents requalificacions 

que sup)osa aquesta operació no és ni equitatiu, 
ni just. 

En primer Uoc perquè no és cert que el 
plantejament urbanístic permeti canviar un 
equipament a Sarrià jjer una zona verda a 
Montcada. Cada lloc, cada ciutat, cada barri,ha 
de tenir els seus propis i específics equipa
ments, que donen servei a la població i que 
donen identitat a la ciutat. El planejament no 
pot ser un joc del palé en mans de l'administra
ció pública, ni una moneda de canvi en mans 
d'entitats privades que han acumulat deutes 
per la seva deficient gestió econòmica. 

En segon Uoc, posats a canviar cromos, 
almenys que sigui del mateix valor: algú es pot 
creure que el terreny que l'E spanyol cedeix com 
a zona verda (14 hs. de sòl rústic a Montcada) 
té el mateix valor que el camp de Sarrià 
requalificat (9.600.000.000 pessetes)? 

-El camp de la Xatarra, que també ha estat 
requalificat, ja va ser inclòs a un Pla Especial 
del carrer Doctor Fleming, en virtut del qual va 
ser resultat qualificat com equipament espor
tiu però acumulant la seva edificabUitat als 
solars del carrer Doctor Fleming, concreta

ment al RCE Espanyol U va correspondre im 
percentatge del 10,39% dels solars edificables 
al carrer Doctor Fleming. Ara, sembla que 
tothom s'ha oblidati que aquest mateix terreny 
pot tomar a tenir edificabUitat (ji), com si d'un 
bolet es tractés. 

No crec, com diuen els pessimistes, que 
aquesta requalificació hagi obert la veda per 
tots els propietaris de terrenys qualificats 
com equipaments i amb problemes econò
mics. No ho vull creure, perquè si fos així, 
quin sentit té la nostra professió, quin sentit 
té l'administració pública, quin sentit té la 
Constitució? 

No vuU, però, Uegar als nostres fills una 
societat tan venuda al diner fàcU. Vull llegar 
aquells valors que donen sentit a l'urbanisme, 
a l'administració de les ciutats i del territori: 
l'equilibri, la jiistícia, la soUdaritat, la igualtat, 
la Uibertat, i crido des d'aquí a tots els que 
també ho pensen perquè fem ploure recursos 
contra aquest pitafi. 

No es tracta de salvar el camp de l'Espa
nyol; és la ciutat, la nostra ciutat, la que és en 
joc. 
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La lliga continua San-Tiburcio 
La lliga de campions no ha finalitzat. Les espases segueixen en l'aire. Les ofertes pel 
camp de l'Espanyol, enderrocat i preparat per edificar, creixen a un ritme espectacular. 
El grup Caja Madrid oferia 9.750 milions de pessetes i el grup Argentaria ha pujat a 
11.000 milions pels 60.000 metres quadrats de superfície. El preu del metre quadrat és 
molt superior alque es paga habitualmentalazona:150.000 pessetes.Tot un escàndol. 

Aquest any la lliga de campions a la nostra ciutat la lidera l'especulació urbanística. 
L'Ajuntament i la Generalitat, en donar llum verda a la requalificació, han fet mèrits de 
sobres per baixar de categoria. No és casualitat que, a l'altre gran club de la nostra ciutat, 
Nuhez i Navarro vegi amenaçat el seu càrrec de president pel propietari de Don Piso. 

Eugeni Forradellas 

Es va plantejar una alternativa al fracassat SAT. Es va decidir-hi no situar el museu de 
carruatges, realitzar un nou projecte i obrir, ni més ni menys, que un Centre de les Arts. 
Ho van plantejar en fases. Van afectar urbanísticament la zona, i van condemnar a 
l'expropiació un important nombre de petites cases. I encara sort que no van posar-hi 
una sala multicinemes! 

De tot això. un dia se'n van assabentar les entitats. Ningú no els havia consultat res; 
ningú no els havia explicat planells, projectes ni calendaris. Ara només els queda la 
informació pública i presentar al·legacions. Visca la participació ciutadana! 

Un mal exemple. Eugeni: copia mil vegades alio que la participació ciutadana és un 
dret veïnal. 

Els dijous miracle! 
Antoni Santiburcio baixa a la realitat dels 
barris cada dijous per mitjà d'un programa 
de ràdio. 

Amb una fórmula que, partint del consul
tori de Elena Francis, arriba de nou a recu
perar el realisme de la Sra. Pepis. Ell con
testa. Dona voltes. No diu mentides, diu 
veritats a mitges i, en un clima intimista ("me 
gustan las morcillas de Jaén"), promet solu
cions; sense cap modèstia, diu allò que els 
seus fidels volen sentir. 

Els dijous miracle a Nou Barris. San 
Tiburciofa allò que no van saberfer els seus 
antecesors. 

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia! 

Malbaratament 
"Aquell estiu del 92", llibre monumental de 40 per 28 
cm, a tot color, editat en quatricomia i excel·lent 
enquadernació; fotografies de Paco Ontaíïón i textos 
en català i anglès de Joan Barril; disseny gràfic de 
Saura-Torrente; editat per l'Ajuntament de Barcelona. 

Es van editar milers d'exemplars; la inversió deuria 
estar a l'alçada de les ciscumstàncies. No va haver-hi 
problemes de pressupost. Molts dels exemplars van 
ser obsequiats, i d'altres van sortir a la venda a un preu 
prohibitiu. Ara, apilats en uns magatzems de la ciutat, 
algú intenta liquidar l'edició. S'intenten malvendre a 
1.200 pessetes, tota una oportunitat si tenim en compte 
que estem pagant el quilo de llibre a 200 pessetes. 

Als cartellistes intrèpids 
Ens referim a aquelles mans anònimes que posen 
petits cartells a les parets. Cada dia n'hi ha més. 
Fotocòpies a retolador: "Es ven pis de particular a 
particular. Telèfon 131.13.13". Truques i et surt l'im
mobiliària 0 l'API de torn. Intenten amagar, en un 
principi, qui són. Després, amb arts i maleficis 
impresentables, te'l venen i s'emporten les abusives 
comissions. A més a més, en penjar aquests origi
nals cartells per les parets, com que són anònims, no 
paguen taxes municipals. Veïns i veïnes, no us fieu 
de les aparences. 

l^y^eaM.£^*'^^'í''^ 
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ÜBAE, SEMPRE AL TEU COSTAT! 

ipípíliilils 

jii^lii^llli 

: Avda. Rasos de Peguera, 242 - 08033 Barcebna 

ï Costa Dauradí s/n - 08030 Barcetona 

I La Rairfjla, 1 8 ' 08002 Barcelona 

5 Venus, 7- 08012 Barcebna 

I Ciències, s/n * 0S032 Barcelona 

i Paratge Wniró, 2 - 08026 Barcefona 

í Anglesola, 32, - 08014 Barcelona 

ï Artesania, 63 - 08033 Barcelona 

i Virgili, s ^ (Poísportiu) - 08030 Barcelona 

': C, dels EspOrís, s/n {Çm Carfaj) - 08017 Barra 

f Otónelles, 7 3r pis - 08014 Barcelona 

Tenim 
una activitat ' . 
pensada per a TU! 

1 i T H | 

276 01 02 

312 07 02 

302 28 77 

207 66 73 

357 19 08 

2319611 

439 27 04 

3500172 

346 46 01 

203 78 74 

421 67 34 

a B s ^ 

NO PASSIS DE LLARG! 
m-ïïmtATWUA 

msúMocc.mmim& 

cMmmLmMmm 

P. WC'CASÏHi '̂WÜUlS 

.cmmMÉ> 

Via Bardno, s/n piscines) - 08033 Barcelona 

AíqJtecíura, s/n - O8035 Barcdona 

Comte Boirreli, 21-33 - 0815 Bwceiona 

Torre d*en Damians, 6 - 08014 Barcelona 

Ctós, 6-8 - 08014 Barcefona 

Carreras Candi, 17 4t. 2a. - 08029 Barcelona 

Pg. Vafl d'Hebrón, 166-168 • 08035 Barcelona 

Nicaragua. 81, 4rt 2a. - 08029 Barcelona 

Avda. Rasos de Pegusfa, 242 • Q8033 Barcelona 

Anlon't Campmany, 80 - 08014 Barcelona 

Passeig Maríün», 271-275 - 08860 CasteBdefels 

Passeig Vatt d'Hebrón, 171 - 08036 Barcelona 

La Rambla, 18 - 08002 Bareeteia 

Perill, 16-22-08012 &rcetonà 

País \feteidà, s/a r 08211 G i s t * r del:\*te 

Rosselló i POTOI, T - U - O80Ï6 Barcelona 

Gran de <Mcia, 71,5è la. -; 0801? Smekm 

Av. (M&MVMíMra^ài 30 - 08031 Bamà̂  ; 

31137 01 

428 10 72 

443 03 35 

424 57 98 

4210150 

439 06 10 

428 02 03 

439 06 10 

276 01 02 

422 61 22 

665 26 46 

428 06 67 

302 32 95 

459 44 30 

714 2811 

276 04 80 

416 08 67 

420 69 88 
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La ciutat eròtica 
El p r o p e r m e s d e s e t e m b r e s e c e l e b r a r à a 
l a n o s t r a c i u t a t e l F e s t i v a l d e C i n e Eròt ic . 
A q u e s t a c e l e b r a c i ó e n s h a s u g g e r i t 
l ' inc loure e n a q u e s t n ú m e r o e s t i u e n c d e La 
V e u d e l C a r r e r lui d o s s i e r o n , d e s d e 

B a r c e l o n a e r ò t i c a . 

B a r c e l o n a d e l s a n y s 60 c o m p a r a t a m b e l d e 
l a c i u t a t p o s t m o d e m a d e l M a r e m à g n u m , 
e l s M a c D o n a l s i F a s s i o n Cafè . E u g e n i 
M a d u e i ï o , E l ia H e r r a n z i J o r d i Vi la e n s 
a c o s t e n a d i f e r e n t s m a n e r e s d e 
c o m e r c i a l i t z a r a m b e l s e x e , a m b ar t i c l e s 

p o r n o i e l s s e x - s h o p s . J a u m e V. A r o c a e n s 

s e x u a l E c p a t , e n t i t a t q u e p r o m o u la 
r e f o r m a d e l Cod i P e n a l a m b l 'object iu 
q u e la l le i p e r s e g u e i x i a c i u t a d a n s i 
c i u t a d a n e s q u e a b u s i n s e x u a l m e n t d e l s 
m e n o r s . P e r ú l t i m R o s a M a r i a P a l è n c i a 
fa u n a a p r o x i m a c i ó a l a i m a t g e e r ò t i c a 
d e l e s d o n e s . 
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^Barcelona eròtica? 

Carles Flavià 

® n los felices 60 la cerrazón del 
régimen franquista abarcaba 
también a las zonas eróticas. 

Nuestras playas eran frecuentadas por 
féminas que utilizaban casi casi armaduras 
como banador. El bikini era un espècimen 
rarísimo en nuestras costas y usado, 
naturalmente, solo por turistas. El cambio 
democràtico està en deuda con el bikini de 
las vikingas. 

El barcelonès de Porcioles satisfacía 
sus impulsos eróticos en el extraordinario 
barrio chino. La calle de las Tapias y la 
de Robador, abandonado pràcticamente 
el comercio sexual, nos hace derramar 
làgrimas a los puteros de antano. 

La observación de las profesionales 
del sexo, el mercado, el regateo, el acuerdo 
sobre las suertes a practicar, dispa-
rataban la electricidad interior del morbo. 

Aquellas sórdidas habitaciones y las 
referencias elogiosas a los atr ibutos 
masculines del cliente formaban parte 
de un excitante ritual. El Molino, con sus 
rutilantes y escotadas vedettes, sus frases 
picantes e insinuantes, constituïa junto 
a los bares de alterne o de camareras otro 
de los remedios sexuales. Si las invitabas 
a copas, icarísimas!, te daban conver-
sación, besitos, un poco de carne y, 
sobretodo, la indescriptible y emocio-
nante seguridad de que se habían ena-
morado de ti. 

Hoy, con la liberación sexual, todo 
este mundo se halla en estado de coma. 
El sexo se comercializa en pisos y las 
obreras del coito son incluso estudiantes. 
También la prostitución goza en raras 
ocasiones de acceso a la universidad. El 
mercantilisme sexual ha disminuido en 
nuestras calles. 

Igual por eso Barcelona me resulta 
mas light, menos eròtica y basta mas 
hortera. Al menos, así me lo parece el 
Port Olímpic con el dominguero ansioso 
de diversión a base de palomitas y 
hamburguesa. El Maremàgnum auten
tico y alevoso atentado al paisaje, ha 
matado la visión de Montjuïc desde la 
Barceloneta y seguramente, como el la 
película, por un punado de dólares. 

La Barceloneta ha perdido prota-
gonismo y parece has ta que se le quiera 
b o r r a r el n o m b r e por el de un 
d e s c a f e i n a d o P o r t - V e l l . ^A qué 
jugamos? , ^A San Francisco? i,Qué 

Muneca para barra l ibre 

Ciudad puede presumir del color y del 
sabor del barr io de l 'Ostia? 

L'Illa de la Diagonal, el Maremàgnum, 
los horribles bares tipo cafè di Roma o de 
donde sea, convierten a Barcelona en 
una Disneylandia de cartón. Los mul-
ticines, instalados algunes en grandes 
àreas comerciales o de ocio, ofenden a la 
màgia del cine de Fellini y de barrio. 
^Qué tienen que ver los multicines y sus 
palomitas con el fallecido cine Central y 
sus cacahuetes? 

Perece objetivo del Ayuntamiento la 
pérdida de la identidad barcelonesa a 
base de establecimientos que hallan su 
justificación en su internacionalidad. 

McDonals, Passions Cafè, Dive, Planet 
Hollywood, el de Estefania de Mònaco, 
son auténticas horteradas dignas de 
figurar en las portadas de la denominadas 
revistas del corazón. 

Un domingo, pa ra a m b i e n t a r m e , 
recorri la calle de las Tapias y, en un 
precioso parque que hay junto a la 
iglesia de Sant Pau del Camp, vi a un 
grupo de unos 50 pakis taníes ataviados 
con su preciosa i n d u m e n t à r i a , que 
jugaban a una espècie de balón volea 
comunitario con sus amigos y familiares 
s in c o n s u m i r , p à s m e n s e u s t e d e s , 
ninguna clase de bebida y alejados de 
todo tipo de bar. Es ta New Barcelona sí 
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me gusto. 
Por favor, sefiores del Ayuntamiento, 

vendan la Barcelona de la Boqueria, las 
Rambles , Gaudí , la Barceloneta , el 
Poblenou, el Poble Sec, l'Eixample, el 
Paral. lel y preserven al màximo las 
esencias del barrio chino. Senor Alcalde, 
salvemos el erotisme de Barcelona con la 
Barcelona de siempre, la de los barrios 
que cantaba nuestro común amigo Gato 
Pérez. 

Aleje, es un ruego , a todos los 
seguidores de Spielberg. Si estamos 
obligades a soportar cultura americana, 
me gustaban mas los marines americanes 
en la calle Escudillers. 
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Dues maneres d'entendre el sex-shop a la ciutat 

Jordi Vila 

© iferents estils de conce
bre el negoci dels sex-
shops es combinen a 

Barcelona. Uns, els de sempre, 
aposten pel peeb show {sexe en 
viu) els altres per la imatge. 
"Fer porno, és posar-te allà din
tre, fer l'amor amb la teva parella 
i oblidar-te de tot". Música, soroll, 
sensacions... Un speaker anuncia 
!a pròxima actuació de peeb show 
(sexe en viu) que es realitzarà a la 
pista que es troba a dins del recin
te circular al voltant del qual tot
hom dirigeix les seves mirades. 
Després l'Antonio em farà saber 
que estic assegut en el peeb show 
més famós de Barcelona, i jo sen
se saber-ho!. De moment, però, ja 
he intentat parlar amb l'encarre
gat del sex-shop de l'entrada. La 
resposta a l'abordatge periodístic 
ha estat la mateixa: "No parlo si 
no em pagues". Davant les nega
tives decideixo asseure'm a una 
de les butaques que envolten la 
pista eròtica. El recinte en cir
cumferència té moltes portes de 
les quals entren i surten amb cares 
més 0 menys satisfetes senyors de 
mitjana edat. En entrar a la cabi
na, tanquen la porta i una llum 
vermella s'encén per recordar als 
que estem a fora esperant, que 
aquella cel.la està ocupada. Un cop 
a dins, pel mòdic preu de 200 pesse
tes la mirada accedeix durant dos 
minuts a tot tipus de moviments 
sensuals, eròtics i pornogràfics. La 
varietat dependrà de l'actuació que 
haguem triat. I mentre uns gaudei
xen de l'espectacle, a fora de les 
cabines puc observar a individus 
de tot tipus: Immigrants, estran
gers , i gent de la Barna 
underground deambulen enmig 
d'un ambient impregnat de llum 
vermella i música a tot drap d'aque
lla que t'aliena. En fi... estem a la 
Rambla de Santa Mònica i això és 
un peeb show. Aquí podem trobar 
cinema X, sexe en viu, cabines amb 
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vídeo individuals i com no, la clàs
sica botiga de sex-shop. 

El secret del porno en viu 
L'Antonio porta treballant en el 
món del sexe en viu a Barcelona 
durant més de 15 anys. Segons 
aquest personatge, el local de la 
Rambla de Santa Mònica és el 
primer sex-shop i el número 1 de 
la ciutat comtal. "Cada nit acos
tumen ha haver-hi set números 
diferents i les actuacions són cada 
onze minuts. Tenim parelles, duo 
lèsbic, i artistes reconegudes amb 
shows eròtics. Però està clar que 
el tipus d'actuació més dura és el 
porno. No deixa de ser impactant 
demanar-li a un noi que faci l'amor 
a dintre d'una cabina en directe 
mentre li estan picant el vidre". 
Segons l'Antonio la majoria de 
duos que fan porno en viu, són 
parelles a la vida real i algunes 
s'han introduït a la professió per 
falta de treball. "Vaig començar 
fent pel·lícules porno per motius 
econòmics, més tard em va co
mençar a agradar i em vaig pas
sar al sexe en viu". En Carlos té 
31 anys i juntament amb la seva 
parella fa tres que es dedica al 
peeb show. Quan li pregunto que 
és el que se sent fent l'amor amb 
la seva companya davant de des
coneguts, ell em respon amb se
guretat: "Totes psicològic. Has de 
fer el treball amb la teva parella i 
punt. Has d'oblidar-te del que tens 
al teu voltant. Si algú et molesta, 
com si no estigués". Com en tota 
professió la competència és un 
handicap que s'ha de superar ja 
que quan més temps passa, arri
ben parelles més joves que ho 
posen més difícil. L'estructura 
d'un show porno és bàsica per 
arribar a ser un professional re
conegut en aquest camp. "Una 
bona actuació ha de tenir un bon 
vestuari, una bona música, uns 
bons llums i una bona coreogra
fia". De fet, cada una d'aquestes 
posades en escena s'inicia amb 
una composició corporal que cul
mina amb l'acte sexual per aca
bar amb una petita coreografia 
que tanca el número. Tot un es
pectacle!! 

Anem a comprar? 
Aquell divendres havia acabat el 
meu recorregut particular pels 
sex-shops de Barcelona. I dic re
corregut perquè abans d'endin
sar-me alpeep show de la Rambla 

de Santa Mònica ja havia calibrat 
un altre manera d'entendre la fi
losofia sex-shop a la ciutat eròti
ca. Aquest cop em trobava al cos
tat de Sants Estació i l'establi
ment en qüestió pertanyia a la 
cadena de sex-shops Blue Star. 
"És vital que la gent que entri 
aquí sigui gent normal. Al client 
no li agrada que això sigui una 
cosa amagada. Si hagués de do
nar un estereotip, diria que el 
client que ens arriba és d'edat 
mitjana, dels 35 als 45 anys i d'un 
nivell sòcio-econòmic mitjà". El 
ï'esponsable de l'establiment de 
Blue Star a la zona de Sants Esta
ció, Marcelino Domingo, va recal
car-me la importància de l'espai, 
de la lluminositat, de la qualitat 

del producte i d'un bon assessora
ment al client a l'hora de presen
tar-li els articles. De fet Domingo 
m'explicava que actualment la 
tendència als sex-shops era la de 
considerar aquestes botigues com 
establiments comercials norma
litzats. Si el plat fort del peeb 
show de les Rambles és el sexe en 
viu, al Blue Star la imatge predo
mina per sobre de qualsevol arti
cle. Així ens ho constata Domingo. 
"Un 50% de la nostra venda són 
pel·lícules, després hi ha un 30% 
que són productes de làtex com 
poden ser consoladors o vibra-
dors". I és que aquest sex-shop 
disposa de 128 canals que contí
nuament estan passant vídeos 
pornogràfics en totes les seves 
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variants. La manera de gaudir 
d'aquestes imatges és la d'accedir a 
xmes cabines individuals que van 
amb monedes. Entres a dins i t'as
seus a una cadira que sembla ex
treta d'una pel·lícula in tergalàctica. 
Davant teu trobaràs tot un seguit 
de pantal les amb imatges 
suggerents, els comandaments per 
controlar el so i el tipus d'imatge 
que vols fer aparèixer a la pantalla 
central els tens a l'esquerra de la 
cadira. La cabina també disposa de 
paper de WC i d'un sistema sonor 
massa convincent. Tot està previst 
per fer anar la imaginació. El client 
protagonista dels sex-shops conti
nua sent l'home amb un 90% de les 
compres. No obstant, la dona, com 
el gay, quan es decideix a consumir 
aquest tipus de productes ho fa, 
sobretot, amb els articles de làtex 
de gran qualitat, apunta Marcelino 
Domingo. "A la dona no li agrada 
ficar-se una cosa de mala qualitat. 
Tant a Rambles com a Sants tot
hom coincideix en afirmar que 
Barcelona és ciutat eròtica. Uns 
pel gran ambient que la ciutat com
tal viu per la nit, uns altres per la 
gran renovació de pel·lícules por
nogràfiques que es visualitzen com 
a xurros al sex-shops, molt més que 
a Madrid. Sigui com sigui, malgrat 
que aquests locals tenen una clien
tela minoritària respecte altres ti
pus d'oferta lúdica, hi ha més gent 
de la que ens pensem que cada 
vegada els utilitza d'una manera 
natm·al i sense vergonyes ni tabús. 

Ecpatf una associació contra 
el turisme sexual 

o 
s fa difícil d'imaginar; un 
avió carregat de cretins 
volant cap el sud. 

És una caterva d'escollits. Les co
ses han anat prou bé aquest any i 
l'empresa ha decidit oferir-los un 
incentiu: anar a cardar lluny, ben 
lluny, on ningú els pugui dir què 
fan i amb qui ho fan. Tot pagat. No 
són els primers ni, malauradament, 
seran el darrers. Fa un munt d'anys 
que associacions cíviques d'arreu 

KPARTW A RESTAUfíANTS, HOSPíTAlS, 
HOTBS. BARS. COÜfGIS. ETC. 
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sistema indoloro y màxima higiene 

Descuento especial 
al presentar este anuncio 

BoQiiejim, 18 - 08002 BiuceLona - Tel: 301.11.63 

J a u m e V. Aroca 

del món denuncien aquesta mena 
de turisme, que té com a destí certs 
"paradisos" de l'exotisme, i com a 
víctimes, als nens: Però també de
nuncien la indiferència amb la que 
els ciutadans de l'hemisferi nord 
acceptem aquest fet sense esfereïr-
nos com ho hem fet darrerament en 
descobrir l'afer Dutroux i tots els 
que l'han seguit després. 

Caldrà concloure que no és el 
mateix el cos d'un nen de Bangkok 
i el d'un nen de Barcelona? Que no 
té els mateixos drets ni mereix la 
mateixa dignitat? Que per tractar-
se d'infants d'altres races poden 
ser objecte d'xrn comerç evidenciat 
subtilment en la publicitat turísti
ca que veiem sovint pels carrers de 
la nostra ciutat? Sembla que sí, 
però no del tot. 

A Barcelona s'ha creat una dele
gació de l'associació End Child 
Prost i tut ion And Trafficking 
(Ecpat), constituïda per un consor
ci d'ONG, juristes sense fi-onteres, 
l'Associació Catalana per la infàn
cia maltractada, Infància Viva-

Meninos e meninas da Rua i 
Conerctació Nord/Sud. L'objectiu 
d'aquesta associació és impulsar 
una campanya estatal contra la 
prostitució infantil associada al 
turisme, la pornografia i les xarxes 
de comerç sexual de menors. Aques
ta organització tracta de concertar 
campanyes de denúncia i sensibi
lització en els sectors econòmics 
susceptibles d'estar relacionats 
amb aquesta mena d'activitats, 
agències de viatges, companyies 
d'aviació, entre d'altres. A més, 
l'Ecpat promou una reforma del 
Codi Penal amb l'objectiu que la 
llei persegueixi per igual als ciuta
dans i ciutadanes que abusin sexu
alment de nens, ja sigui en el nos
tre país com a fora. Aquesta modi
ficació ja compta amb alguns pre
cedents com l'alemany on la refor
ma del codi ha permès perseguir 
certes promocions turístiques rela
cionades amb el turisme sexual 
amb menors. 

Aquells cretins que volaven cap 
el sud, ja no són del tot immunes. 
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La darrera nit 

® na vintena d'empreses 
organitzen sopars, shows 
i els espectacles pomo 

més increïbles per acomiadar la 
solteria. 

Són un gioip d'amics. Estan so
pant en un dels menjadors d'un 
conegut restaurant situat al costat 
del mercat de la Boqueria. Beuen i 
donen cops a l'espatlla del que pre
sideix la taula, un tipus una mica 
embadocat, amb cara d'haver aixe
cat el colze més del compte. A la 
taula, entre els plats, salten uns 
petits penis de plàstic que els amics 
han comprat en un sex-shop. Tam
bé es passen una nina inflada, a la 
qual li diuen de tot. Un d'ells porta 
unes calces posades al cap com si 
fossin un barret. 

"TTias casat, l'has cagat!", cri
den i repeteixen tot junts: "l'has 
cagat, l'has cagat". EI beneit és el 
nuvi. Celebra la seva última nit de 
llibertat, diu. Els amics l'animen a 
portar-ho amb dignitat. I murmu
ren: "No saps el que t'espera". 

Celebrar els comiats de solter 
s'ha convertit en un ritual i en un 
negoci quasi tan rendible com el 
mateix casament. Una manera 
d'exprémer la butxaca als amics 
d'elles i d'ells. Un negoci que creix 
en quantitat i en sofisticació. "So-
pai- eròtic, calent calent" -llegim 

Eugenio Maduei io 

en un dels centenars d'anuncis que 
diàriament engreixen les colum
nes dels diaris de Barcelona- "Show 
dels boy's per a elles, Show dels 
giri's per a ells. El show de Violeta 
la bun'a. Cava per a tots. Postres 
eròtics. I esmorzar. Tot per 5.000.1 
regalem un telèfon mòbil a tots els 
assistents". 

La porta del reservat s'obre per 
deixar entrar a una guàrdia urbana. 
"Qui és el responsable de tant so
roll?", pregunta. Els amics abaixen el 
to. EI beneit posa cara de circumstàn
cies i s'excusa: "Estem celebrant el 
meu comiat de solter", diu. La guàr
dia es treu la gorra, deixa la poira en 
una cadira, sospira: "quina calor que 
fa aqm"', i toma dient que els veins 
han presentat una denuncia perquè 
no poden dormir amb tant soroll. Els 
amics també es disculpen. "Apa, 
agent, prengui una copeta de cava 
amb nosaltres". Al nuvi li sembla una 
bona idea. "Això mateix, segui una 
estoneta". 

Hem comptat els anuncis de res
taurants eròtics i festes de comiats 
de solters que s'anuncien a la prem
sa de Barcelona. Són una vintena. 
Els anuncis són cada dia més nom
brosos i els textos més llargs. Se
nyal que no els deu anar mala
ment. En els seus reclams tots ofe
reixen el mateix, variacions literà

ries a part: "Infermeres d'infart, 
nois Martini, copes, sopar, disco, 
limusines, cotxes de cavalls, sexy-
pallassos, mulates, cambreres in
nocents, ambulàncies amb infer
meres dins!, dobles de famosos... i 
viatges gi'atuïts per als nuvis... a 
Eurodisney!" 

Ens imaginem el beneit agafadet 
de la mà de la seva ja esposa, assegut 
en un ratob' Mickey i recordant la 
transgressió més foiia de la seva 
vida. La que està començant a viure 
ara mateix, amb la guàrdia urbana ja 
tot suor, tot sufocació, que si m'abaixo 
els pantalons perquè aqm' no es pot 
aguantar la temperatura ambient, 
que si em trec la brusa que m'estreny 
aquests melonets que són per a tu, el 
meu petit Mickey Mouse..., diu, i els 
amics l'aplaudeixen amb ràbia, i la 
grapegen, i la fan pujar a una cadira 
per poder contemplar-la amb cinera-
ma. 

EI show acaba quan l'última peça 
de roba toca al teira. Llavors la 
noia fa un salt, s'espolsa les mans 
que volen menjar-se-la a pessiga-
des, i aconsegueix arribar a la por
ta i al lavabo del costat, on es ves
teix ràpidament. "La mare que els 
va pari", sentim que crida, enfada
da. "Si volen tocar-me, que paguin." 

Al reservatels amicsfan comptes. 
S'han gastat set mil per bai'ba en el 

sopar -vulgar- i l'striptease -els re
gals eròtics són a part. Un d'ells surt 
a parlar amb la noia. Aquesta recu
pera el somriure i els proposa seguir 
la gresca al prostíbul del carrer Amigo 
on treballa. Enumera amb els dits de 
la mà els serveis que els pot fer. EUs 
van sumant amb els dits. "Apa maca, 
ens veiem allà", diu el més decidit, i li 
toca el cul. La noia transforma les 
ganes de donar-li un cop de peu en un 
somriure comercial. 'T)eixarem el 
vostre amic fet pols" -afegebí, i mar
xa amb la roba de guàrdia urbana 
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ficada dins d'una bossa de mà. 
Els organitzadors de les festes 

demostren, en els seus anuncis, un 
gran pragmatisme comercial. De 
la mateixa manera que organitzen 
els números pomo més inimagina
bles, ofereixen també tot el contra
ri: un espectacle d'entreteniments 
sense gens de sexe. O festes per a 
celebrar divorcis. O "tot el que vos
tè (el que paga) s'atreveixi a imagi
nar". No hi ha un altre sentit moral 
que el del negoci. I al negoci... ja se 
sap. El client sempre té raó. 

El sexo en vídeo: atracciones infalïbles 

Elia Herranz 

® ualquier videoclub que 
se precie tiene, al me
nes, una pared dedicada 

a las películas X. No es casual esta 
especialización: en un esta-
blecimiento céntrico este tipo de 
vídeos puede suponer el 40% del 
total de cintas alquiladas y el 60% 
del total de ventas (los tímidos -o 
tímidas- prefieren no amesgarse 
a ser descubiertos por algun vecino 
preguntón). El sexo visionado es 
una forma de entretenimiento mas 
popular de lo que pensamos y un 
gran negocio en estos tiempos de 
búsqueda de la seguridad (sexual y 
empresarial). 

El mundillo del vídeo pomo ha 
cambiado. Si bien las mentes 
decentes relacionan todavía la 
producción y el consumo de 
películas X con el cutrerío, la 
delincuencia y la enfermedad 
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mental, el caso es que la llegada de 
un star-system del pomo con todas 
las de la ley es uno de los inequí vocos 

indicadores de la buena salud y 
creciente reputación del genero. 

Huyendo de hacer un engafioso 

"retrato robot" del consumidor de 
pornografia en vídeo, sí puede 
decirse que hay dos tipos de 
ac t i t udes : la del consumo 
esporàdico y el consumo aficio-
nado o experto, que cada vez es 
mayor . Según aprec ian los 
encargados de los videoclubs, el 
consumidor habitual prefiere 
comprar a alquilar, consume 
regular y fïelmente y està muy 
bien informado acerca de los 
entresijos del mercado. Un dato 
interesante: muy pocas mujeres 
se acercan solas a la sección porno 
del videoclub. Lo que no quiere 
decir en absoluto que no sean 
consumidoras, aunque el hecho 
de que los productes estén todavía 
fabricados y dirigides por y para 
el sector masculino (hétero y 
homosexual) afecta a este desequi-
librio. Posiblemente es cuestión 

de tiempo que se atraiga al sector 
femenino a una indústria cre
ciente que no va a desperdiciar 
este gran número de consumi
doras potenciales. Otra victorià 
en el arduo camino de la liberación 
de la mujer. ^Lo apoyaràn las 
ministras? 

Lo cierto es que la oferta se 
multiplica y diversifica y el 
abanico que va del erotismo suave 
a la pornografia dura se despliega 
en subgéneros , ca l idades y 
estrellas, delante y detràs de la 
càmara. Certàmenes, festivales, 
articules periodísticos y mito-
logías. En este fenómeno se nos 
juntan dos atracciones propias de 
la Sociedad que lo vive: la moderna 
atracción por el mundo audio-
visual, y la atracción por el sexo, 
mas vieja que el mundo. Alquímia 
infalible. 
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GUAJA 
Des de 1985 som pioners 

Artesania ètnica dels cinc continents 

Peces de col.iacdó, regal i 
decoració 

Articles de gran originalitat i de 
qualitat contrastada 

C/Caime, 25 (cantonada Jenisalem) 

08001 BARCELONA Tel. 317 61 87 

CUBA: 

MEXICO: 
MALÍ: 

VIAJES DE TURISMO Y AMISTAT 1997 
NUEVAS RUTAS: TRAS LAS HUELLAS DEL CHE (15 dias) 
FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD; HABANA 97 
BRIGADAS SOLIDARIAS - VIAJES EN GRUPO E INDIVIDUALES 
RUTA MAYA - VIAJES A MEDIDA (de 9 a 30 dias) 
CHIAPAS: INDIGENISTA Y CULTURAL LA CANDON (15 días) 

AVENTURA EN EL PAÍS DOGON 

M A R R U E C O S l AUTENTICO B E R E B E R (15 dias) - INTERCULTURAL 

¥t C/. Casp, núxn. 30-Principal l a B 
Tel. 412 73 78 - F a x 412 74 19 

08010 Barce lona MUNTOMAVA 
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La imatge eròtica de les dones: 
entre el plaer i el perill? 

Rosa Maria Palènc ia 

© laer i Perill" és més que el títol 
d'una comparació de textos sobre 
sexualitat femenina realitzada 

per l'antropòloga Carole S. Vance. És també 
una frase que resumeix la polèmica entorn a 
la representació de la imatge sexual de les 
dones. El dilema és com mostrar el desig 
sexual femení sense que això representi un 
perill. 

Al desembre de 1988 unes dues mil dones 
ens vam reunir a Santiago de Compostela 
per a celebrar les X Jornades Feministes a 
Espanya. Per primer cop, a un auditori mul
titudinari, lluny del petit comitè 
que sol acollir aquests tipus de 
debats, les dones vam parlar dels 
nostres desitjós sexuals. Lesbia
nes i heterosexuals, mestresses 
de casa, dones treballadores, pro
fessionals, prostitutes, mares, àvi
es i joves, lluny dels conceptes 
abstractes del "cal ser" del femi
nisme més clàssic, vam desgra
nar els arguments de les nostres 
fantasies sexuals. Aquestes, a ve
gades, semblaven coincidir amb 
les denúncies que en un altre mo
ment havien obert les jornades 
que, justament, s'havien convo
cat sota el lema "contra la violèn
cia masclista". Aleshores es va 
crear un ambient de complicitat i 
vam ser moltes les dones que ens 
vam sentir reconfortades al des
cobrir la pluralitat dels nostres 
desitjós particulars. El més gran 
aprenentatge d'aquella sessió va 
ser descobrir que cap desig és 
"cutre" i, sobre tot, que no és el 
mateix la fantasia que la realitat. 

El dilema entre plaer i perill 
ha fet que la relació entre porno
grafia i feminisme hagi estat en
tre conflictiva i ambivalent. 

Si considerem la pornografia des de l'àm
bit de la seva producció, ens trobem amb un 
negoci florent en mans masculines i amb 
l'evidència de rutines que moltes vegades 
han significat la denigració i explotació de 
les actrius del cinema porno. El cas més 
sagnant va ser el de Linda Lovelace, la 
estrella de la famosa "Garganta Profunda" 
(1973), pel·lícula best seller que va inaugu
rar el gènere fora de la clandestinitat. Dotze 
anys després d'aquell rodatge Linda va pu
blicar el llibre "Infern" on explicava, entre 
altres bestieses, com va ser ensinistrada fins 

vida quotidiana; la nul.la al·lusió a temes 
com ara l'amor, els afectes o l'anticoncepció; 
la relació lèsbica com objecte del voyeurisme 
masculí; l'exigència d'actriu maques quan 
no tots els actors ho són. Característiques 
totes que evidencien la situació de l'home 
com subjecte, tant de la producció com de la 
consumició. 

El debat a l'interior del feminisme i, sobre 
tot, de la teoria cinematogràfica feminista, 
ha girat entorn d'aquesta subjectivitat. Si bé 
és cert que la producció de pornografia feta 
per dones no és garantia d'una mirada feme-

Una mica d'història 
Als Estats Units el moviment encara roman 
dividit entre les dones que rebutgen 
obertament la pornografia i les que reivindi
quen el seu dret a consumir-la i, fins i tot, o 
sobre tot, a produir-la. 

Al 1985 la lluita antipornografia iniciada 
per les feministes noruegues al 1078 comp
tava amb mig milió d'adeptes entre partits 
polítics, sindicats i organitzacions cristia
nes, a un país de quatre milions d'habitants. 
El moviment rebutjava ser qualificat de pu
rità i denunciava les agressions envers les 
dones que el cine porno representava. 

A Espanya les posicions feministes en
vers la pornografia han passat des de la 
primera alegria de l'època del "destape", 
amb tot el que significava d'alliberament de 
la censura franquista i de reivindicació del 
dret al cos i plaer femenins, fins el rebuig per 
la seva presumpta casualitat de violència 
real contra les dones, el seu caràcter 
falocèntric i, sobre tot, pel seu reduccionisme 
de la imatge femenina a objecte de plaer 
masculí. 

Malgrat això, el moviment feminista a 
casa nostra mai ha fet costat a les posicions 
més conservadores que apel·len a la censura. 
Des de les primeres Jornades sobre sexuali
tat, celebrades al 1983, les posicions s'han 
anat matisant, sobre tot quan s'han assumit 
les contradiccions pròpies del desig sexual i 
la legitimitat de la seva pluralitat. 

Imatge de la pel · l ícula barce lonina "Susana" 

arribar a perdre el reflex del vòmit. 
Es ben cert, però, que avui en dia la 

diversificació de la indústria pornogràfica i 
el seu creixement permet trobar-nos tant 
amb actrius que asseguren gaudir amb el 
seu treball, com amb aberracions que, per 
ser-ho, romanen a la il·legalitat i que cal no 
tan sols denunciar, sinó combatre. 

Què és la pornografia? 
Des del punt de vista formal, la pornografia 
pot definir-se com la representació de sexe 
explícit amb abun
dància de primers • • • • • • • I ^ H 
plans genitals. Algu
nes característiques 
del cinema porno 
definides pels teòrics 
són: el seu falo-
centrisme; la sub
missió de l'argument 
a la preponderància 
de la imatge sexual 
explícita; la exacer
bació en la fragmen
tació del cos femení, 
focalitzat i reduït a genitals, cara, pits i cul; 
la reiterada representació de la dona sempre 
disposada a la penetració sense més preàm
buls; la representació de la penetració vagi
nal i la felació com formes principals de la 
relació sexual; la exigua representació de la 

En la indústria porno 
hi ha des d'actrius que 
asseguren gaudir amb 
el seu treball fins a 
aberracions il.legals 
que cal denunciar i 
combatre 

nina i d'una representació de la imatge de la 
dona com subjecte i no només com objecte de 
plaer masculí, sí sembla, però, ser la seva 
condició indispensable. 

Les dones consumeixen porno 
Malgrat que només sigui per criteris de 
mercat, el desig femení comença a formar 
part d'aquesta producció. Al seu llibre "Hard 
Core, Pleasure and the Frenzy of the Visi
ble", Linda Williams explica com al 1983 un 
grup d'actrius porno nord-americanes van 

discutir la contradic-
^•HBBü^BH ció que significava el 

seu treball amb la 
seva condició de fe
ministes, per això 
van decidir cons
tituir el "Club 90" 
dedicat a produir 
pel·lícules porno di
rigides a un públic 
femení. 

A l'analitzar les 
característiques for-
mals d'aquestes pro

duccions, Williams subratlla la importància 
del major respecte al temps i a l'espai reals a 
l'hora de representar el desig femení, així 
com el respecte a la integritat del cos femení 
envers la fragmentació del porno més dur. 

De fet, la indústria de pel·lícules porno als 

Estats Units ha anat evolucionant assumint 
que, cada cop més, les dones formen part del 
seu mercat. Al 1990 hi havia als EUA 350 
milions de sales X, només la meitat que una 
dècada abans, mentre que el 40% dels 100 
milions de lloguers anyals de vídeo domèstic 
porno van ser efectuats per dones. És molt 
probable que aquesta tendència sigui sem
blant a l'Estat Espanyol en la mida que les 
dones hem anat assumint el dret, no sols al 
nostre propi cos, però al plaer sexual. 

Un exercici interessant és el que realitza 
l'estudi fotogràfic londinenc "Exposures 

Studio", al que, invertits els rols 
tradicionals, dones fotògrafes fan 
fotografia eròtica de models mas
culins. Una d'aquestes dones de
clarava en un reportatge televi
siu: "Quan faig fotos d'homes 
nus, sento el desig de venjança 
que em diu: vosaltres ens heu 
humiliat, ara em venjaré. Però 
sincerament no és això el que 
vull fer. El nu masculí ha existit 
sempre, però no com objecte de 
desig femení, nosaltres volem 
aconseguir-ho". 

Un al t re p lante jament 
d'aquest estudi consisteix en ses
sions fotogràfiques en les que les 
models participen en aquesta re
cerca "d'una eròtica alternati
va". Les models no són joves i 
belles, però són dones més pro
peres a la realitat que desitgen 
transmetre aquest sentiment 
eròtic, no sols amb el seu cos. El 
nou plantejament consisteix en 
admetre el punt de vista de la 
dona model, fer-se càrrec de les 
seves necessitats i sentiments 
que té com a persona i intentar 
transmetre'ls a la fotografia. 

La idea és no servir-se dels 
estereotips eròtics més tradicio
nals i reivindicar una represen

tació eròtica des del punt de vista compartit 
per ambdós gèneres. 

També a Anglaterra, malgrat que a l'àm
bit de la literatura, l'editorial Black Lace 
(Blonda Negra) publica novel·les eròtiques 
escrites per i per a dones. La publicació d'un 
títol nou cada 15 dies és força il·lustrativa 
del seu èxit. Cleo Cordell, una de les escrip
tores de Black Lace, explicava que la clau 
consisteix en conèixer els desitjós del seu 
públic. Diu que les dones semblen més inte
ressades amb les escenes del joc eròtic que no 
amb les de "mete y saca" (sic). I afegeix: "no 
hi ha res més feminista que l'acceptació de la 
pròpia sexualitat". 

Sembla ser que la condició indispensable 
per una representació del desig femení, l'al-
ternativa al porno fet només per i per a 
homes, és la posició de la dona com subjecte, 
la seva participació com "subjecte que diu" i 
no només com "subjecte dit". Com a tota 
producció ar t ís t ica, només aquest 
posicionament permetrà concitar la mirada 
femenina a ambdues bandes de la pantalla. 

L'altra condició, per suposat, és la lli
bertat. La llibertat d'expressió tant com de 
consum. La llibertat respectuosa del joc 
democràtic i per tant, dels drets de les 
treballadores a dins de la indústria. La 
llibertat entesa com respecte i no com nor
ma de mercat. Llibertat que permeti a les 
dones expressar el seu desig sense riscos. 
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Barcelona en una vinyeta 

CARLES VALLS I CANUDAS 

Les vinyetes dels còmics 
dibuixen una Barcelona de 
paper. El barrio Xino de 
Makinavaja, el monument de 
Colom on viu Buitre 
Buitaker, el port i les 
Rambles de Pere Vidal, o la 
Barcelona olímpica d'en Cobi i 
la seva troupe són alguns 
punts de la geografia 
barcelonina on pàgina a 
pàgina els còmics han tingut 
com a escenari la ciutat. 

Martí Riera recull en un 
dels seus àlbums les vivències 
d'un taxista barceloní a la 
sèrie "Taxista". La plaça 
Reial, amb tota la seva fauna 
i filosofia urbana, queda 
reflectida en els dibuixos de 
Nazario en el seu últim llibre 
"Plaza Real Safari". La 
dibuixant de còmics, Annie 
Goetzinger, retrata a 
"Barcelonight" les illes de 
l'Eixample i l'enderrocament 
de les fàbriques de Poblenou a 
la Barcelona preolímpica. 
Aquest còmic té com a 
protagonista una jove 
estrangera que arriba a la 
ciutat, la descobreix i s'hi 
enamora. Un altre dibuixant, 
Carlos Giménez, a "Rambla 
arriba. Rambla abajo" també 
descriu la ciutat abans dels 
Jocs Olímpics. 

Les Olimpíades 
barcelonines han estat font 
d'inspiració de nombrosos 
còmics. Destaca l'humor 
esclatant de Ibàfiez amb les 
històries de Mortadelo y 
Filemón a "Barcelona 92". 
Però serà el gos Cobi de 
Mariscal qui es convertirà en 
el protagonista de tires i 
historietes oficials que 
envernissaran la ciutat més 
que mai. L'altra cara de la 
moneda, serà el naixement 
d'altres cobis petaners, 
rabiüts, que mossegaran la 
ciutat de disseny i donaran 
una visió crítica i àcida de 
l'esdeveniment i les 
transformacions de la ciutat. 

Però la influència del còmic 
no es pot limitar a l'edició de 
llibres d'historietes. Aquest 
art gràfic enquadrat serà la 
imatge institucional i 
corporativa de moltes 
manifestacions ciutadanes i 
cíviques. Cartells, fulletons, 
murals seran il·lustrats per 
dibuixants de còmics que 
reinventaran visualment la 
ciutat. 

A tall d'exemple, 
destaquen els dibuixos de 
Max sobre el correfoc de la 
Festa de la Mercè o una 
història també de Max on 
converteix les gàrgoles de la 
Catedral en un malson 
monstruós. Per aquells que 
prefereixin els vampirs, hi ha 
una novetat al mercat del 
còmic. Es tracta de "El baile 
del vampiro" de Sergio Bleda, 
on l'inici de la història es 
situa a Barcelona. 

Ara s'ha inaugurat un 
museu del còmic a Barcelona... 
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El dibuixant Montesol veia d'aquesta manera el sexe barceloní de finals dels anys 80 

Una ciutat de còmics i còmica 
CARLES VALLS 

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona 
amb permís del de la ciutat francesa 
d'Angulema- converteix cada any la nostra 
ciutat en la capital 
mundial dels còmics. 
Barcelona és una cita 
obligada pels amants de 
l'art de la vinyeta. Durant 
la segona setmana de maig 
es va celebrar el 15è Saló a 
l'Estació de França. Al 
costat de vagons de trens 
es van tastar diferents 
vinyes de còmics d'aquí i de 
fora del nostre país. El Saló 
va tenir com a protagonista 
als joves autors que són els 
nous valors de la historieta 
espanyola. També hi van 
haver exposicions 
dedicades als dibuixants 
Sanchis, Max, Sequeiros i 
al nord-americà Peter 
Bagge, amb les aventures 
del jove Buddy a Seattle a 
la sèrie "Odio". 

Però Barcelona no és només la ciutat dels 
còmics sinó també la dels còmics d'humor. 
La revista El Jueves , nascuda aquí, va 
celebrar el seu 20è aniversar i amb molt bon 

rotllo. Una exposició al 
Pa lau Moja va recollir 
una selecció de les seves 
millors t i res . 

Per a l t ra par t , un 
número extra va ser 
dedicat a la portada 
1000. Óscar, Ivà, Kim, 
Azagra, José Luis 
Mart ín , Bernet, Mariel, 
entre d 'al tres, són 
alguns, són alguns dels 
dibuixants que han creat 
personatges tan populars 
com Profesor Cojonciano, 
Makinavaja, Martínez el 
facha, Pedró Pico y Pico 
Vena, Jesusito, Clara... 
de noche, o Mamen. 
També hi ha al t res 
revistes de còmics 
humorís t iques com Puta 
Mili o Makoki. 

Barcelonins 
de paper 

ĉ ŷ  
Alguns personatges dels 

còmics són nascuts a 
Barcelona, d'altres hi viuen i 
treballen. N'hi ha que estan 
de pas però tenen aventures 
en aquesta ciutat. 

Makoki 
(Gallardo & Mediavilla) 

Jove molt radical i impulsiu 
acompanyat de la basca. 
Ajudarà a Tio Emo a fugir de 
la Model. 

Buitre Buitaker 
(Gallardo & Mediavilla) 

Ocellot feixista i renegaire 
que viu a dalt del monument 
de Colom. Seria la mascota 
ideal de Martínez el Facha 
(Kim). 

Makinavaja 
(Ivà) 

Un xoriço del Barrio Xino. Del 
mateix autor de "Historias de 
la puta mili". 

Cobi 
(Mariscal) 

Gos pijo molt esportista, 
mascota de Barcelona'92. 
L'acompanya la desmanegada 
Petra dels Paralímpics. 

Superlópez 
(Jan) 

Superman barceloní amb 
bigoti incorporat, paròdia dels 
superherois americans. 

Opisso y Dora 
(Montesol) 

Parella de postmoderns a la 
Barcelona de disseny. També 
va crear uns altres 
personatges Neo & Post de la 
mateixa corda. 
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comercial bobera 
TOT EN ENVOLTORII EMBALATGE 

TOT PER LES SEVES FESTES 
FUNDADA L'ANY 1919 

Xuclà, 15 T. 3171428 Paral·lel, 115 T. 4416675 

pasHsserla 
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PERFUMERIA TABER 
Call, 26 - Tel 301 07 34 

BARCELONA 
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J O I E R I A R E L L O T G E R I A 

DISSENYS I REPARACIONS 
SOM JOIERS D'OFICI DES DE 1909 

HOSPITAL, 29 
TEL. 318 22 84 

08001 BARCELONA 

APARCAMENT GRATUÏT 
AL MATEIX EDIFICI 

RESTHURHNTS BARCELONINS RECOMANATS 

u 
£atotliuta 

LITTLEITALY 
K I S I O K \ % T F 

C/ REC Gto ps del Born) 
Telf. 319.7973 
Horario:13a16y20a24h. 
Cerrado: Sabado a mediodía 
Cerrado: Domingo 

eSUTERIA 

4̂ no c^^ 
Casa fundada f'any 1912 

FABRICACIÓ PRÒPIA 
I ARTESANA 

Obert tot l'any 
-Pa cruixent amb tomàquet;... 

- Gofres 

-També tenim orxata sense sucre 

Rambla del Poble Nou, 44-46 
Tel. 30918 72-Barcelona 

^ ^ 

RESTAURANTE ESPECTACULO 
DISCOTECA 

ofrece a todos los novios-as, sus 
10 MANDAMIENTOS para una 

NOCHE CELESTIAL 

^ Cena con anímación interactiva (actores, magos, etc.) 

Q Espectaculo erótico. Supergirls. Superboys. Humor 

Q Regalo foto de grupo 

O Copa de cava gratis 

^ En grupos superiores a 10 personas, novio/a gratis 

Q Concurso en el escenarlo novios/as (Premio a los ganadores) 

^ 6 noches de hotel gratis a todos los novios/as (y 2 a los acompaüantes) 

O Doble discoteca. 2 ambientes. 2 músicas, hasta el amanecer 

O Sorteo de un viaje al caribe para 2 personas 

^ Precio de pecado: desde 5.00(1 ptas. todo incluido 

Información y reservas: 
Avda. Parahlel, 106 - Teléfonos: 442 01 01 - 442 08 15 

FflS fl Pfl5 
Organització de festes 

Telf. 412.05.58 

GFIJSTALEfiÍA - CAFlPJNTEFiÍA DH ALUtVl·lMIO Y PVC 

DIVISIONES DE ALUMINIO 
REJAS DE SEGURIDAD 

PERSIANAS - MAMPARAS DE BANO 

10 ^k dc descuentos en cualquier instahición de ahiminio, mümjHiras de (xifto. rejas de se^uridad. cortinas plegables 

Hnos. JURADO 
CA Enríque Granados, 26 - Tel. 453 87 16 
Exposición: Major de Gràcia, 244 - Tel. 415 57 26 
Taller: Flor de Neu, 15 - Tels. 359 99 56 - 359 90 00 

Carrer de la Pietat, s/n 
08002 Barcelona 

Tel. 310 65 66 
Fax. 310 66 58 

Escola Professional 
de la Dona 
Diputació de Barcelona Informació: ToL 310 65 14 

C U R S 1 9 9 7 / 9 8 
CUINA 
PATRONATGE, TALL I COSTURA 
PLANXA I RESTAURACIÓ DE PECES 
LLENCERIA 
NINES I NINOTS 
FLORS ARTIFICIALS 
FUSTA 
METALL 
RELLIGATS 

BRODATS 
PUNTES 
IL.LUSTRACIÓ 
TÈCNIQUES PICTÒRIQUES 
TEORIA I HISTÒRIA DE L'ART 
GESTIÓ D'EMPRESA 
IDIOMES (Català, Francès, Anglès i Alemany) 
SEMINARIS DIVERSOS 

Alumnes nous: 
Matriculació del 15 al 30 de juliol de 9 a 14 1 de 16 a 18 hores 

PRIMERA 
PASTISSERIA A 

BARCELONA AMB 
UN E X T E N S 

ASSORTIT DE 

BOMBONS 
ERÒTICS 

PRODUCTES 
ARTESANS 

EXPOSICIÓ I REGALS 

DKÍÍl STACIO 1)K 
LKS N()STRi:S 

Banys Vells, 7 
Barri de la Ribera 

Tel. i Fax: 319 64 91 
08003 Barcelona 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI 

357 77 55 
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Un reportage de 

Rosa Querol 

Suman casi un millón, casi el 18% de la población 
catalana. Son el actual Sènior Boom, en contraste 
con el Baby Boom de los anos 60 

El Sènior Boom 

jmmmfiWmitl ie situa 
en los 76 anos para los hombres y 
en 82 para las mujeres y nuestros 
mayores reclaman un papel activo 
en nuestra sociedad. La jubilación 
obligatòria està siendo discutida 
por muchos, ya que puede repre
sentar la pérdida de un trabajo 
gratificante y el pase automàtico a 
miembro pasivo de la comunidad 
de un dia para otro. Para Josep 
Bombí, de 76 anos, presidente de 
la Agrupació de Formació d'Aules 
per a la Gent Gran de Catalunya, 
AFOPA, la jubilación fue un trau
ma. "Me jubilé anticipadamente a 
los 62 anos por la difícil situación 
de la empresa -explica-. La gente 
no piensa que se ha de jubilar y no 
se da cuenta de que hay que 
prepararse con antelación para 
esta etapa de la vida". 

• Ayer activo, hoy pasivo 
Para prevenir la depresión que 
puede llevar aparejada la jubilación 
se recomienda a los mayores de 
55 afios que asistan a cursillos de 
"preparación para vivir en plenitud 
la madurez". La Fundación Pere 
Tarrés organiza "Créixer amb els 
anys", curso coordinado por Lluís 
Antoni Sobreroca, de 73 anos, 
sacerdote y economista. El curso 
tiene una duración de 40 horas y se 
imparte desde hace ocho anos en 
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• Leonor "Arenita", Miss Espafia en Cuba a los 22 anos, lleva comida cada maüana a los 
gatos que tiene bajo su protección en le Barceloneta 

Catalufia, Valencià, Baleares e, 
incluso, Portugal. "Un amigo mío 
murió a poco de jubilarse por falta 
de motivación. Hay que procurar 
que la persona no se hunda -ma-
nifiesta el Padre Sobreroca-. El 
curso no prepara a los futures 
jubilades para la vejez, sinó para 
que sigan siendo activos y trabajen 
de una forma diferente". 

Para Ricardo Moragas, director 
del Master de Gerontología Social 

de la Universidad de Barcelona, 
los cursos son muy necesarios però 
su importància no està reconocida 
en nuestro país. "Los jubilades 
viven un promedio de 18 afios. Es 
una incoherència que no tengan 
ningún tipo de preparación", argu
menta. Por su parte, el Ayun-
tamiento de Barcelona patrocina 
un curso gratuito de 10 horas 
dirigido a los mayores de 55 afios 
en coordinación con los sindicatos 

CC.OO. y UGT, realizado por la 
Cruz Roja. 

# El tiempo es oro 
El tiempo libre, tan escaso para el 
resto de la población, es el bien 
principal del jubilado, però no es 
oro cuando no se sabé como 
utilizarlo. No es este el caso de 
Joan Auladell que, a sus 64 afios, 
ex propietario de una empresa 
tèxtil, ha redescubierto su vocación 

por la pintura y el dibujo. "Se me 
daba bien en la escuela, però deje 
el colegio a los 17 afios para trabajar 
-cuenta- . Al principio, cuando 
traspase la empresa hace seis afios 
no sabia que hacer. Compraba el 
periódico, paseaba por el pueblo, 
hacía la siesta. Ue aburría mucho. 
Ahora, con la pintura, estoy 
pasando la mejor època de mi vida". 

Pilar Cuyàs tiene 78 afios. Costure-
ra de profesión, desde 1983 es sòcia 
del Casal d'Avis d'Hospitalet Centre. 
Pilar canta en la Coral y forma parte del 
"Grup de Teatre d'Hospitalet Centre". 
"Somos 25 y todos superamos los 75, 
desde el director hasta el encargado 
de las luces", afirma. El grupo se pre
senta al concurso de 'Teatre de Gent 
Gran que se celebra en Terrasa desde 
1990. "El afio 94 ganamos el primer 
premio con nuestra obra "Baltasat", 
dice. 

Àngel, antiguo mecànico de Renfe, 
tiene 77 anos. Es socio de varios Ca
sals. Le gusta jugar al dominó y asistir 
a conferencias, però su verdadera 
pasión es el baile. "Bailo desde los 17. 
Me gustan los valses y tangos, y voy a 
bailartodos losdías que puedo, por las 
tardes de 5 a 7', explica. Àngel, viudo, 
ha hecho amistades en los Casals. 
Hace 10 afios conoció a Pascuala en 
uno de ellos. "Ella tiene 84 afios però 
también le gusta ballar" 

Para las mujeres no es fàcil en-
contrar pareja de baile en los Casals. 
"Por cada viudo hay 10 015 viudas, 
-observa Pilar-. Muchas mujeres 
tienen que ballar con otras porque 
no hay suficientes hombres". 
También se f orman parejas, aunque la 
mayoría viven juntos sin casarse para 
no perder una de las dos pensiones. 

Entre la casa y la residència 

• Muchos ancianes viven solos en sus casas 
rodeados de sus recuerdos y allí quieren seguir. 
Diferentes organizaciones de voluntahado 
social así como los organismos públicos 
colaboran para mejorar su calidad de vida. 
Maria tiene 84 afios y percibe 24.000 pesetas 
al mes como beneficiaria del Fondo de 
Asistencia Social (FAS). Vive sola en su piso 
de Poblenou però, desde hace 10 afios, por 
iniciativa de CARITAS, recibe la ayuda de una 
trabajadora familiar dos veces por semanay la 
visita regular de dos voluntarias, Ana y 
Montserrat, que se interesan por su situación 
mientras conversan agradablemente. 

Los 500 voluntarios de "Amics de la Gent 
Gran" visitan semanalmente en sus domicilios 
a ancianes necesitados que viven solos. Se 
trata de aportar a los mayores compahia y 
afecto que les ayude a recuperar hàbitos 
sociales, però no de realizar trabajos 
domésticos, facilitados por los organismos 
públicos. Desde su fundación en 1987 la 
asociación lleva a cabo muchas actividades 
para aportar alegria a la vida de "sus" abuelos. 
Se celebran dos fiestas al afio: Navidad y la 
llegadade la primavera, en laque los voluntarios 
regalan una planta a los ancianes para recordar 
el lema de la asociación: "les flors abans que 
el pà" (el respeto por encima de todo). 

A pesar de todos los esfuerzos para 
mantener a las personas mayores en sus 
domicilios, en ocasiones, esto no es posible y 
el anciano solo o con pareja debe trasladarse 
a una residència. 

La Residència Pública Jaume Batlle, en 
Poblenou, està gestionada por l'Associació 
Pere Relats. Acoge a 93 ancianes (15 en el 
Centro de Dia), la mayoría mujeres, con un 
promedio de edad de 85 afios y con diferentes 
necesidades de atención. Maria Solé tiene 82 
afios y vive en la residència desde los 79. 
Ingresó con su marido tres anos después de 
iniciar los tramites. "Entre con artrosis. No 
podia subir escaleras -recuerda-, però aquí 
me han mejorado bastante. Ahora subo cinco 
pisos andando si no funciona el ascensor". Por 
las mahanas, Maria ayuda a los cuidadores a 
preparar los desayunos y acostumbra a ir al 
mercado, sola o con dos amigas. 

Maria no tiene hijos però su sobrino la visita 
con frecuencia y la recoge para celebrar las 
fiestas. Elena López, animadora cultural de la 
residència, constata que los ancianos, en 
general, no reciben muchas visitas de sus 
familiares. Aunque "las familias conscientes 
vienen unaodos veces por semana", reconoce. 

Leonor, de 86 anos, ingresó en la residència 
en 1994,17 después de la muerte de su marido 

José Sala. "El payaso 
de los hermanos Sala", 
manifiesta. Leonor re
cuerda en sus fotogra-
f ías su brillante pasado 
de artista de varieda-
des, de sobrenombre 
"Arenita", elegida "Miss 
Espafia en Cuba" a los 
22 afios, a donde viajó 
de la mano de Raquel 
Meller. "Era como una 
madreparamf, evoca. 
"Arenita" sale todas las 
mananas para llevar 
comida a los doce ga
tos e incontables palo-
mas que tiene bajo su 
protección en la Barce
loneta. 

Raimunda,Angeles 
y Vicens se encuen-
tran en la 2a planta, es el piso dedicado a los mas 
enfermos. Raimunda, la mayor, tiene 94 afios, 
vive en la residència desde hace cuatro, està 
ciega e invàlida. Ha sobrevivido a su marido y sus 
dos hijos. Angeles y Vicens son solteres. Se 
encuentran bien en la residència però piensan 
que los cuidadores tienen mucho trabajo. 

Las actividades conjuntas, como esta en la parròquia 
de Poblenou, ayudan a los mayores 

Las residencias públicas, que perciben el 
80% de la pensión del anciano, obligan a 
largas listas de espera. Los preciós de las 
privadas se sitúan entre 80.000 y 250.000 pts. 
según servicios y emplazamiento. Muchos no 
pueden acceder a ellas y precisan la ayuda de 
la Sociedad. 
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Un reportatge de 

Sònia Isart i Sanou 

Als anys 60, les forces que farien possible la 
democràcia comencen a cohesionar-se. A Barcelona 
són les CCOO, el moviment estudiantil i les 
Comissions de Barri, origen del moviment veïnal. 

La transició i el moviment veïnal 
•^ I-' 
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;'|Bèia un milió 
d'habitants \ !a seva zona d'influèn
cia (molt més petita que l'actual) 
200.000 persones. Des dels anys 
50 i fins ben entrats els 70 hi va 
haver un procés migratori que féu 
créixer molt íssim Barcelona. 
Aquest augment de població i les 
necessitats que això generava van 
donar lloc al creixement anàrquic 
de la ciutat i a l'aprofitament 
d'aquesta situació per part de les 
classes dominants. El plantejament 
urbà, les lleis de l'habitatge i les 
ordenances municipals van ser ter
giversades i utilitzades per a servir 
els interessos dels constructors, 
promotors i propietaris del sòl. 
L'urbs i especialment els seus bar
ris perifèrics van anar acumulant 
dèficits de tot tipus. La qualitat de 
vida no era digna ni humana. En 
urbanisme i habitatge el 
desarrollismo construïa pisos i més 
pisos sense tenir en compte la ne
cessitat de zones verdes i serveis 
escolars, sanitaris... L'especulació 
del sòl estava protegida pel règim 
fins al punt que la concessió de tots 
els permisos d'obra passaven per 
la notaria de l'alcalde Porcioles. I el 
mateix Estat construïa mals habi
tatges a través de l'Obra Sindical 

La policia arrega contra els manifestants al febrer de 1976 

del Hogar, que ni tan sols pal·liaven 
el problema del barraquisme. 

En aquest context naixien, als 
anys 60 i paral·leles a les Comissi
ons Obreres, unes anomenades 
Comissions de Barri destinades a 
lluitar per la millora d'aquestes con
dicions de vida. El 24 de desembre 
de 1964 la dictadura va aprovar la 
Llei d'Associacions de Fraga 
Iribarne. Era una llei ambigua que 
esdevindria la primera eina política 
del moviment social. Així, a partir 
del 1965 comencen a crear-se i 
constituir-se legalment les associ

acions de veïns, sovint al voltant 
d'una parròquia 0 del germen d'una 
Comissió de Barri. L'esquerra polí
tica clandestina (PSUC, PSAN, 
Bandera Roja, altres col·lectius i 
més tard el PSC, en procés de 
formació en aquells moments) va 
trobar en el moviment veïnal l'úni
ca plataforma legal que li permetia 
de trobar-se i d'actuar, de manera 
que els partits van entrar a treballar 
en les associacions braç a braç 
amb cristians progressistes i veïns 
sense adscripció política prèvia. 

Algunes dades de mitjans dels 

MANEL ARMENGOL 

anys 70 mostren la representativi-
tat dels partits polítics a les associ
acions de veïns. El PSUC, que 
l'any 1974 havia absorbit el gros de 
Bandera Roja, era el partit amb 
més presència al moviment veïnal: 
els seus militants estaven al 70% 
de les associacions. Els grups que 
convergirien en el PSC tenien una 
presència del 35%. Partits que avui 
ja no existeixen, situats més a l'es
querra, tenien una forta represen
tació: el Moviment Comunista de 
Catalunya (MCC), el 20%, i el 
Partit del Treball, el 14%. Conver

gència Democràtica de Catalunya 
(CDC) només tenia militants al 10% 
de les associacions. 

L'any 1972 es va crear l'Assem
blea de Catalunya, integrada per 
tots els partits que es consideren 
democràtics: d'esquerra i dreta mo
derada. Tenia un plantejament po
lític: per una banda afeblir la dicta
dura i, per l'altra, l'organització 
política de tots els moviments soci
als, i per això també hi eren les 
associacions de veïns. Després 
naixeria el Consell de Forces Polí
tiques de Catalunya, integrat no
més per partits polítics i amb un 
plantejament unitari cap a la demo
cràcia. 

El 1975 mor Franco, el 1976 és 
l'any del referèndum, el 1977 el 
de la legalització dels partits i les 
primeres eleccions generals de
mocràtiques, i el 1979 es voten 
per primer cop des de la Repúbli
ca uns ajuntaments democràtics. 
És la transició i, en aquest mo
ment, els quadres dirigents del 
moviment veïnal que tenen car
net polític prenen càrrecs institu
cionals i abandonen les associa
cions de veïns. Alguns, com ara 
els socialistes, opinen que és un 
moviment que ja no té raó de ser 
un cop institucionalitzades les es
querres, i es produeix un buit de 
militància que no comença a re
muntar fins a mitjans dels 80, quan 
amb el desencís es torna a veure 
la necessitat que els moviments 
socials engresquin els ciutadans 
a participar políticament. 

Del barri a la ciutat 

• Tot i que les associacions de veïns s'ha
vien creat per respondre als problemes con
crets que afectaven els seus barris, calia 
solidaritzar-se amb els barris veïns i unir 
forces. Ja existia una Federació d'Associa
cions de Veïns de Barcelona (Favb), creada 
el 28 de juliol de 1972, però formada pels 
bombillaires:, associacions de carrer que 
només guarnien els carrers per Nadal i per la 
Festa Major. Per això les associacions de 
veïns de barri van crear semiclandestinament 
la Coordinadora de Sant Antoni, anomena
da així perquè es reunien a la parròquia de 
la Preciosíssima Sang d'aquest barri. Hi 
eren els barris de Sants, Carmel, Sant Antoni, 
Sagrera, Barceloneta, Nou Barris, Sant 
Andreu, Horta, Esquerra de l'Eixample, 
Guinardó, Turó de la Peira, Maresme, les 
Corts, Districte Vè, i tres de l'Hospitalet: Sant 
Josep, Torrassa-Collblanc, Pubilla Casas-
La Florida. Et. 1974 van entrarà la Favb, i el 
1975 una candidatura unitària entre barris i 
bombillaires va marcar el camí que seguiria 
el moviment urbà en l'àmbit organitzatiu. 

El 1976 la Favb va protagonitzar la prime
ra manifestació en defensa de la Llibertat, 
l'Amnistia i l'Estatut d'Autonomia, que reuní 
50.000 persones al passeig de Gràcia. Feia 
70 dies que havia mort el Dictador, era l'11 
de febrer del 76, i la clandestina Assemblea 
de Catalunya creia que era el moment de fer 

sortir la gent al carrer per demanar una drets 
bàsics i va utilitzar la cobertura legal de la 
Favb per fer la manifestació, que tot i així el 
Govern Civil desautoritzà. El missatge de 
les associacions de veïns era clar: calia un 
canvi polític per poder dur 
a terme la transformació 
urbana necessàr ia a 
Barcelona i a la resta de 
ciutats del país: per això 
estaven reclamant lliber
tats democràtiques. 

Aquell mateix any el 
moviment urbà inaugura
va la campanya "Salvem 
Barcelona per la Demo
cràcia" enfront de la dure
sa de l 'administració 
postfranquista de la tran
sició. Després vindrien les 
eleccions generals del 
1977 i la campanya del 
moviment urbà demanant 
ajuntaments democràtics, 
que ja s'havia iniciat de 
primer contra el Pla Ge
neral Metropolità, o Pla 
Comarcal, que l'alcalde Viola (substitut de 
Massó), en la línia de Porcioles, s'encarregà 
de dur a terme. Aquest pla enfrontava els 
interessos de la propietat amb els dels barris 
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que reclamaven sòl públic. Per això es va fer 
popular la frase "Viola a la cassola". El suc
cessor de Viola, l'alcalde Socías Humbert, 
que dimití tres mesos abans de les eleccions 
municipals, va aprendre a tractar amb la 

Favb com a interlocutora 
de primera mà en els con
flictes urbans. 

El març de 1979 la 
Favb feia públic un mani
fest amb les peticions al 
futurajuntament: urbanis
me, treball, sanitat, trans
port públic, cul tura.. . 
n'eren els temes princi
pals. El 3 d'abril hi havia 
les primeres eleccions de
mocràtiques amb victòria 
majoritària dels partits 
d'esquerres: PSC i PSUC. 

Durant tot aquest perí
ode les associacions de 
veïns no van deixar de 
treballaren projectes con
crets: comissions per a 
l 'amnistia, creació de 
guarderies (es comença

va a veure la importància de l'educació en 
els primers anys dels nens), creació d'una 
Coordinadora d'Espectacles infantils, que 
defugia, amb grups d'animació, titelles, etc.. 

AMNISTIA 

que feien participar l'infant, dels espectacles 
típics de pallassos que es feien als teatres 
Peques i Sala Mozart. La Claca, Xesco Boix, 
Ara va de bò. Titelles Marduix, Drac Màgic 
són grups que van anar sorgint a l'empara de 
la Coordinadora d'Espectacles. També s'or
ganitzaven conferències-debats i taules ro
dones. 

Es van crear cineclubs per difondre mis
satges polítics, tant a través de pel·lícules 
prohibides com d'altres que amb contingut 
polític havien pogut superar una censura 
que no havia sabut llegir entre línies, per 
exemple "El jardín de las delicias", o "El 
acorazado Potemkin", projectada a porta 
tancada a la parròquia de la Preciosíssima 
Sang, on amb un aforament de 300 perso
nes se n'hi encabiren 500, i tot a través del 
"de boca en boca". L'enganxada de cartells 
intentant no ser enxampats per la policia, 
enunciant algun d'aquests actes també era 
un sistema habitual. 

En definitiva, de les males condicions de 
vida existents a la ciutat i sobretot als barris 
populars va néixer un moviment associatiu 
veïnal que no només reivindicà millores en la 
qualitat de vida, sinó que creà tota una 
contracultura i féu de la lluita per la democrà
cia la seva necessitat vital per poder dur a 
terme els canvis que Barcelona necessita
va. 
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La Bordeta reclama un ambulatori i es queixa dels polítics 
Una enquesta de la Comissió de Veïns de La Bordeta revela que la majoria dels 19.000 habitants 

del barri demanen un nou ambulatori, més aparcaments, zones verdes i transports, i l'agilització 

dels tràmits perquè Can Batlló sigui de tots. 

• LA BORDETA 
ÍJoAN CREUS 

Els veïns i veïnes de La Bordeta 
estan molt satisfets de viure al 
seu barri, el valor principal del 
qual és -segons diuen en una 
enquesta realitzada per la Co
missió de Veïns- "la qualitat hu
mana de la seva gent". Una gent 
molt gran, si atenem que La 
Bordeta ocupa el segon lloc en 
la classificació dels barris de 
Barce lona ordenats segons 
l'edat dels seus habitants. 

Que la gent estigui contenta 
dels seus veïns no vol dir que 
també ho estigui de les condi
cions de vida del barri, que con
sideren que "està pitjor que els 
altres barris de la ciutat". Aquest 
empitjorament és realment greu 
en l'apartat de l'assistència sanità
ria, perquè l'ambulatori -Centre 
d'Atenció Primària- més proper 
és a 720 metres "i de pujada", i es 
troba totalment massificat, ja que 
abasta 52.500 cartilles, quan la 
planificació sanitària aconsella 
que hi hagi un centre per a cada 
20.000 cartilles. 

Altres problemes assenyalats 
pels veïns són la manca d'apar
caments , de zones verdes , 
d'equipaments i de transports. 
Dels serveis municipals només 
arriben a l'aprovat justet la re
collida d'escombraries i l 'enllu
menat públic. En el capítol de 
millores, els veïns perceben que 
en els darrers cinc anys han 
millorat aspectes com l'asfaltat, 
la neteja de carrers i voreres i el 
nombre de zones verdes. Per 
contra, les insuficiències enu
merades abans no han fet sinó 
empitjorar. 

Respecte a la relació amb els 
polítics locals, l 'enquesta cons
tata que la gent només els veu 
durant la campanya electoral, i 

DANI CODINA 

Aquest és el solar que l'Ajuntament ha destinat perquè la Generalitat hi faci l'ambulatori 

encara. Ni regidors, ni tècnics, 
ni consellers, ni polítics del Dis
tricte, ningú no és visible al bar
ri, motiu pel qual la gent des
confia que l'Ajuntament pugui 
compl ir les seves promeses 
electorals. 

Promeses com ara fer el PERI 
de Can Batlló -l 'espai comprès 
entre els carrers Constitució, Gran 
Via, Amadeu Oller, Parcerisa i 
Camí de la Cadena-, la gran zona 
d'equipaments i zones verdes que 
La Bordeta necessita. Promeses 
per a les quals no hi ha plans 
concrets, ni diners disponibles, 
ni, sembla, voluntat política de 
fer-los anar endavant. 

De les dades de l'enquesta, 
la Comissió de Veïns dedueix 
que la gent té una actitud més 
inquieta davant els problemes 

Salvem el Jardí del Brusi 
REDACCIÓ 

El passat 13 de juny, uns quatre-
cents veïns del barri de Sant 
Gervasi es van concentrar per 
sortir en manifestació. Defensen 
un solar qualificat d'equipament i 
zona verda. La Universitat, propi
etària del solar, pretén requallf Icar-
lo per obtenir, especulant, els di
ners necessaris per a construir 
una facultat de geografia. Ara, 
davant la pressió ciutadana, es 
pretén enderrocar la torre existent 
i construir apartaments d'alt 
standing per a la gent gran, enco
berts com a residència, argumen
tant que serà un equipament. Els 
veïns han col.locat innumerables 
pancartes. Es defensa una zona 
verda; un espai en una zona, entre 
els carrers Copèrnic i Brusi, on 
l'únic espai existent és la sorollo
sa plaça Molina. Els veïns i veïnes 
seguiran vigilant durant les va
cances i passat l'estiu, continua
ran les mobilitzacions. 

comuns, cosa que permet aven
turar un "renaixement del movi
ment veïnal" que la Comissió 
també creu detectar en altres 
aspectes que es viuen al barri. 

Il·lusionats per la resposta po
pular i esperonats pels resultats 
de l'enquesta, la Comissió de 
Veïns de La Bordeta diu que aspi
ra a convertir-se en un nou "vent 
del poble", un vent que no ha de 
ser ni huracanat ni destructor, sinó 
que ha d'esdevenir una nova bri
sa. "Una brisa -escriuen, plens 
d'entusiasme poètic- forta i car
regada de raó que empenyi la 
nostra realitat diària cap a un 
entorn més just i solidari i que 
alhora permeti l'entrada d'una 
glopada d'aire nou a La Borde
ta". 

Per orientar les seves acci
ons de govern, els po-

^ • • ^ lítics utilitzen cada cop 
més les e n q u e s t e s 
d'opinió. Quan els són 
favorables, les distri
bue i xen g e n e r o s a 
ment. Quan no, les 
guarden al calaix, tot 
procurant que ningú se 

n'assabenti. Per la Comissió de 
Veïns de La Bordeta, les en
questes que fa el Dis t r ic te 
Sants-lVlontjuïc són d'aquesta 
categoria. Treballs de camp ori
entats a donar als polítics una 
visió estètica de la població, més 
que no pas a recollir els seus 
neguits, els problemes que pa
teix, el grau de satisfacció i la 
crítica que en fan dels que ma
nen. 

Per compensar-ho, l 'activa 
Comissió de Veïns va decidir 
fer la seva pròpia investigació a 
la tardor-hivern de 1996-97. 
L'enquesta va ser distribuïda i 
recollida a les botigues del barri 
i en taules que es van instal·lar 
a carrers i places. En total es 
van recollir 320 enquestes, nom
bre que es considera suficient 
per a una població com la de La 
Bordeta, formada per 19.000 ha
bitants, ja que, segons la meto
dologia estadística en l'ús, es 
pot dir que en el 95% dels casos 
els resultats extrets no diferei
xen en més d'un 5% dels que 
resultarien d'entrevistar tots els 
veïns del barri. 

Polítics sense clients 

RUBÉN PÉREZ 

• Un assumpte preocupant és el concepte que la gent té 
dels polítics. Sigui pel que no han sabut fer, pel que no 
han pogut fer, o pel que han fet però no han sabut 
explicar, el cert és que l'opinió majoritària al barri de la 
Bordeta és que l'actuació de l'Ajuntament ha estat insu
ficient (ho diu el 79% dels enquestats). El 72% diu que no 
ha vist mai els membres del Consell del Districte pel seu 
carrer, i un 86% que no es compleixen les promeses que 
es fan a les eleccions. Un aclaparador 90% està conven
çut que l'Ajuntament no coneix els problemes del barri, 
problemes que no es resoldran sense la intervenció dels 
veïns. 

Fent broma, la Comissió de Veïns diu que si l'Ajunta
ment fos una empresa privada ja hauria perdut quasi tots 
els clients. I, ara seriosament, afegeix que cal un canvi 
polític i una actitud que afavoreixi més la participació 
ciutadana. 

i?eus de barri 

TORRE LLOBETA 

Fora les cotxeres de Borbón 
El dijous 19 de juny els veïns i veïnes 
de Torre Llobeta es va manifestar per 
última vegada a l'entrada de les 
cotxeres d'autobusos municipals de 
l'avinguda de Borbón; la cua 
d'autobusos que es formava per entrar 
era important. Reivindiquen des de fa 
més de deu anys que han de 
desaparèixer i que al seu espai s'ha de 
construir un ambulatori, un casal de la 
gent gran i una zona esportiva per als 
joves del barri. 

EiXAMPLE 
El banc no es reposarà 
Fashion Cafè s'ha sortit amb la seva. 
La terrassa no tindrà l'inconvenient 
d'un banc públic, modernista i gratuït 
per a aquell o aquella que volgués fer-
lo servir. Si t'asseus, hauràs de 
prendre alguna cosa als preus vigents 
a Fashion Cafè. Va ser destruït a cops 
de martell. Els veïns van reaccionar i 
l'Ajuntament va treure una nota, el 25 
de març, indicant que "està previst que 
el banc torni al seu estat original". La 
nota mentia. Només intentava parar la 
protesta. Ara, tres mesos després, 
Marcet, Dalmau i Villarroya diuen que 
va ser una nota precipitada i que 
s'haurà d'esperar al 1998 per veure si 
amb la reforma del passeig de Gràcia 
es pren alguna decisió. Lamentable. 

LES CORTS 

"La Maternitat" obligada a 
interrompre el seu pla 
Al seu dia ho vam presentar com una 
victòria veïnal. Ajuntament, Diputació i 
veïns havien arribat a l'acord de no 
construir en zona verda. Ara 
l'aparellador de Catalunya, Joan Anton 
Solans, no aprova el pla presentat. 
L'Ajuntament ha recorregut l'acord i 
l'Associació de Veïns de Les Corts i la 
Favb han sol·licitat al senyor Solans 
una reunió perquè ens expliqui les 
raons d'aquesta decisió. 

LA MINA 

Inquietud veïnal 
En una reunió celebrada a l'associació 
de veïns, el director general de 
Barcelona Regional, J. A. Acebillo, 
explicava: "aquí tindran el zoo..., les 
taques blaves són piscines i en aquest 
lloc es construirà el port esportiu de 
luxe. Serà un port per als rics perquè 
on arritien ells, els pobres vivim millor". 
Els veïns i veïnes no sabien avenir-
se'n; les noves instal·lacions es 
situaven en el lloc que avui ocupa el 
barri. Què faran vostès amb nosaltres? 
No va haver-hi resposta. La reacció no 
s'ha fet esperar. Les entitats de La 
Mina exigeixen que es dignifiqui el 
barri, que hi hagi participació a l'hora 
de decidir. Volen impedir que sigui 
realitat l'opinió d'aquell veí que va dir; 
"Barcelona farà un altre cop el que ha 
fet sempre amb els de Sant Adrià; 
donar-nos pel sac". 

BARRI GÒTIC 

Fora privilegis 
Defensar l'ús públic de la plaça Sant 
Miquel. Reivindiquen que desaparegui 
l'aparcament de cotxes oficials. Pels 
veïns és un abús i un mal exemple. 
Veïns i establiments de la zona van 
organitzar el dissabte 7 de juny una 
festa reivindicativa. La plaça Sant 
Miquel està situada estratègicament, al 
mateix cor de la ciutat, a prop de 
l'Ajuntament i de la Generalitat. A 
qualsevol ciutat europea s'hauria 
tractat el tema amb més afecte. 
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Iniciativa popular contra la incineració 
JOSEP MONER 

Què és una Iniciativa Legislativa 
Popular? 

És l'únic mecanisme democràtic que 
tenim els ciutadans i les ciutadanes 
per presentar directament al 
Parlament un projecte de llei. Els 
diputats i diputades han de debatre i 
votar la iniciativa legislativa popular 
sense que aquesta hagi estat 
tramitada prèviament pels partits 
polítics amb representació 
parlamentaria. Perquè siguin admeses 
pel Parlament, les proposicions de llei 
per iniciativa popular han de comptar 
amb el suport d'un mínim de 65.000 
signatures de ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya amb dret a vot, 
recollides en un termini màxim de tres 
mesos. Aquest mecanisme de 
democràcia directa cerca donar veu als 
moviments ciutadans quan els partits 
polítics no donen resposta a les 
demandes populars, o les releguen a 
una qüestió secundària. 

Dos objectius de la Iniciativa 
Legislativa Popular 

Prohibir la incineració de tota mena 
de residus i promoure sistemes de 
tractament basats en la reducció, la 
reutilització i el reciclatge. 

Els ecologistes donarem tot el 
suport que siguem capaços en aquesta 
ILP, però sabem que el paper 
independent i la convicció amb què s'hi 
posi el moviment veïnal, de 
consumidors, sindical... seran els 
determinants. Se que pot semblar un 
tòpic, però junts podem donar un 
exemple de com els ciutadans i 
ciutadanes hem de preocupar-nos 
directament per a la resolució dels 
nostres problemes i, a més, dels altres 
objectius abans explicats, podem 
retrobar el camí alternatiu per anar 
construint un país en democràcia 
participativa i no quedar-nos en 
simple democràcia virtual i mediàtica. 

Com pots donar suport a la 
proposta de llei per prohibir la 
incineració? 

1. Signant els fulls segellats i 
numerats pel Parlament que et faci 
arribar una persona que col·labori amb 

la campanya actuant de fedatari i 
fedetaria (és a dir, que dóna fe de 
l'autenticitat de la teva signatura). No 
oblidis posar el nom i els dos cognoms, 
el DNI i el domicili on estàs censat o 
censada. Si manca alguna d'aquestes 
dades, o no coincideixen amb les dels 
cens, la teva signatura serà anul·lada i 
no servirà pel recompte de les 65.000 
que calen per fer votar la llei al 
Parlament. Les signatures recollides 
en altres fulls no numerats tampoc 
seran vàlides. 

2. Fent-te fedetari o fedetaria de la 
Iniciativa Legislativa Popular per a la 
prohibició de la incineració. Només 
t'has de posar en contacte amb la Favb 
o qualsevol de les entitats cíviques de 
la Plataforma Cívica per a la Reducció 
de Residus, omplir un imprès de 
declaració jurada i donar-nos una 
fotocòpia del teu DNI. Et facilitarem la 
informació i els impresos per a què 
recullis signatures entre els teus 
familiars, amics, o els teus companys i 
companyes de treball, estudi o 
associació. 

Si vols col·laborar pots dirigir-te per telèfon a: 
Acció Ecologista 
Gran de Gràcia, 126-130 

08012 Barcelona 
Tel. 217.95.27 - Fax: 416.10.26 

Depana 
Sant Salvador, 97, baixos 

08024 Barcelona 
Tel. 210.46.79 - Fax: 285.04.26 

Favb 
Obradors, 6-8, baixos 

08002 Barcelona 
Tel. 412.76.00 - Fax: 412.58.88 

Greenpeace 
Portaferrisa, 17, ler . 2a 

08002 Barcelona 
Tel. 412.16.00 - Fax: 412.27.01 

CEPA 
Jacint Verdaguer, 48 

08750 Molins de Rei 
Tel. 680.27.51 - Fax: 668.61.07 

Confavc 
Pere Vergés, 1, planta 9 

08020 Barcelona 
Tel. 313.85.68 - Fax: 305.04.42 

AVIS PER LLOGATERS DE PISOS PROPIETAT DE LA CAIXA 

* Davant els numerosos casos que es donen d'augmentar un 1.000% els lloguer a l'ampar de la LAU 

* Davant les presions que realitza aquesta entitat per obligar-los a comprar els pisos llogats 

* Davant la indefensió pràctica que es dóna als llogaters 

TOTS AQUELLS QUE ESTIGUEU EN AQUESTA SITUACIÓ PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE 
AMB LA VOSTRA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS O AMB AQUESTA FEDERACIÓ PER TAL QUE POGUEM 

POSAR EN CONTACTE A TOTS ELS AFECTATS 

««^RAPICLAU 
Reparación de Calzado 

DupIJcado de Llaves 
Placas de Matrícula, Coche y Motos 

Afilamos Tijeras y Cuchillos 

C/. Boada, 7-13-Tel. 359 8104 
C/. Dr. Trueta, 236 • Tel. 221 13 80 

69 
El número mas sugerente para el publico mas exigente. 
BCN "69" es la noche inesperada y a la vez expectante que tu quieres para celebrar: 
DESPEDIDAS - CENAS CELEBRACIÓN - ANIVERSÀRIOS - FIESTAS PRIVADAS. 

ijTU SATISFACCIÓN ES NUESTRO PRESTIGIO!! 

PUEDES ESCOGER, los menús més exquisitos y exóticos, 
de acuerdo con tu presupuesto. 
EL "SHOW" ERÓTICO, està formado por SEXY-BOYS y 
GIBLS de cuerpos fascinantes y con un erotismo y 
morbosidad que tiaràn que "69", nuestra marca, 
te quede para siempre en la memòria. 
Y NO SE ACABA AQUÍ... Continuaràs la noche en las 
mejores DISCOTECAS, con la juerga y el baile de los ritmos 
y música del momento, hasta el amanecer. 

i l ilNFORMARSE ES GRATIS!!! 

IMPORTANTE: Ponemos a vuestra disposición, total 
informacjón gràfica del LOCAL, SALÓN COMEDOR. 
SHOW Y DISCOTECA. LISTA DE PRECIÓS Y MENÚS, 
garanttzando nuestra profesíonalidad y seríedad comercial. 

INFORMACION Y 
RESERVAS: 

Telf. 441 69 69 

'̂'̂  L·.'^ 

'^^«fl/£. 
L a s 3 t i e n d a s m a s S e x y s y V i p ' s d e 

B a r c e l o n a e s t a n a b i e r t a s p a r a t í 
I ORTOPÈDIA EROTICO-SEXUAL • LENCERIA SÚPER SEXY 
I CABINAS 5 MONITORES Y 128 CANALES • VÍDEO CLUB XXX 

A r a q ó t i , 2 4 9 
T e l . 4 8 7 2 4 5 5 
d e 10 a 2 4 h. 

A v . R o m a , 2 - 4 
T e l . 4 2 6 3 2 16 
d e 1 0 a 2 4 h. 

A v . R o m a , 1 5 3 
T e l . 4 5 1 O I 8 4 
d e 10 a 2 2 h . 

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

CASA-TORRE NUEVA 
24 plazas en 16 habitaciones y 9 banos, todas con 

ventana exterior. Luz, sol, terrazas, ascensor, 
cocina pròpia, medico y otros servicios. Trato 
esmerado y familiar con personal cualificado 

Véafa: te gustarà. Santa Otilia, 13-15 

T 420 95 62 
Pregunte por la Sra. CLARA 

RÈ^LS 
SETANTA 

TOT EN RETOLACIÓ 

284 81 40 
C/ Congost, 36 baixos 
08024 BARCELONA 

PRESSUPOSTOS 
SENSE COMPROMÍS 

OFFICIAL 
ROCK 

Rosa Negra TELF. 
318 94 22 

C A A 4 I S E X ^ S Í ' ^ R C H E S E S P ^ l - D E R ^ S 
P O S T / ^ L E S F O T O S B ^ N D E R ^ S 

P Ò S T E R S P í N S L L A V E R O S 
E T C 

G r a n surt ido de grupos y m o d e l o s : hard c o r e , t e c n o , rock, s k a . 
n o v e d a d e s , l e y e n d a s y g r a n d e s o fe r tas 

Cl HOSPITAL 24 B A R C E L O N A 08001 
V I : N I A M A V O U Y D K I A 1 . 1 . 1 : 



Juliol-Agost de 1997 CARRER FAVB 19 
EL COR ROBAT 

CATHEWNA AZON 

Projecte Barnamil: energia solar 
Iniciativa popular per instal·lar aigua calenta solar als habitatges de la ciutat 

Manuel Moscat 
President de l'AV Barceloneta 

"La Barceloneta és 
l'altra cara de la 
Barcelona 
olímpica" 

PUYAL 

Acaba de ser ratificat com a president i, juntament amb una 
dotzena de companys i companyes, estan disposats a rellançar 
l'associació de veïns. Porta 56 anys en el "poble" de la Barceloneta. 
Pels vells del barri, la Barceloneta és un poble; "quan sortim d'ell 
diem: anem a Barcelona". 

— Barceloneta i el mar? 
— Vivim de cara el mar; en moltes ocasions hem hagut de 
defensar que els carrers continuïn oberts al mar, que res els 
tanqués. 

— Viure cara el mar és viure del mar? 
— No. Som un barri mariner on cada vegada es viu menys del 
mar. 

— Una definició de la Barceloneta? 
— Un barri envoltat de pantalles que amaguen entre altres 
coses els "quarts de casa". 

— Viure en 
indigne. 

33 metres quadrats quatre o cinc persones. És 

— El PERI no va plantejar fa moltíssims anys una solució? 
— El PERI ha acabat amb la paciència d'aquest barri. No hi ha 
actuacions importants en el tema de la vivenda. S'han de fer de 
cada dues vivendes una. La gent volem seguir vivint en aquest 
barri. 

— Relació entre el veïnat? 
— Sentim que compartim una existència. El carrer segueix sent 
un espai comú. Baixem les cadires i petem la xerrada, entre 
altres coses perquè en certes èpoques estar a dalt, en el "quart 
de casa", és molt dur. 

— Una tradició? 
— El barri surt al carrer el dia de Sant Miquel. Acompanyem a 
l'almirall i el seu canó. Gegants i diables donen color i soroll a 
una festa molt sentida per tots els veïns. 

— Barceloneta, la platja dels barcelonins i barcelonines? 
— No de tots. Les persones amb mobilitat reduïda no poden 
accedir al mar. No pararem fins aconseguir-ho. Es de justícia i 
hi ha espai. És possible fer-ho. 

— El districte què? 
— Ha actuat molt menys en el nostre barri que en d'altres zones. 
El deteriorament és constant. 

— I la participació? 
— Joan Fuster només ens deixa pregar i preguntar. Només 
podem parlar en l'últim punt. Totes les associacions vàrem 
exigir parlar en els temes de l'ordre del dia, com fan a d'altres 
districtes. Ens van dir que no. 

— Que et suggereix la paraula cultura? 
— La importància dels cors de la Barceloneta. Els formen 
centenars de persones. També la necessitat que construeixin 
una biblioteca municipal. 

— Per acabar, afegeix el que vulguis. 
— És una pena la poca llum del passeig Joan de Borbó, abans 
anomenat passeig Nacional. Botiguers i veïns ho vam demanar, 
però hi ha poca sensibilitat. Més enllà, la Vila Olímpica i el 
Maremàgnum són tot el contrari. 

. ALEX RODERGAS/M. INES AMOROSO 
I BARCELONA 

Encara que les ciutats contribueixen 
principalment al producte econòmic 
global, són també les consumidores 
de recursos i les productores de 
contaminació i residus més impor
tants, per això Maurice Strong, secre
tari de la Cimera de Rio, afirmà que 
"la batalla per la sustentabilitat es 
guanyarà o es perdrà a les ciutats". 

L'impacte ecològic produït per les 
ciutats no es deu, només, a les pro
porcions demogràfiques sinó, i so
bretot, per la forma de consum. És 
particularment preocupant el model 
de consum del Nord, on resideix el 
25% de la població mundial, que 
utilitza el 75% dels recursos globals. 
Per a nosaltres, que som partícips 
d'aquesta repartició de recursos tan 
desigual, com injusta, aquesta reali
tat se'ns presenta com un urgent 
imperatiu ètic. Ja que ens obliga a 
reflexionar sobre dues qüestions que 
estan íntimament lligades. La prime
ra és la persistència de la pobresa en 
el Sud. La segona fa referència als 
greus problemes ecològics derivats 
del nostre sobreconsum, en especi
al pel que aquí ens ateny, l'efecte 
hivernacle. I sens dubte, també ens 
obliga a actuar, a cercar solucions. 

L'energia que consumim els ciu
tadans de Barcelona, ja sigui en 
forma de benzina, gas o electricitat, 
representa una quantitat tant enor
me de C02 emesa a l'atmosfera que 
per absorbir-la necessitaríem una 
superfície de bosc setanta vegades 
més gran que la del terme municipal 
de la ciutat. El parc natural de 
Collserola només pot absoriair el 2% 
d'aquestes emissions. 

Si volem evitar el canvi climàtic 
fiem de reduir el consum de com
bustibles fòssils, que en són els res
ponsables. 

La major part de l'energia elèctri
ca que consumim a Barcelona és 
d'origen nuclear. Catalunya, amb les 
centrals d'Ascó i Vandellòs, és un 
dels països més nuclearitzats del 
món. Enguany ha començat el vall 
de xifres astronòmiques que hau
rem de pagar pel desmantellament 
de la central de Vandellòs que està 
tancada arran d'un gravíssim acci
dent.. I sense conèixer la magnitud 
del problema que representen els 
residus nuclears amenaçant-nos 
durant molts anys. 

Les primeres passes de compro-
míscapalasostenibilitatsón els acords 
signats per la ciutat de Barcelona, a 

L'energia solar que arriba als terrats de Barcelona és set vegades 
més gran que tota l'energia consumida a la ciutat 

través de la Declaració d'Amsterdam 
de 1993 i l'Acord de Heidelberg de 
1994, comprometent-se a reduir un 
20% per a l'any 2005 les seves emis
sions de gasos d'efecte hivernacle res
pecte les de l'any 1987. 

Però no solament l'administració 
té poder per reduir la contaminació. 
També els ciutadans tenim capaci
tat per canviar les coses des del 
nostre poder a l'hora de decidir què 
consumim. 

És per tot això que proposem l'ús 
de l'energia solar com alternativa a 
les altres energies brutes. 
El sol, energia neta 
El sol és una de les fonts d'energia 
renovable. És una energia neta; 
reduirem la contaminació de la ciu
tat. És inesgotable i abundant. L'ener
gia solar que arriba als terrats de 
Barcelona és set vegades més gran 
que tota l'energia consumida a la 
ciutat. 

Actualment, la forma més senzi
lla d'emprar l'energia solar és la uti
lització de plaques solars per escal
far aigua. Aquest és el sistema que 
aprofita l'anomenada energia solar 
tèrmica que, per l'usuari, és la més 
propera i accessible de totes les 
renovables. L'ús de l'energia solar, 
una font tant abundant a Barcelona, 
és l'únic que ens proporciona auto
nomia energètica. El sol no es com
pra ni es ven, no està sotmès a cap 

ordre polític ni de mercat. 
Aquest tipus d'instal.lació ja fa 

molts anys que funciona a diversos 
països, també al nostre, amb molt 
èxit i totes les garanties. El seu man
teniment resulta de gran simplicitat 
ja que es tracta d'una tecnologia 
senzilla. I una instal.lació correcta
ment realitzada té assegurat un fun
cionament de més de 20 anys. 

Només amb 2 metres quadrats 
de superfície de placa solar n'hi ha 
suficient per a l'aigua calenta que 
consumeix tota una família. I estalvi
arem més de mitja tona de C02 a 
l'any a l'atmosfera o evitarem el con
sum d'electricitat d'origen nuclear. A 
més, invertir en energia solar crea 
molts més llocs de treball, i més 
propers, que consumir energies con
vencionals. 

Grècia, que és un país cli
màticament similar al nostre, empra 
aquest sistema de forma massiva en 
els seus habitatges. Alemanya, que 
té molt menys sol que nosaltres, ha 
instal·lat més metres quadrats de 
plaques solars que a l'Estat espa
nyol. 

Per totes aquestes avantatges 
de l'energia solar tèrmica. La Plata
forma ciutadana Barcelona Estalvia 
Energia i empreses d'energies reno
vables, amb el suport de l'adminis
tració local, han engegat la campa
nya Barnamil. 

Què és la campanya Barnamil? 

La Campanya Barnamil, és una iniciativa popular que 
té per objectiu que nosaltres, els ciutadans de 
Barcelona, instal.lem 1.000 m2 de plaques solars per 
escalfar aigua, abans de l'any 2000. 

Per això amb aquesta campanya volem facilitar al 
màxim totes les gestions per poder tenir aigua calenta 
solar a la vostra vivenda. Ja sigui només per a la 
vostra família o per a tots els veïns del vostre edifici. 
Aleshores, posem a la vostra disposició una oficina on 
trobareu informació general sobre energia solar, as
pectes tècnics (instal·lacions, funcionament, mante
niment...) i econòmics. 

Personal que us informarà i tramitarà totes les 
gestions per realitzar una instal.lació a casa vostre. 

T'oferim gratuïtament un estudi amb un pressupost 
per a una instal.lació d'aigua calenta solar. Realitzat 
per empreses d'APERCA (Associació de Professio
nals d'Energies Renovables de Catalunya). 

També tenim al nostre abast les diferents subven
cions per a instal·lar plaques solars. 

Trobareu l'oficina de Barnamil als locals de la 
Favb,carrer Obradors 6-8 baixos, Barcelona 08002, 
Tel: 412.76.00 i Fax: 412.58.88. Horari d'atenció, de 
dilluns a dijous, de 16 a 20 h. i els divendres de 16 a 19 h. 
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QLl ÉS QUi 

MARIA JAÉN 
Escriptora 

MARC ANDREU 
Periodista 
DANI CODINA 
Fotògraf 

"Sí treballes a 
casa fas més 
vida de barri** 

olta gent associa el seu nom a la 
novel·la eròtica i al primer llibre que 
va escriure: Amorrada al piló. D'això 
ja fa onze anys i la veri tat és que 
n 'està una mica t ipa. No perquè 
renegui de les seves obres eròtiques, 
sinó perquè no vol que l 'encasellin i 
perquè, com a escriptora "d'ofici" que 
es considera, creu que pot par lar i 
"escriure de tot". 

Bé, la veritat és que la Maria Jaén 
(Utrera, 1962) sí que escriu de tot -si no 

és als llibres, és a la premsa o als guions 
televisius-, però el que és parlar, parlar, 
més aviat parla poc. Ella diu que és "poc 
sociable", però el que potser la defineix 
millor és el títol de la seva última 
novel·la: La dona discreta. 

En la protagonista d 'aquest llibre 
-que parla dels sent iments , de les 
dones, de la família i de la 
immigració- es pot in tu i r la vida de 
l 'autora. "No és una autobiografia, 
perquè mal explico la pròpia història, 

però sí és cert que és molt propera a 
la meva experiència". En t re d'altres 
motius perquè ella, com la 
protagonista, la Júl ia , és filla de la 
immigració de la postguerra . "D'una 
família com les d'abans", diu la 
Maria Jaén . Una mare de Sevilla, un 
pare de Cadis i quat re germans que 
viuen des de sempre al Poblenou, on 
ella també va residir fins que fa deu 
anys va anar a pa ra r a allò que 
abans es deia la perifèria i que ara, 

com abans , no deixa de ser la ciutat . 
"A Cornellà tinc els amics", diu. I 

molt bones comunicacions -"sobretot el 
tren, que és una meravella"-. I 
proximitat amb els estudis de TV-3, 
on fins ara treballava fent els guions 
de la sèrie Sitges : "Amb un equip de 
quatre persones, els guions els fem, 
sota pressió, en una setmana; és 
una feina molt enriquidora, però 
no té res a veure amb la d'escriure 
un llibre". 

I a Cornellà, la Maria Jaén 
també té tranquil·litat per 
treballar a casa -"les campanes 
de l'església sonen cada quart, 
però t'hi acostumes; i quan 
sento els veïns que criden o 
soroll d'obres al carrer, em 
poso taps a les orelles o sinó 
ia música molt alta"-. 

Però, per la Maria Jaén, 
Cornellà no és Barcelona. 

Molts caps de setmana, aprofitant que 
va a veure la família, passeja per la 
Rambla del Poblenou. S'enyora. "Potser 
perquè sempre hi he viscut; perquè 
baixes pels carrers i toques el mar; 
perquè, encara que sigui l'hivern, hi ha 
aquella sensació de llum...". I perquè 
va anar a l'escola Sant Pancraç, va 
córrer per l'Ateneu de la Flor de Maig i 
va fer teatre a l'Ateneu Colón. "De gran 
pots fer canvis molt bèsties a la vida, 
però el que has viscut de petita i a 
l'escola no t'ho treu ningú". I ella, que 
és discreta, no ens ho explica tot, però 
ho escriu. 

Pot fer-ho d'una volada i "de xiripa", 
com l'Amorrada al piló. O amb més 
consciència i "trigant tres anys", com la 
seva última novel·la. Però cada cop li 
és "més difícil escriure volent dir 
coses". Perquè ho vol fer millor i 
perquè compagina "la li teratura" amb 
"l'escriptura", l'única manera de poder 
viure de l'ofici. 

Un ofici que li permet fer el cafè al 
bar de la plaça, comprar el diari al 
quiosc de la cantonada i el pa al forn 
del carrer. Això sí, anar al mercat la 
posa "del nervis". Ara bé, reconeix que 
és millor això "que anar a l'Eroski". J a 
ho diu ella: "Si treballes a casa fas més 
vida de barri". 

Sal i pebre 

Dosis de desesperació 

Creuaven les autopistes com somnàmbuls. Esquivaven els 
cotxes i volien evitar els controls policials. Eren 
drogaaddictes del sud de Madrid. Estaven enganxats i 
necessitaven les seves dosis. Com que no les aconseguien, eís 
patiments i el risc els augmentaven. Dos joves van morir 
atropellats. Persones malaltes que, al límit, es traslladaven 
a d'altres barris buscant una substància que els venie 
impura i sensiblement més cara. Les imatges eren 
impressionants. Eren el resultat de plantejar-se la 
drogaaddicció des de l'òptica de la repressió pura i dura. La 
prevenció i els tractaments alternatius no caben en una 
política que es limita a posar als joves drogaadictes contra la 
paret, donant-los cada dia dosis més grans de desesperació. 

Zeta 

L'acudit 

COMIATS PSE- 3<pj;rgJ^4r. // r 
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