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Badal, Brasil I Bordeta 
93 422 80 30 

Baix Guinardó 
93 436 81 80 

Barceloneta 
93 221 72 44 

Baró de Viver 
93 311 41 93 

Barri del Call 
93 317 29 65 

Bon Pastor 
93 346 46 18 

Camp d'en Grassot 
93 458 48 53 

Camp Nou 
93 339 91 70 

Can Baró 
93 285 12 96 

Can Caralleu 
93 280 07 24 

Can Clos 
93 331 11 13 

Can Ensenya 
93 359 06 80 

Can Peguera 
93 357 13 33 

Canyelles 
93 427 66 11 

Carmel 
93 357 57 48 

Casc Antic 
93 319 75 65 

Cases Eduard Aunós 
93 223 23 94 

Cera 
93 241 05 92 

Ciutat Meridiana 
93 276 30 94 

Clot-Camp de l'Arpa 
93 232 46 10 

Clota 
93 357 72 59 

Coll-Vallcarca 
93 284 23 12 

Congrés 
93 340 70 12 

Coor. Casc Antic 
93 310 53 33 

Diagonal Mar 
93 307 91 20 

Dreta Eixampla 
93 265 87 63 

Esquerra Eixample 
93 453 28 79 

Estrelles Altes 
93 431 31 29 

Font Castellana 
93 219 96 13 

Font d'en Fargues 
93 420 40 66 

Font Guatlla-Magòria 
93 424 85 06 

Font del Mont 
93 406 90 49 

Fontanella 
93 406 90 49 

Fort Pienc 
93 231 11 46 

Els ?WA 
de distribució 
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Centre Cívic (CC) Pati Llimona. Regomir, 3 
Informació Cultural. Rambles, 118 
La Rosa de Foc. Rec, 69 
CC.OO. Via Laietana, 16 
El Cafetí. Hospital, 99 
El Glaciar. Plaça Reial 
Taller de Músics. Requesens, 5 
Llibreria Les Punxes. Rosselló, 260 
Forn de pa Aubet. Sicília, 205 
Forn de pa Molí Vell. Padilla, 275 
Forn d'en Pere. Dos de Maig, 281 
Confeccions El Rellotge. Comte Borrell, 89 
Autoservei Navarro. Av Mistral, 6 
Celler de l'Estevet.Calàbría, 57 
Gelateria-Pastisseria Bonastre. Tamarit, 136 
Centre Social de Sants. Olzinelles, 30 
Centre Tomàs Tortajada. Fonthonrada,8-10 
CC El Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 
CC Can Cadena. Mare de Déu del Port,397 
CC La Bàscula. Foc, 128 
C. 8. Personals Corts. Masferrer, 33 
CC Can Deu. PI. Concòrdia, 13 
Forn de la Vila. Consell de la Vila, 9 
Quiosc. Plaça de Sarrià 
Llibreria La Kktua. PI. de Vallvidrera, 3 
Lluïsos de Gràcia. Plaça Nord, 7 
Hotel d'Entitats de Gràcia. Providència, 42 
CCColl. Aldea, 15-17 
CC La Sedeta. Sicília, 321 
C. A. Tradicionàrius. Trav. Sant Antoni, 6-8 
Centre Moral Gràcia. Ros de Olano, 7-9 
Polisportiu Perill. Perill, 16-22 
Polisportiu Claror. Sardenya, 333 
CC El Carmel. Santuari, 27 
Casal de Joves El Carmel. Tolrà, 40 
CC Matas í Ramis. Feliu i Codina, 20 
C. S. Personals Horta. PI. Santas Creus, 8 
Cooperativa Cultural Rocaguinarda. Xípré, 13 
Ateneu Polpular Nou Barris. Port Lligat, s/n 
C. Barri Prosperitat. PI. Àngel Pestana, s/n 
Centre Sóller. Plaça Sóller s/n 
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276 
CC Ciutat Nord. Rasos de Pegera, 19-25 
Papereria Llibreria. Finestrelles, 56 
CC Trinitat Vella. Foradada, 36-38 
CC Sant Andreu. Gran de Sant Andreu, 111 
Can Guardiola. Cuba, 2 
Biblioteca Ignasi Iglesias. Segadors, s/n 
Districte Sant Andreu. PI. Orfila, s/n 
Llibreria El Borinot Ros. PI. Mossèn Clapés 
CC La Sagrera. Martí Molins, 29 
C. Barri Congrés. Acàcies, 26 
Farmàcia. Bolívia, 19 
Llibreria Etcètera. Llull, 203 
El Tio Che. Rambla Poblenou, 44-46 
CC Sant Martí. Selva de Mar, 215 
Complex Esportiu Verneda. Binèfar, 10-14 
Casal Alternatiu. La Verneda, 18 
C.Joan Casanelles. PI. Joan Casanelles,s/n 
Foment Martinenc. Provença, 595 

Gòtic 
93 315 18 20 

Gràcia 
93 217 60 88 

Gran Via 
93 454 51 97 

G. Via-Penj-Espronceda 
93 308 77 34 

Guineueta 
93 428 46 23 

Horta 
93 420 90 06 

Hostafrancs 
93 426 91 66 

Joan Maragall 
93 347 73 10 

La França 
93 325 08 93 

La Llacuna 
689 75 70 03 

La Palmera 
93 314 35 48 

La Pau 
93 313 28 99 

La Satàlia 
93 441 96 49 

La Vinya 
93 331 44 40 

Les Corts 
93 330 74 36 

Maresme 
93 266 18 56 

Mont d'Orsà-Vallvidrera 
93 406 84 53 
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Montbau 
93 428 29 34 

Navas 
93 340 62 49 

Ntra. Sra. de la Salut 
93 204 86 04 

Ntra. Sra. del Port 
93 431 30 16 

Nou de la Rambla 
93 441 01 83 

Paraguai-Perú 
93 278 06 93 

Parc 
93 221 04 87 

Parc de l'Escorxador 
93 325 00 44 

Parc la Vall d'Hebron 
93 428 68 66 

Penitents-Taxonera 
93 420 20 97 

Poblenou 
93 266 44 41 

Poble Sec 
93 441 36 65 

Polvorí 
93 432 36 42 

Porta 
93 359 44 60 

Prosperitat 
93 276 30 15 

Provençals Verneda 
93 307 46 95 

Racó de les Corts 
93 440 48 50 

Rambles 
93 317 29 40 

Raval 
93 441 77 21 

Roquetes 
93 359 65 72 

Ronda Sant Antoni 
93 442 24 12 

Ronda Sant Pere 
93 317 31 39 

Sagrada Família 
93 246 53 19 

Sagrera 
93 408 13 34 

Sant Andreu 
93 93 345 96 98 

Sant Antoni 
93 423 93 54 

Sant Cristòfol 
93 432 34 71 

Sant Genis 
93 417 03 67 

Sant Gervasi 
93 211 81 65 

Sant Gregori 
93 200 13 04 

Sant Martí Provençals 
93 314 17 04 

Sant Ramon Nonat 
93 440 14 54 

Sants 
93 331 10 07 

Sarrià 
93 204 90 58 

Sudoest del Besòs 
93 278 18 62 

Torre Baró 
93 276 09 48 

Torre Llobeta 
93 429 07 06 

Triangle de Sants 
93 431 75 45 

Trinitat Nova 
93 353 88 44 

Trinitat Vella 
93 274 19 58 

Turó de la Peira 
93 358 06 95 

Unió-M. Baitierà-Sta. Maijarida-Penedides 
93 317 16 11 

Vallbona 
93 354 89 82 

Verdum 
93 276 02 30 

Verneda Alta 
93 314 58 13 

Via Trajana 
93 381 16 25 

Xile 
93 440 85 08 

Zona Sud Sant Andreu 
93 346 72 03 

Zona Universitària 
93 401 77 43 

Canvis: Montse Ayats 
Telèfon 93 412 76 00 

Aigua, 
lluita, llei 

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

CARTES 
DELS 

LECTORS 

El primer de juliol al Parlament de Catalunya hi va 
haver fumata blanca. Es va aprovar la nova llei de 
l'aigua. Havíem demanat una reunió perquè ens volíem 
explicar, però no ens van rebre. No tenien temps. Han 
aprovat una llei que ara com ara no podem valorar 
perquè no coneixem prou bé el seu text. 

És bo que hi hagi una llei nova, sobretot perquè 
esperem que reculli les nostres reivindicacions. La 
premsa assenyala que té en compte el nombre de 
persones que depenen d'un comptador, que es 
garanteixen a preu barat els 100 litres per persona i dia, 
que només es preveu un impost, i que el preu final serà 
el de 1990 més l'ipc. 

Però, ho repetim, desconeixem exactament el text de 
la llei. No sabem si l'article 40 preveu que no s'apliquin 
mínims a les persones que viuen soles. Perquè aplicar 
mínims a aquestes persones suposa penalitzar-les. 
Ignorem si la llei, al reconèixer el caràcter municipal de 
la taxa de clavegueram, deixa oberta la possibilitat 
d'incorporar les taxes municipals al rebut de l'aigua. La 
taxa de clavegueram s'ha de cobrar a part, amb un 
document específic, sense incorporar-la al rebut de 
l'aigua. A l'actualitat només es cobra dins del rebut de 
l'aigua al municipi de Barcelona. Però cal garantir no 
tan sols que aquest ajuntament la tregui del rebut de 
l'aigua, sinó també que la resta d'ajuntaments no 
puguin incorporar-l'hi quan apliquin la nova llei. 

Tots desitgem que la nova llei ens permeti acabar el 
conflicte, però algun diari es va precipitar quan va 
afirmar "El Parlament posa fi a la guerra de l'aigua". La 
lluita només poden acabar-la els qui la protagonitzen, i 
el moviment veïnal encara no pot saludar la nova llei 
perquè n'ignora el contingut detallat. 

El Secretariat de l'aigua va fer pública una nota on 
indicava que farà pública la seva valoració "a partir del 
dia 19 de juliol, un cop hagi estat debatuda pel 
Secretariat de la campanya i s'hagi posat en 
coneixement dels dirigents i de les 80.000 famílies en 
campanya". 

Després de la llei vindran les negociacions amb l'Entitat 
Metropolitana del Medi Ambient pel que fa al preu de 
l'aigua i la Tamgrem. I a Barcelona quedarà pendent de 
treure la taxa de clavegueram del rebut de l'aigua. 

Explicarem, i valorarem, la nova llei al proper 
número de Carrer, que sortirà al setembre; mentrestant, 
la insubmissió fiscal continua. Ens agradaria que tot 
acabés bé, però pagarem quan les nostres 
reivindicacions quedin reflectides en un nou rebut de 
l'aigua. No pas abans. 

EL ROTO 

Agraïment 

Com ja sabeu, habitualment 
il·lustrem aquesta secció amb 
un acudit de El Roto. 

Si els voleu tenir tots, us 
recomanem el seu llibre "El 
fogonero del Titànic", editat 
per Ediciones Temas de Hoy, 
amb pròleg de Miguel Àngel 
Aguilar. 

Des de la redacció volem 
agrair-li la seva col.laboració i 
la seva gran lucidesa i felicitar-
lo per la nova obra editorial. 

Redacció 

Fe d'errades 
A causa d'un error d'impremta, l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona 

publicat a la pàgina 10 del número anterior, va aparèixer sense 
actualitzar. Anunciava una exposició que ja no estava oberta. Així, us 
demanem disculpes per les molèsties que això us hagi pogut ocasionar. 

El proper Carrer el podreu recollir als punts de distribució el 
proper mes de setembre. 

BON ESTIU PER A TOTHOM! ! 

mailto:favb@emehac.com
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Núhez 2000: stop al faraó 

Amb l'excusa de la "poderosa capacitat d'atracció 
econòmica, cultural i turística", el president del Futbol Club 
Barcelona, Josep Lluís Núhez, vol fer el negoci del segle 

per a les butxaques de les constructores, les multinacionals 
esportives i les operadores del lleure internacionals a canvi 

de carregar-se el barri de Les Corts 

MARTA PLUJA 

La idea del president del Club es basa 
en 'Texaltació de la imatge d'una insti
tució amb la força del Barca" per explo
tar la imatge de "marca" i fer un "mix" 
entre un gran parc temàtic i un centre 
de lleure urbà, creant un espai de nova 
centralitat que s'integrarà "harmònica
ment en la trama urbana". 

Aquest parc integrat en harmonia 
segons el senyor Núfiez, consisteix en 
eliminar35.000metresquadratsde les 
instal·lacions esportives existents 
(35%) i remodelar-ne 15.000 (el Mini-
Estadi i lapistadegel, un 15%), només 
mantenint l'Estadi i el Palau. 

Aquesta urt)anització suposa cons
truir pràcticamenttot l'espai que actual
ment està lliure per dedicar-lo a boti
gues i comerços (14.800 m2), bars i 
restaurants (6.200 m2), 29 sales de 
cinema, locals d'espectacles (pave-
Itons temàtics), locals per a convenci
ons, zones de patrocinadors i VIP's, 
agències de viatges, serveis exclusius 
per als socis,... Amb la intenció de 
ponardiàriannent26.000 visitants (amb 
capacitat per a 41.000). Això suposa 
una mî ana anual de 6.200.000 visi
tants i una afluència de 81 autocars i 
1.600 turismes en hora punta, amb els 
conseqüentsproblemesd'aparcament 
i de col·lapse del transport públic que 
això suposarà, fins i tot amb el monorail 
llançadora que s'hi vol construir 

La zona afectada pel projecte com
prèn la parcel·la de l'Estadi limitada per 
Arístides Maillol, Travessera de les 
Corts, la Matemitat i Joan XXIII i l'àrea 
del Miniestadi limitada per Arístides 
Mailtol, Cardenal Reig, Xile i Gregorio 
Maranón. A més, pretén connectar les 
dues illes sobre Arístides Maillol ctBant 
un "espai personalitzar. Per tant, el 
president del Club compta amb una 
lectura del PGM molt particular per 

realitzar aquesta obra faraònica, que 
no té res a veure amb l'actual qualifica
ció d'equipaments esportius. 

• Zona verda? 

El puntal del projecte "Barca 2000" 
que ha presentat Josep Lluís Núfiez 
és el suposat guany d'una gran 
zona verda. Segons aquest projec
te es logren 120.042 metres qua
drats d'espai obert d'ús públic en 
forma de places, jardins i una gran 
esplanada de lleure. Però on? 

A l'alçada del sostre dels edificis: 
• 12 m2 (4 pisos) per sobre de la 

Travessera de les Corts 
• 10m2 (3 pisos) per sobre 

d'Arístides Maillol i la Travessera 
• 13 m2 (4 pisos) sobre Arístides 

Maillol a l'alçada de la passera 
• 5 m2 (1 pis) a l'Avinguda de 

Joan XXII1 
Cobrint el teulat del Miniestadi: 
• 24 m2 (8 pisos) sobre Carde

nal Reig 
• 22 m2 (set pisos) damunt 

d'Arístides Maillol 
En resum, per realitzar aquesta 

zona verda virtual a\ sostre dels edi
ficis, es converteix el barri en un 
soterrani i gairebé s'expulsa el veï
nat de casa seva. Amb aquest pro
jecte, tal com va dir una veïna en 
l'última assemblea, l'únic verd que 
tindran serà "el verd d'una moqueta 
instal·lada a l'alçada dels balcons". 

* Rebel·lió veïnal 

Veient la gravetat de la situa
ció, els veïns i les veïnes de la 
zona afectada han començat un 
seguit de mobilitzacions, a tra
vés de la Plataforma Contra el 
Barca 2000, formada per les AV, 

veïns I vemes 
afectades i 
amb el suport 
de la Favb. 
S'han penjat 
cartells i pan
cartes (alguns 
retirats sospi
tosament per 
la brigada mu
nicipal), s'es
tan recoll int 
signatures i es 
realitzen as
semblees in
f o r m a t i v e s 
obertes (la 
darrera, el 30 
de juny, amb 
assistència de més de 400 per
sones). 

• Moment incert 

Actualment, el projecte està en 
període d'Informació Pública i, 
per tant, en procés de presenta
ció d'al.legacions. Amb aques
ta intenció s'han creat comissi
ons de professionals de l'arqui
tectura, del dret i de l'economia 
per treballar en un redactat que 
caldrà presentar el setembre 
(les persones afectades dema
nen que sigui el 30, però no està 
clar que s'accepti). 

Paral·lelament s'ha demanat 
una entrevista amb l'alcalde de 
la ciutat, Joan Clos, perquè ex
pliqui la posició de l'equip de 
govern a la Plataforma i per tal 
que faci públic el contingut del 
plec de condicions que l'Ajunta
ment ha posat a la promotora 
per fer realitat un projecte ex
tremament dèbil democràtica

ment parlant, ja que infringeix el 
PGM, modificant-ne els usos i 
que evidencia l'ànim lucratiu 
d'una societat privada, amb el 
consentiment de l'ens públic, 
perjudicant greument els inte
ressos i el benestar de la pobla
ció de tot un barri. 

D'altra banda, Josep Lluís 
Núhez sembla que comença a 
dubtar a causa d'aquesta pres
sió popular i ja ha anunciat que 
si els donen una solució similar 
a la de l 'Espanyol i els 
requalifiquen la zona per edifi
car, naturalment respectant l'Es
tadi, desistiran del projecte (El 
Mundo, 25/06/99). Aquesta nova 
versió implica, segons Núríez, 
"revertir la plusvàlua en la soci
etat i no, sense ànim de crítica, 
en uns senyors que van posar, 
en el seu dia, diners de la seva 
butxaca". 

Que Núhez no les té totes 
també ho demostra el fet que un 
personatge tan poc acostumat 

a donar explicacions com ell, 
tan avesat a fer la seva, hagi 
enviat una carta a totes les per
sones que viuen al barri dient, 
entre altres coses que "aquest 
projecte respon a la voluntat de 
resoldre l'encaix d'aquesta 
zona, fins ara infrautilitzada, no 
solament en el disseny de la 
ciutat, sinó en els interessos del 
barri" i deixa clar que "Barca 
2000 va molt més enllà dels in
teressos directes del nostre 
Club, ja que pretén ser una apor
tació a la ciutat i, en especial, al 
districte que ens acull". L'envia
ment d'aquesta carta, plena de 
falsetats, és un atemptat contra 
la intimitat per les persones, 
perquè suposa una utilització 
irregular del cens del districte. 

Així doncs, el moment és in
cert i dependrà de la posició 
que adopti l'equip de govern 
municipal. Mentrestant, les mo
bilitzacions ciutadanes no s'atu
raran. 

Maremagno en Les Corts 
Quim Monzó 

El ruido aparece en todos los programas electorales 
que han debatido estàs últimas semanas. Nunca se lo 
habían tornado tan en serio; aunque sea de boquilla 
porque en serio, en serio, solo se to toman los que lo 
padecen. Los que padecen, porejemplo, el ruido de esas 
motos que alardean de tubo de escape chillón y constan-
te, que compensa a base de decibelios los complejos y 
las frustraciones de su propietarío. O el hervor de los 
locales noctumos y sus clientes, cuando vuelven a la 
calle en grupos en los que para hacerse oir hay que 
berrear. O el mmor febril de las calles por las que dia y 
noche circulan coches a gran velocídad. 

Estàs elecciones, todos los partidos políticos han 
prometido combatirio. El PSC proponía "reducir un 10 
por ciento el ruido". CiU anunciaba un "programa 
contra los ruldos". El PP, "control del ruido ambiental". 
ERC, "combatir la contaminación ambiental y acústi
ca" y crear "un Síndic del Soroll". IC, "reducir el ruido 
de las motos". Viendo que todos estan tan dispuestos, 
pedir que cubran las calles ràpidas se ha convertido en 

el deporto de moda. Si cubrieron la calle Brasil, ipor 
qué no General Mitre? Y, si cubren General Mitre, ipor 
què no la Gran Via, en el trozo final en que se convierte 
en autopista? Y los políticos diciendo amén a todo, 
faltaria mas. 

Eso sí: mientras por un lado hablan de "mejorar la 
calidad de vida" de los ciudadanos, por otro presentan 
en Sociedad el proyecto Barca 2000. Se trata de un 
invento que pretende convertir los alrededores del 
Camp Nou en lo que Josep Lluís Núfiez llama "una 
zona lúdica". A saber un montón de restaurantes, de 
cines, de zonas comerciales, de tiendas temàticas... 
Ahí hay algo que no liga. Para "mejorar la calidad de 
vida" de unos barceloneses, con una mano cubren 
ciertas calles deprimidas y ruidosas mientras, con la 
otra, proyectan masacrar la calidad de vida de otros 
barceloneses al convertir un barrio entero en una 
Disneylandia que recíbiría siete millones y medio de 
visitantes cada afío. Ya ahora, vivir en el radio de 
acción del Camp Nou es durillo. Los días de partido, la 
zona se ve invadida por un ejército de aficionados y 

acceder a ella es imposible en coche. Y, en metro o 
autobús, una experiència comparable a la de viajar en 
un camión borreguero. Todo el barrio queda secues-
trado durante un dia. Primero, por el partido que se va 
a jugar; después, por el que se està jugando; y, 
f inalmente, por el que se ha jugado. El agobio se da ya 
ahora, con un simple estadío y unos cuantos campos 
adjuntos. Afíàdanie a todo eso el antes mencionado 
montón de restaurantes, de cines, de zonas comercia
les, de tiendas temàticas y de bares. Y el Miniestadi 
convertido en un rockódromo, como se ha anunciado. 

Si el proyecto acaba por realizarse, serà como un 
Maremàgnum, però a lo grande. Con la enorme diferen
cia de que en el Maremàgnum del Port Vell no vive nadie. 
Y, francamente, puede serdivertido (o no) ir al Maremàg
num un dia o una noche, però dudo que a Núfiez o a Clos 
les gustase vivir en un piso embutido entre el Nayandei, 
el Chipirón, el Stanwinds y el Pato Laqueado. Pues, si a 
eltos no les gustaria, es evídente que a los cuarenta mil 
barceloneses afectados tampoco. 

La Vanguardia, 17 de juny de 1999 
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La veritable professió 
del president del Barca 

MARC ANDREU 

Josep Lluís Nunez és el president de Núnez 
i Navarro, un grup immobiliari que ha arribat 
a tenir més de 100 societats filials i que 
abasta centenars d'empreses dedicades a 
diferents sectors de la construcció i la co
mercialització d'immobles, amb un consorci 
de més de 180 empreses de promoció i 
construcció d'habitatges, amb 1.200 emple
ats, més de 18.000 habitatges fets, 200.000 
metres quadrats d'oficines i prop de 108.000 
places de pàrking. Uns tentacles que arriben 
fins a la fabricació de mobles, la gestió 
administrativa, les assegurances i 
l'hostaleria, de la mà de Joan Gaspart. I a 
més a més de presidir tot això, Nufiez presi
deix també el Futbol Club Barcelona des de 
1978. Però aquest simple perfil biogràfic, 
força desconegut i per si sol impactant, ama
ga d'altres elements que el converteixen en 
esfereïdor i que es resumeixen en quatre 
paraules: ambició, poder, megalomania i 
especulació. Conceptes que es proven fàcil
ment repassant les hemeroteques i dos dels 
llibres que han aparegut aquest any coinci
dint amb el centenari del Barca: Història 
crítica del Futboi Club Barcelona (Ramon 
Barnils, Jordi Finestres, Toni López, Jaume 
Sabartés i Fernando Torrecilla / Empúries) i 
Barca: la passió d'un poble (Jimmy Bums 
Maranón / Anagrama i Empúries). 

A Nunez no li agrada que li recordin el 
seu passat, especialment el que conserva 
d'abans que fos escollit president del Barca. 
Però en té. Nascut el 7 de gener de 1931 a 
Baracaldo, va viure la infància a Port Bou, 
on el seu pare, funcionari de duanes, esta
va destinat. El 1938, quan bona part d'es
panyols començaven a enfilar la frontera 
camí de l'exili fugint de les tropes de Franco, 
ell i la seva família van recórrer el mateix 
camí en sentit contrari i es van instal·lar a 
Barcelona. Va estudiar a l'escola pública i 
durant la primera postguerra es va finan-

Núnez i Navarro va 
créixer durant el 
franquisme especulant 
amb Valcalde Porcioles 

çar un curs de comptabilitat treballant a la 
Federación de Ayudas Mutuales i com a 
agent d'assegurances. La bona posició 
econòmica, però, no li va arribar fins que 
es va casar amb Maria Luisa Navarro, filla 
d'un adinerat promotor immobiliari. Amb el 
seu suport, Nufiez es feu aviat amb el 
poder i la gestió de l'empresa familiar que 
va dur els noms de Navarro i Núnez, Navanu 
i Construcciones Navarro, entre altres. El 
1966 la firma va ser liquidada i els seus 
actius, repartits entre la familia. Però l'any 
següent, 15 dies després que Franco pro
mulgués un decret que limitava la cons
trucció de vivendes de renda limitada i 
afavoria les de renda lliure, Nuríez va re
gistrar 11 companyies al seu nom i al de la 
seva dona com a president i secretària. 
Naixia així el Holding Núfíez i Navarro, que 
va fer fortuna a l'empara de les migracions 
dels 60 i de l'especulació promoguda per 
l'alcalde José Maria Porcioles. 

Batejat com a el Chaflanero, L'home 
de les quatre cantonades, i El Napoleó 
del xamfrà, Núnez -que "a l'època de 
Porcioles tenia importants connexions 

amb arquitectes i regidors", segons un 
extreballador seu entrevistat per Burns-
es va significar per guanyar sòl reduint 
l'espai lliure que encara quedava en al
gunes illes de l'Eixample; per aixecar 
edificis clònics i lletjos per tot arreu; per 
enderrocar edificis significats com el 
palau Trinxet de Puig i Cadafalch (la 
casa Golferichs es va salvar gràcies a la 
reacció del moviment veïnal); i per 
construir un bloc de pisos al costat de la 
Sagrada Família, just al punt on els plà
nols originals de Gaudí preveien la pro
longació de la nau del temple. Són els 
exemples més clars de la impunitat amb 
què va actuar durant ei franquisme, quan, 
segons Burns, fins i tot "va acariciar 

El 1976 Vempresari va 
ser condemnat per un 
delicte consumat de 
contraban monetari 

l'ambició de ser alcalde potser, en certa 
manera, per apropiar-se del poder que 
havia afavorit el seu creixement com a 
constructor". Però la concepció que 
Núfíez tenia de l'Ajuntament -"autorità
ria en el seu rebuig a sotmetre's a la 
crítica, liberal pel que feia a la concessió 
de llicències d'obres", explica Burns- va 
quedar anacrònica amb l'arribada de la 
democràcia. És aleshores que va decidir 
projectar les seves ambicions de poder i 
de perpetuar els privilegis de les seves 
empreses en la presidència del Barca, 
acometent operacions de maquillatge 
tals com catalanitzar el seu nom i ven
dre's els tres carnets de soci de l'Espa
nyol que va pagar entre 1970 i 1978. 

Abans d'arribar al Barca, però, Nufiez va 
flirtejar amb l'Alianza Popular de la transició, 
va finançar el Centre Català de Joaquim Mo
lins i, el que és poc conegut, el 10 de setembre 
de 1976 va ser condemnat pel Jutjat Especial 
de Delictes Monetaris com a "autor penalment 
responsable d'un delicte consumat de contra
ban monetari de 6 milions de pessetes". Se
gons es va demostrar i recorda Ramon Barnils 
al seu llibre, Núnez va tenir relacions comerci
als amb una tal Maria Luisa Guerra, que 
segons la sentència del jutjat era "membre 
d'una organització de tràfic monetari que havia 
tret de l'Estat 4.478 milions". 

La democràcia no va canviar els hàbits 

caciquils i especulatius del Núfíez empresari; 
si de cas, els va fer més subtils. I en l'àmbit 
laboral, ni tan sols això. Només tres exemples: 
A la primera junta del Barca que ell va presidir 
hi va col·locar diversos empleats seus; a prin
cipis dels 80 va amagar amb una suspensió de 
pagaments que li va permetre reduir la plantilla 
de Nuynasa de 1.900 treballadors fins a poc 
més de 300, no sense que els sindicats protes
tessin enèrgicament al carrer; i el 1988 l'em
presa hotelera Núfíez y Navarro Conde Urgel 

Senyor i especulador de Barcelona 

• Fa feredat que algú que es considera institucionalment per damunt del president 
de la Generalitat i que a la salutació presentada fa poc al Papa va fer eliminar del 
discurs que li havien preparat els seus assessors una referència als "ensenyaments 
del Sant Pare" perquè creu que l'únic infalible és ell, pugui ser l'amo de mitja 
Barcelona i projecti la seva ombra immobiliària al l'àrea metropolitana, al Maresme, 
al Ripollès, a la Cerdanya, a Sitges i a la Vall d'Aran. Però és així. Núfíez i Navarro 
acaba d'invertir 4.430 milions de pessetes al centre de la ciutat comprant tres 
edificis als números 125, 127 i 129 del passeig de Gràcia, i el 641 de la Gran Via. 
I 2.500 milions més comprant La Rotonda del peu del Tibidabo. Operacions que es 
complementen amb altres emblemàtiques adquisicions fetes abans, com la de 
l'antiga seu de la Companyia de Tabacs de Filipines a la Rambla (1.800 milions) i 
la de l'edifici catalogat que va ser la seu d'E/ Noticiero Universal a\ carrer Roger de 
Llúria. Edificis històrics tots que, si bé ara ja no enderroca impunement, sí que 
segrestarà socialment convertint-los en hotels de luxe o oficines, seguint la línia 
que va estrenar fa 10 anys quan va adquirir la torre noucentista de la Tamarita. 

va ser condemnada pel jutjat de primera ins
tància número 47 de Barcelona per instal·lar 
cameres ocultes amb l'objectiu d'espiar al
guns dels seus treballadors. 

Nútiez signa els fitxatges esportius 
importants al seu despatx de Núfíez i 
Navarro, on té dues fotos seves amb el 
Papa i el Rei, una estàtua de Don Quixot 
i una altra d'un paleta, i un botó sota la 
taula per controlar qui entra i surt d'allí. 
Esperonat per una desmesurada ambi
ció de poder i un desig desesperat d'ac
ceptació social dins d' una burgesia que 
no li ve de família, i aprofitant la confusió 
d'interessos entre el seu Barca i el seu 
hòlding, Núfíez ha seguit fins ara merca-
dejant amb la ciutat. L'últim exemple 
n'és el pla Barca 2000, però durant els 
darrers anys n'hi ha hagut d'altres. Des 
d'exemples tan petits, però significatius, 
com l'emparedament, el 1986, d'uns 
veïns del número 80 del carrer Trias 
Fargas, on va aixecar un bloc (amb lli
cència municipal irregular, per cert) a 
tan sols un metre de les seves finestres, 
fins al xantatge legal que ha obligat 
l'Ajuntament a cedir-li 30.000 metres 
quadrats de sòl i 94 milions de pessetes 
de compensació a canvi que renunciï a 
urbanitzar els turons de Torre Vilana, al 
costat del cementiri de Sant Gervasi. 
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Municipals '99: calaix de sastre 
PERCENTATGE DE VOTS 

EMESOS SOBRE EL 
TOTAL (*) DE CIUTADANS 

AMB DRETA VOT 

PSC 

CIU 

FF 

ERC-EV 

IC-V 

EUiA 

FI 

ALTRES FARTITS 

VOTS NULS 

VOTS EN BLANC 

ABSTENCIÓ 

BCN 

23,1 

11,1 

7,6 

3,3 

3,3 

0,7 

0,6 

0,6 

0,2 

1,0 

48,5 

D I S T R I C T E S 
Ciutat 
Vella 

21,5 

8,5 

5,6 

2,6 

2,8 

0,6 

0,6 

0,7 

0,3 

0,6 

56,2 

Eixample 

20,2 

15,8 

8,2 

4,5 

3,6 

0,5 

0,6 

0,6 

0,3 

1,2 

44,5 

Sants-
Vlontjuïc 

24,3 

10,0 

6,5 

3,6 

3,3 

0,7 

0,5 

0,7 

0,3 

0,8 

49,3 

Les 
Corts 

19,7 

15,9 

11,5 

3,7 

3,1 

0,4 

0,4 

0,7 

0,3 

1,4 

42,9 

Sarrià-
St. Gervasi 

13,9 

20,2 

14,0 

3,7 

3,0 

0,3 

0,4 

0,6 

0,2 

1,8 

41,9 

Gràcia 

20,4 

14,8 

6,6 

5,3 

4,5 

0,6 

0,6 

0,6 

0,3 

1,1 

45,2 

Horta 
Guinardó 

26,2 

8,5 

7,2 

3,2 

3,5 

0,7 

0,5 

0,6 

0,2 

0,9 

48,5 

Nou 
Barris 

30,8 

5,4 

7,1 

1,7 

2,8 

0,9 

0,3 

0,8 

0,2 

0,7 

49,3 

Sant 
Andreu 

27,8 

9,2 

6,6 

3,2 

3,6 

0,7 

0,5 

0,8 

0,3 

0,8 

46,5 

Sant 
Martí 

28,7 

8,4 

6,9 

2,9 

3,2 

0,8 

0,5 

0,7 

0,2 

0,8 

46,9 

(*) Electors: 1.352.715 - Votants: 696.457 - Abstenció: 656.258 - Vots blancs: 13.079 - Vots nuls: 3.313 

• Les xifres, els percentatges, es refereixen a les persones amb dret 
a vot. Ens interessen totes les persones, votin o no. 

• Quasi la meitat no han votat: indiferents, decepcionats, aquells que 
rebutgen el sistema, nostàlgics... La diversitat de motivacions és alta. Els 
polítics han de prendre bona nota. 

• Una de cada cent persones ha votat en blanc. El vot en blanc és un 
vot militant de rebuig. La xifra de 13.079 és baixa, però indicativa. 

• Si pacten PSC, IG-V i ERC-EV tindran el suport al seu govern de 30 
electors de cada 100, però governaran per a tots i totes. En temes 
importants cal, no només consens polític, sinó també consens social. 

• Segons aquestes dades, CIU i PP, l'oposició, representen a 19 de 
cada 100 ciutadans amb dret a vot. 

• Escoltar, informar, participar, tenir en compte, donar dret a la 
paraula. La participació, antídot de l'abstenció. 

De peus a la galleda 
• Catalunya Ràdio. Antoni Bassas pregunta al candidat Fisas sobre 

diverses promeses electorals. 
-Què li sembla crear 85.000 llocs de treball? 
-No sé qui ho ha dit. Crec que no s'ha de prometre, fixar una xifra és... 

perillós. 
Bassas va advertir al candidat que la proposta era al seu programa. 

"Ah, és meva? No en tenia constància...", va confessar Fisas. 
• El President amb Molins, de campanya. Entren a la botiga de roba 

de Titto Bluni. Un prestatge atrau l'atenció de Pujol: "I aquí què hi teniu?". 
Allarga la mà i agafa una peça de roba. El dependent queda paralitzat... 
"Uns calçotets". Els flashos de les 
màquines embogeixen. "Més val 
que ho deixem!", exclama l'hono
rable. 

• Representants del PI apar
quen els seus cotxes a pocs me
tres de l'acte electoral. Va ràpid i de 
tornada es troben uns agents de la 
Guàrdia Urbana multant-los per 
portar a la matrícula unes engan-
xines amb l'indicador "CAT. 

• Barceloneta. Arriba Clos en el 
seu autobús electoral. Deixa anar 
el seu míting a la plaça de rigor i, 
quan torna a l'autobús, han desa
paregut tots els refrescos i una 
vintena de quaderns de notes. L'au
tobús saquejat, però no es presentarà denúncia. 

• Carrer de Guipúscoa. Coincideixen Fisas i Molins en les seves 
promeses de cobrir la Gran Via. Una jove sol.licita un autògraf a Molins 
en un futlletó presidit per la fotografia de Fisas. Els acompanyants 
convergeixen amb el candidat i canvien el futlletó. La jove se'n va amb 
l'autògraf. A qui no va votar? 

• Imma Mayol considera correcta la proposta de l'actual equip de 
govern de deixar anar una trentena de falcons a la ciutat. Com és sabut, 
cada au rapinyaire es menja un colom diari. En acabar el míting, un colom 
va deixar els seus detritus a l'espatlla de la candidata. 'Té falcons!", va 
dir el colom en ple vol. I la jaqueta va acabar a la tintoreria. 

Es sabut que la candidata del PI, Pilar Rahola, exigia la retirada de 
restes animals i que es donés als coloms menjar anticonceptiu. 

• Montjuïc. Un preciós matí. Fisas, el candidat popular, presentava 
les seves propostes relacionades amb l'esport acompanyat per Loyola 
de Palacio, que vestia un elegant conjunt de lli. En cedir-li la paraula a la 
ministra va destacar el seu esperit esportiu "fins el punt d'haver freqüen
tat disciplines com el parapent". "No, aquesta era una altra", va apuntar 
De Palacio. "És veritat", reconegué Fisas, "era Ferrussola". 

• 13 de juny. El dia de la veritat. El candidat a l'alcaldia de 
Barcelona per Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Gasull, tenia ganes 

de votar. Va arribar al seu col·legi 
mitja hora abans d'obrir les por
tes. Dies abans, Gasull havia de
clarat a El Mundo: "Si no és avui, 
serà demà". 

• Pilar Rahola no s'ho va pen
sar dues vegades: "Proposaré tan
car la plaça de toros Monumen
tal". Rahola no sabia que el dia de 
les eleccions a la nostra ciutat se 
celebrava una corrida extraordi
nària. La gent que hi havia al 
míting va votar la Rahola. La Mo
numental era plena a vessar i 
ningú va votar-la. 

• Debat a la televisió de 
Barcelona. Els candidats, apretats 

al voltant d'una taula. BTV va haver d'admetre el candidat Gasull. La 
calor era ofegadora. Fins i tot el moderador, Josep Cuní, va acabar amb 
la cara desencaixada. 

Molins, sense vergonya, va dir amb solemnitat: "Quan sigui alcalde us 
posaré refrigeració". 

• El candidat Fisas ha demostrat una estimació especial vers Floquet 
de Neu (antic candidat pel Partit de la Gent del Bar, PGB). Plantejava 
privatitzar el Zoo, però de seguida indicava que garantint la continuïtat de 
Floquet i fent-li un hàbitat millor, ja que "els simis són animals que tenen 
sentiments". 

Amb els resultats electorals, Floquet ho té magre... 

LA VANGUARDIA 

Fora de 
context 

• "Pujol i jo van coincidir en una 
cosa: no volem Molins d'alcalde", 
Santiago Fisas. La Vanguardia 

• 
•"Estendrem la qualitat urbana 

a tots els racons de Barcelona", 
Joan Clos. El Periòdica 

• 
• "Crec que puc donar la sor

presa", Jordi Gasull. La Van
guardia 

• 
• "La meva personalitat i la ges

tió que he portat a terme atraurà els 
meus votants", Pilar Rahola. El 
Mundo 

• 
• "Clos té poca sensibilitat eco

lògica", Imma Mayol. El Periòdica 
• 

• "Rahola s'ha compromès amb 
Clos per un càrrec", Joaquim Mo
lins. La Vanguardia 

• 
• "La campanya de les Munici

pals em sembla una merda. Falten 
tenors i primeres Dones", Fabià 
Estapé. La Vanguardia 

• 
• Les candidates del PSC estem 

disposades a manar molt, Núria 
Carrera, núm. 2. El Periòdica 

• 
• El Sistema està decapitat. Corre 

per inèrcia igual que es mou la cua 
de la sargantana morta", Francesc 
Sanuy, advocat. El Periòdica 

• 
• "El PP serà la clau per acabar 

amb vint anys del PSC", Santiago 
Fisas. La Vanguardia 

• 
• "Barcelona ha de corregir mol

tes deficiències i resoldre problemes 
poc atesos, però Molins subratlla 
aquells dels que té la responsabilitat 
laGeneralitaf, Oriol Bohigas. El País 

• 
• "El PSC no ha fet res per cata

lanitzar la ciutat", Jordi Portabella. 
La Vanguardia 

• 
• "Hem anat a buscar el vot útil, 

que és el de la consciència", Jordi 
Gasull. El Periòdica 

• 
• "Per pactar amb nosaltres la 

paraula requalificació amb finali
tats especulatives s'ha de dester
rar", Imma Mayol. Avui 

• 
• "Cap candidat ve als concerts, 

Josep Maria Prat, promotor musi
cal. La Vanguardia 

• 
• "On sóc jo hi ha els meus 

negocis i l'Ajuntament", Gil y Gil. El 
Periòdica 

• 
• "Les eleccions del 13 de juny 

tenen la mateixa transcendència que 
les municipals de 1931, les quals 
van suposar la caiguda de la monar
quia", Julio Anguita. El Mundo 

• 
• "És igual Anguita que Aznar, 

tots dos són la mateixa merda", 
Felipe Gonzàlez. El Pafs 
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Urbanisme: ciutat-desigualtat 
Amb aquestes imatges es vol oferir només 
una pinzellada, un toc d'atenció al nou 
consistori municipal, d'alguns aspectes de 
la nostra Barcelona que no ens agraden, 
que somiàvem d'una manera diferent de 
com són ara. No és un repàs exhaustiu, no 

són totes les situacions i indrets als quals 
la Barcelona somiada no s'assembla a la 
real. Ens serveix per recordar-nos que el 
capital no somia, actua, i que, si ens parem 
a somiar, ja se l'hauran venuda tota, la 
nostra Barcelona. 

SUD OEST DEL BESOS 

• Al costat dels barris de La Mina i del Sudoest del Besòs, que fa vint anys que 
esperen la seva remodelació, cansats de tants diners invertits en inútils reparacions, 
ens fan Diagonal-Mar, un barri per a gente bien, que vol el seu parc i que no vol saber 
res dels seus veïns. Ni tampoc sembla que vulgui saber res el Fòrum 2004. Tants 
diners a invertir i no es poden millorar aquests barris? 

DIAGONAL-MAR 

CAMP DE L'ESPANYOL 

• El que podria haver estat un camp de futbol del barri o un 
parc, ens l'han convertit en un polígon d'habitatges d'alt 
estàndíng. I tot perquè l'Ajuntament havia de resoldre, 
mitjançant la requalificació urbanística, els deutes de 
l'Espanyol (un club esportiu?) amb la família Lara 

RAMBLA DEL RAVAL 

• Les obres d'esponjament del Barri Xíno estan molt bé. La 
rambla del Raval, projectada des de fa més d'un segle, és una 
actuació necessària. Però, per què justament ara les empreses 
constructores comencen a veure negoci en aquest barri? Per 
què l'Ajuntament no posa els mitjans per a què els habitants de 
tota la vida puguin continuar en aquest barri? Per què una obra 
pública necessària genera especulació? 

Des d'un botó fins un canó!! 

OBERT DE SOL A SOL 
ELS DILLUNS, DIMECRES, 
DIVENDRES I DISSABTES 

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!! 

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS 
Mercat Municipal 
Fira de Bellcaire 

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell. 
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de 

MOBLES I TRASTOS VELLS: 
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On 
tal vegada trobi els més inesperats. 
OFERTES PERMANENTS: 
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix 
al públic a preus veritablement satisfactoris. 



juliol-agost de 1999 

L·a vtfu uet 

CARRER CRÒNICA 7 
• Acabaran ficant 
tots els cotxes 
sota terra? Ens 
dividiran entre 
ciutadans a peu i 
ciutadans amb 
cotxe? I el 
transport públic, 
què? Que podria 
ser gratuït? 
Segurament amb 
el cost del 
"tunelling" es 
resoldria l'etern 
problema del 
finançament del 
transport públic 

I LAVA LLLL>, GLÒRIES 

Text: Ferran 
Navarro 

Fotos: Dani 
Codina 
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• Tot això s'ha edificat en una zona verda! Com és possible que es 
permeti més de 40.000 metres quadrats de sostre a una zona 
verda? Els promotors immobiliaris han descobert el subsòl com a 
font de fer diners, i la ciutat perd una zona verda més 

PRESÓ MODEL 

• Si algun dia les presons no fossin necessàries, en ei seu lloc 
podrien créixer arbres i escoles on ensenyar les persones a ser 
lliures, creatives, utòpiques, iguals,... Això, i no especular amb el 
patrimoni públic, és el que probablement voldrien els que han 
estat dins i els que, de fora estant, encara creiem en una ciutat 
lliure, de persones lliures, no encadenades pels diners 

• Pels que estimem 
l'òpera, la música 
en general, l'incendi 
del Liceu va ser un 
gran ensurt. Potser 
s'ha perdut una 
gran oportunitat de 
democratitzar la 
música, de fer de 
Barcelona una 
ciutat oberta 
musicalment 
L'òpera seguirà 
essent elitista. Per 
aquesta obra, oh 
sorpresa, no s'ha 
escatimat ni 
pressupostos, ni 
voluntats de 
col.laboració entre 
les administracions. 
Igual que amb els 
geriàtrics i les 
guarderies! 

• Per què guanya més un futbolista que un escriptor? O que un 
mestre o que...? 

EL LICEU 
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Les grans ciutats no sempre 
són les millors per viure-hi 

Sempre és difícil fer una jerarquització, però, en el cas de les ciutats 
espanyoles, establir quines són millors quant al nivell de vida es fa gairebé 

impossible, ja que no està clar com delimitar els aspectes de la vida 
quotidiana que determinen el modus vivendi de les persones d'un territori 
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A Barcelona hi ha pocs geriàtrics 

DANIEL GARCÍA I GEBARD IWELGAR 

El suplement dominical del diari El 
Mundova intentar classificar, en base 
a uns criteris determinats, les capitals 
de províncies espanyoles pel que fa al 
nivell de vida de cadascuna, en el 
número publicat el passat 6 de juny. 

Alguns d'aquests paràmetres te
nen la peculiaritat de ser novedosos 
respecte als que s'acostumen a tenir 
en compte en les investigacions tradi-

cbnals. Així, es van desestimar dades 
com el consum elèctric, la taxa d'alfa
betització o l'esperança de vida mitja
na, perquè els investigadors van trobar 
que no aportaven infomiació significa
tiva, ja que la majoria de províncies 
tenen un nivell similiar en aquests as
pectes. També es van utilitzar uns 
altres criteris poc freqüents en aquesta 
mena de treballs, com la taxa de con
tractes indefinits. 

TARVAL 

Els resultats són, en alguns casos, 
forçacuriosos-Segonsl'estudi, Girona 
està al capdavant de les cinquanta-
dues ciutats que han estat objecte 
d'estudi. Dades com el gran nombre 
d'espais esportius, de galeries d'art, la 
renda familiardisponible perhabitanto 
l'alta taxa d'ocupació fan que la capital 
del Gironès sigui, segons els autors, el 
lloc més idoni per viure-hi. També pot 
sobtar que entre les deu millors ciutats 

d'aquest rànquing del nivell de vida es 
trobin Teruel (segona), Huesca (quar
ta), o Soria (setena), i que les primeres 
de les "grans ciutats" classificades, 
Saragossa i València, no apareguin 
fins a la tretzena i la quinzena posició. 

Quant a la històrica rivalitat entre 
Barcelona i Madrid, en aquest cas s'ha 
decantat del costat de la nostra ciutat, 
però per un marge molt estret (són la 
vint-i-tresena i vint-i-quatrena respecti
vament). En els criteris principals d'es
tudi, com la renda familiar 0 el número 
de persones ocupades, els resultats 
són molt similars entre ambdues ciu
tats. En alguns punts, però, es mar
quen diferències significatives com en 
el cas del número de residències geri
àtriques, tot i ser encara escàs, a 
Barcelona n'hi ha més de quatre per 
cada 100.000 habitants quan a Madrid 
no arriba a dos. 

Altres grans ciutats espanyoles, 
Sevilla i Bilbao, obtenen resultats dis
pars. En una classificació esportiva, 
Sevilla estaria a punt de baixar a sego
na divisió (es troba al lloc quaranta-tres 
del rànquing) pel seu baix nombre de 
galeries d'art, museus i pinacoteques, 
entre altres coses. Pel que fa a Bilbao, 
en la trenta-quatrena posició, el seu 
baix número d'hores de sol a l'any 
(1525), ha fet que no estigui en un lloc 
més alt. 

Altres curiositats: a Ceuta i Melilla 
sembla que s'hi ha d'anar amb el por-
tamonedes ben agafat, ja que són les 
ciutats que tenen un nivell de delin
qüència més elevat; Jaén, per la seva 
banda, ocupa la darrera posició a cau
sa d'unes deficitàries prestacions soci
als, com en escoles infantils o centres 
per a la població de la tercera edat. 

De tot aquest pandemònium de 
dades podem concloure que el nivell 
de vida d'una ciutat no depèn tant de la 
seva grandària o del seu nombre d'ha
bitants com dels serveis que pot oferir, 
0 altres aspectes a priori més trivials o 
de situació geogràfica, com les hores 
de sol de què gaudeix a l'any. 

Rànquing per qualitat de vida 

1. Girona 
2. Teruel 
3. Palma de Mallorca 
4. Huesca 
5. Lleida 
6. Tarragona 
7. Soria 
8. Santa Cruz de Tenerife 
9. Castelló 

10. Vitòria 
11. Pamplona 
12. Segòvia 
13. Zaragoza 
14. Palència 
15. València 
16. San Sebastiàn 
17. Àvila 
18. Toledo 
19. Cuenca 
20. Santander 
21. Salamanca 
22. León 
23. Barcelona 
24. Madrid 
25. Valladolid 
26. Alacant 
27. Guadalajara 
28. Las Palmas 
29. Logrofío 
30. Múrcia 
31 . Pontevedra 
32. Càceres 
33. Burgos 
34. Bilbao 
35. Badajoz 
36. Lugo 
37. Zamora 
38. Ciudad Real 
39. Ceuta 
40. Almeria 
41. Màlaga 
42. Ourense 
43. Sevilla 
44. Granada 
45. Albacete 
46. Huelva 
47. A Corufia 
48. Oviedo 
49. Melilla 
50. Córdoba 
51.Càdiz 
52. Jaén 

Acord en el Pla de Metros? 
REDACCIÓ 

A l'anterior número de Carrer vam informar que el Consell 
d'Administració de l'Autoritat Única del Transport (ATM) havia 
assolit un primer acord en el Pla de Metro, a la vegada que 
manifestàvem les nostres preocupacions pel que fa als desa
cords existents a Nou Barris i en menor mesura a la Zona 
Franca. 

El passat dia 3 de juny, en presència de tots els barris 
afectats, es va celebrar una reunió a la seu de l'ATM. El seu 
director, Francesc Ventura, va informar que a la Zona Franca 
està previst construir-hi tres estacions des de la plaça Cerdà, 
al llarg del passeig de la Zona Franca, en el recorregut de la 
nova línia 6 i que, d'aquesta manera, els barris quedarien ben 
atesos. No va infomiar amb els mateixos termes a Nou Barris. 
L'Ajuntament plantejava portar la línia 3 des de Roquetes a 
Sant Andreu, apropant-la al futur centre lúdic de Can Dragó i 
allunyant-la de Trinitat Nova, tal com sempre havia dit. Tampoc 
acceptava l'acord existent entre veïns i Generalitat pel que fa 
a Ciutat Meridiana. No hi havia acord, les propostes municipals 
ho impedien i això va treure de polleguera els representants 
veïnals que veien de bell nou l'amenaça d'un altre endarreri
ment. 

En la reunió celebrada el dia 4 de juny, els barris van decidir 
publicar un manifest-denúncia titulat "L'Ajuntament obstaculit

za el Metro", signat per les associacions de veïns de Ciutat 
Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova i 
Canyelles de Nou Barris i l'AV Can Cuyàs de Montcada. El 
manifest va rebre el suport de la Coordinadora del Districte i de 
la Junta de la Favb. 

Pujada camuflada del metro 

• Apart irdel ' l de juliol els usuaris fidels del metro el paguen 
més car. Ens referim a la desaparició de la tarja T-2 i a 
l'obligació de comprar la T-1 que és un duro més cara. No es 
va informar d'aquesta mesura quan es van aprovar les noves 
tarifes el desembre passat. D'aquesta manera ens trobem 
que enguany el metro ha pujat un 4,6%, és a dir, el doble de 
riPC, una mesura molt apropiada per potenciar el cotxe 
privat. Aquest augment gairebé ha coincidit amb el llança
ment de la nova tarja T-10x2. Bus i metro amb un sol tiquet, 
però se silencia que no és per l'import d'un sol bitllet, sinó que 
en paguem gairebé dos, perquè el descompte només és d'un 
18%. Un bitllet combinat descafeïnat. Portem vint anys 
reivindicant "de casa a la feina per un sol import". Avancem, 
però de manera lenta i insuficient. 

El mateix dia la Comissió Tècnica va acordar "fer arribar el 
SAG de Can Cuyàs fins a Trinitat Nova (amb transbordament 
de la línia 3), sempre i quan no s'hipotequi el posterior perilon-
gament, sense data, de la Línia 3 cap a la zona de Can Dragó". 

El SAG, segons l'acta de la Comissió Tècnica, es refereix al 
metro lleuger que "tindrà un temps de recorregut de cinc 
minuts, quatre estacions, la capacitat supera les 1.000 perso
nes per hora i sentit, el vehicle té una longitud de 25 metres (on 
hi caben 150 persones) i la demanda màxima previsible és de 
650 persones en hora punta per sentit". 

Així doncs, hi havia, el mateix dia que els veïns denunciaven 
el desacord, un acord que ningú els va comunicar. L'acord ja 
el coneixien les diferents administracions que composen l'ATM 
i els partits que les governen. Per això sorprèn que Convergèn
cia i Unió repartís uns dies després milers de pamflets denun
ciant l'ajuntament de Joan Clos i sol·licitant que se'ls votés el 
dia 13. 

A principi de juliol està anunciada una altra reunió del 
Consell d'Administració de l'ATM, en la qual esperem que es 
ratifiquin els acords i el Pla d'Infraestructures perquè en els 
anys 2000-2004 quedi en disposició de concretar prioritats. 
Esperem, sens dubte, que el metro a la Zona Franca, Bon 
Pastor, Horta-Carmel i Nou Barris comenci a construir-se l'any 
2001, ja que ningú pot qüestionar que són prioritaris. 
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Batalla municipal per millorar els serveis socials En 

REDACCIÓ 

Els treballadors I treballadores dels 
Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona fa més d'un any que 
estant reivindicant millores labo
rals I assistencials amb l'objectiu 
de poder prestar uns serveis d'aten
ció primària de més qualitat que els 
que actualment ofereixen la xarxa 
de 33 centres municipals de ser
veis socials. Bona part de les 330 
persones d'aquest col·lectiu (as
sistents socials, educadors soci
als, psicòlegs i auxiliars-adminis-
tratius) denuncien que la realitat 
dels serveis socials municipals no 
té res a veure amb la imatge idíl·lica 
que se'n vol donar des de l'àrea de 
Benestar Social de l'Ajuntament, i 
esperen que els nous responsa
bles d'aquest servei siguin més 
sensibles a les seves demandes. 

Llistes d'espera en l'acollida de 
primers casos i pels serveis d'aju
da domiciliària; congelació de les 
partides pressupostàries dedica
des als àpats a domicili per a la 
gent gran; burocratització del ser
vei, i falta de personal per cobrir les 
vacants i les baixes laborals. 
Aquestes són algunes de les críti
ques dels portaveus d'una assem
blea de treballadors que es reuneix 
gairebé setmanalment des de fa 
mesos I que només després que 

decidissin aparcar per la negocia
ció del conveni col·lectiu alguns 
aspectes econòmics van aconse
guir, abans de les eleccions, as
seure's a parlar amb l'equip res
ponsable del pla de serveis socials 
d'atenció primària. 

Sobre la taula, vàries qüestions: 
el desequilibri de recursos entre 
els districtes; la necessitat d'aug
mentar la plantilla d'assistents, 
educadors, psicòlegs i administra
tius; i la constatació que el pla 
d'atenció primària implantat el 1994 
és ineficient per culpa d'una exces
siva burocratització i una deficient 
estructura organitzativa. Segons 
els treballadors, la descentralitza
ció del servei el fa dependre de 
l'assignació pressupostària i de la 
sensibilitat concreta de cada dis
tricte, i això comporta alguns dese
quilibris. La cap de T'unitat operati
va de planificació i desenvolupa
ment dels serveis socials, Emilia 
Pallàs, en canvi, creu que la majo
ria de crítiques no tenen fonament 
i destaca "l'elevadíssim grau de 
satisfacció que els usuaris mani
festen respecte els serveis soci
als". Pallàs també remarca "el pro
gressiu augment de la plantilla de 
treballadors dels serveis socials des 
de 1994" i diu que globalment es 
compleixen les ràtios de personal 

que marca la Generalitat, encara 
que reconeix "un petit dèficit en el 
número d'educadors socials". 

"Sembla que s'apliqui la màxima 
del conseller Comas de que l'atenció 
primària només és un dret mentre hi 
hagi pressuposf, diuen els porta
veus de l'assemblea. I denuncien, 
per exemple, que en alguns distric
tes hi hagi hagut llistes d'espera d'un 
any en la instal·lació d'alarmes tele
fòniques a persones grans que vi
uen soles (mig resoltes abans de les 
eleccions); que en d'altres districtes 
es prohibeixi que els treballadors 
contactin amb les entitats dels barris 
si no és amb una autorització prèvia; 
i que l'Ajuntament hagi acceptat fer-
se càrrec d'un centenar de casos 
d'assitència familiar que fins ara por
tava la Generalitat a través de l'ICAS 
sense, en canvi, contractar el mateix 
número de treballadors que ja se'n 
feia càrrec. La responsable de la 
unitat central de planificació dels 
serveis socials defensa les diferèn
cies de servei entre districtes "per
què cada territori té les seves neces
sitats" i destaca que s'han incremen
tat els projectes de treball comunita
ri. I per a qualsevol dèficit concret 
remet als resultats d'una avaluació 
del pla de serveis socials que estarà 
llesta a l'octubre. 

Pallàs critica que els treballa

dors s'hagin negat a respondre 
unes enquestes individuals d'ava
luació del servei, i aquests diuen 
que ho han fet com a protesta per
què no se'ls ha fet arribar els resul
tats d'una enquesta similarfeta l'any 
anterior. En la batalla de l'avalua
ció, els treballadors creuen que el 
pla d'atenció primària implantat el 
1994 "ha quedat superat per la 
realitat i l'evolució social". Segons 
els treballadors, l'avaluació del pla 
hauria de preveure una 
flexibilització del sistema de tre
ball. D'entrada, per no reduir l'aten
ció personalitzada a unes quotes 
de visites cada dia, mesura que a 
la pràctica satura els horaris de 
primeres acollides. I després, per
què el programa informàtic que fan 
servir fos menys burocràtic. "Sem
bla que es vulgui mesurar la nostra 
productivitat només pel número 
d'entrevistes fetes, no pas pels 
casos atesos i resolts, i que s'igno
rin feines com el treball comunita
ri", diuen els portaveus de l'assem
blea. Els responsables municipals, 
en canvi, creuen que l'increment 
de la burocràcia se superarà amb 
la pràctica i que "els protocols bu
rocràtics són necessaris per ser 
més equitatius a l'hora d'adjudicar 
recursos a les persones que real
ment els necessiten". 

Crida urgent per les dones kosovars 
ROSA MARÍA PALÈNCIA 

Ara que, segons diuen, la guerra 
s'ha acabat, comença en realitat la 
veritable lluita de les seves vícti
mes. Amb el suggestiu lema "de 
dona a dona", el col·lectiu de dones 
Medica continua la seva tasca a 
favor de les dones que han patit els 
traumes de guerra, principalment 
la violació. Juntament amb altres 
organitzacions de dones d'Albània 
i Kosovo ara volen portar a terme el 
seu projecte Medica Kosova als 
camps de refugiats a Albània. 

A Barcelona, el grup Dones X 
Dones, que treballa des del 1993 
en la solidaritat amb les dones de 
l'ex lugusiàvia, com d'altres grups 
de Dones de Negre arreu del món, 
coneixen la valuosa tasca que les 
dones de Medica han fet per les 
dones víctimes de la guerra. Medi-
caés un col·lectiu de dones profes

sionals de la medicina, el dret i la 
psicologia que des del 1993 ate
nen a dones traumatitzades per la 
guerra des d'una perspectiva inter-
ètnica, amb teràpies adients de 
caire psico-social i femnista que 
permeten la seva recuperació a 
partir d'elles mateixes. A més a 
més d'ajudar-les a superar el seu 
dolor. Medica es proposa docu
mentar les violacions i d'aitres crims 
de guerra per tal de possibilitar la 
persecució i el càstig als culpables. 
Al Centre de teràpia per dones 
Medica a Bòsnia Central l'equip de 
60 persones ha atès a més de vint 
mil dones i nens des del 1993. 

Dones X Dones fa una crida 
urgent per ajudar Medica mitjan
çant la recol·lecció de fons i la seva 
relació solidària amb les dones que 
pateixen les conseqüències del 
militarisme de tota mena i color. Els 

ARXIU 

bons d'ajut de 500 pessetes poden 
adquirir-se a la Favb o a Ca la Dona 
(Casp 38, pral.). També podeu in
gressar el vostre ajut al compte 

número: 21001103 5102000 42574. 
Dones per dones es reuneix els 
dijous a les 8 del vespre a Ca la 
Dona. Telèfon 93 412 71 61. 

w 
CARRER 

El lobito bueno 
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Obrin joc, senyores i 
senyors! 
1.500 metres quadrats es 
destinaran a sales per a 
màquines escurabutxaques i 
5.400 metres quadrats a 
restaurant, sales de festa i 
taules d'apostes. Fa ja cinc anys 
des que es va plantejar el 
trasllat del Casino de Sant Pere 
de Ribes i per fi, superant les 
denúncies de diverses 
instàncies ciutadanes i 
institucions, el juliol s'obrirà el 
casino on abans hi havia el 
centre comercial Sogo. 
• 

25 alumnes per aula 
Sindicats de la docència, 
associacions de pares i mares i 
d'alumnes, moviments de 
renovació pedagògica han 
tramès un document a la 
Generalitat de Catalunya 
reclamant que es redueixi la 
ratio de l'ensenyament 
secundari a 25 alumnes per 
aula. La Generalitat va tancant 
aules quan no arriben a 30. No 
valora aspectes com el fracàs 
escolar. Aquesta situació no es 
dóna en l'ensenyament privat. 
• 

Més pobres. Més 
estrangers 
La bonança econòmica 
emmascara la realitat. La 
pobresa té una cara jove. Set de 
cada deu ciutadans que reben 
menys de 43.000 pessetes al 
mes no han fet els 45 anys. Els 
nous pobres són homes, però 
sobretot dones amb criatures. 
La denúncia la va fer Caritas en 
presentar el seu informe anual. 
Va atendre 14.000 persones i, 
tot i que el 70% era de l'Estat, 
destaca la presència creixent 
d'estrangers: magrebins, 
llatinoamericans i asiàtics. 
També va denunciar que cap 
institució es preocupa de la 
mainada magrebina. 
• 

Fòrum 2004, 
insostenible 
Greenpeace manté que la 
urbanització de la 
desembocadiu-a del Besòs 
fracassarà si no es fa amb criteris 
de sostenibihtat. Considera que 
la construcció d'un port esportiu 
és un malbaratament de reciu-sos 
públics. Així mateix, considera 
incongruent que es mantingui la 
central tèrmica i la incineradora. 
• 

Tanquen Arkadin, 
Astoria i Bailèn 
El 27 de jimy van fer les últimes 
projeccions. Quatre pantalles, 3 
sales, 1.500 butaques, 
desapareixen del centre de la 
ciutat. Les instal·lacions es 
consideren obsoletes. Cinesa, filial 
de Paramoimt Universal, obrirà 
pròximament un complex de 16 
sales multicinemes a Piscines i 
Esports. El seguiran els complexos 
de Can Dragó i de Diagonal-Mar. 

mailto:favb@emehac.com
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Convergència i Unió 

I CIUTADANS I 

Gendarmes de Excés de zel 
M' ^ 'wCl A r r a n q u e n car te l l s i panc. 

Guardians dels seLis amos. Quan llegei- aque l l s car te l l s on s a i u 
xen. escolten o veuen una noticia, croni- que , segons s e m b l a , el 

ca 0 repoilatge criticant els seus caps. p ro jec te Nune? 20Ü0. Di 
de seguida agafen el teleton No ho fan que te un impac te mol t n 

per comentar i discLitir el contingut del p a n c a r t e s es o ' m l o i e i a i 
treball de lautor. No Truquen el directo! de fensa r , triai s ha d a i 

)ancar tes . No son p rec i samen t c o m e r c i a l s . No son 
a n u n c i e n venaes i l l oguers de p isos . Son car te l l s 
. el D is t r ic te cons ide ra subve i s i r i s . D iuen NO ai 
. D iuen NO a l ' especu iac io . D 'uen NO a un pro jec te 
)lt neqa f i i i en t re ei ve ïna t . A r ranca r ca r te l l s i t reu re 

le vems a causa de 

I demanen caps o. com eils mateixos 
diuen, 'ciiden a l'oidre". En aquestes 
eleccions han proliferat les trucaoes que 
no tenen res de Civilit/aoes ni de demo
cràtiques Mes d un periodista ha rebut 
les conseqüències daquestes actuaci
ons intoierants. d'aquesta pressió que 
s'exerceix des del podeí pohtic o econo-

oro existent. Li donaven mic I, a pahir oaqu i . la censiira es 
i. Deien en ei pamflet: 'el conveileíx en autocensuia. Ca! guanyar 
ovo l 'esoldre els probíe- les eleccions com siqui. eis nervis i les 

3 [3onen a aquests comportaments 
desgraciadament protagonitzen per
es que no dubten a prociamar-se 

mes Es el moment de fei fora a Joan Clos del govern pors [porten a aquests comportaments 
munic ipa l ' Demanaven posat fi a tanta demagògia el dia oue desgraciadament protagonitzen per
do les eleccions i acabaven afirmant: 'Convergència i sones que no dubten a prociamar-se 
Unió l-.a teva garant ia ' defensors de la llibertat d'expressio.pe·'O 

No obstant aixo. ei dia 13 de juny els veïns van opinar que en mes d un cas en comptes de 
amo el seu -yot. Fa lemps que ho diem. es dolent barrejar dialogat amenacen. Han passat de ser 
eleccions amb reivindicacions veïnals. IVIereixetn que Caps de Premsa a convertir-se en sim-
se ns lespecti pies Gendarmes. Temps per veuie 

icte es ta en f u n c i o n ; 

no es t requ 

No p e t s o n a l i t z e m la c r i t i ca . ,a que el 

) d e m a n e m amb tota la nos t ra fo rca que 
ar te l l m una panca r ta IT 

"-m'm^-m,^^ 

Incasol 
L Inst i tut Cat 

nt pe rquè 

Sol va ret ins pel cu l t iu de 
;aso l luqa a ser aqr 

p ietat e x p r o p i a d e s i on se segue ix 
fet al io pel que es van exp rop ia r : es 

ts pup i i cs 0 v ia 

Quin morro!! 
j a b l e s , com c r ia tu res , es van posar a 

C o m SI no hi hagués dèf ic i t c 
)! exp rop ia t s'hi p lan ta c ivadc 
?manen s u b v e n c i o n s a Eu rop í 

El cu l t iu ex i s te i x , però no et is 

i ta tges i d e d u i p a m e n t s al imi tar a Pavaro t i Tot s igui pe! vot ' 
ji o g i raso ls i de pas . es M i reu - los : tots amb els b raços a lça ts , menys en G a s i 

ens i n f o rmava que Gasu l l p ro tes tava d ' aques ta man t 
V cillUUcilUíci 

a per 1escenar 

/ e n c i - escó 
ons a ag r i cu i tu rs no p i o f e s s i o n a l s . u l n c a s o i ha oe ser m e n y s El L iceu s 'ha recons t ru ï t mol t r à p i d a m e n t , men t re d o n e s que neces -

imag ina t i u i ded ica r els so la rs a la func ió que va mot i va r les s i ten p laces a les g u a r d e r i e s , av is que b u s q u e n p laça en una res idènc ia 

e x p r o p i a c i o n s . En aques t cas d i e m : menys c i vada i mes c a s e s i hab i t a tges amb a l u m l n o s i . saben que no son pr io r i ta r i s . 

b l iqües en reg im qe l loguer n o m é s p o d e m dir: qu in mor ro 

CONEIX EL NOSTRE LITORAL 

ITINERARIS GUIATS 

EL CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA US OFEREIX LA 

POSSIBILITAT DAPROXIMAR-VOS 

A LA REALITAT MEDIAMBIENTAL DEL NOSTRE LITORAL 

A TRAVÉS DUNS ITINERARIS GUIATS 

PER A GRUPS ORGANITZATS. 

* El medi a les viles costaneres 
• El Foix, un riu mediterrani 

• La franja litoral, un medi fràgil 
• Els recursos del mar 

• El paisatge a l'entorn del Garraf 
• Regeneració i recuperació d'espais litorals 

INFORMACIÓ I RESERVES: de 10 a 14 hores a: 

CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR 
PG. MARlTIM, 72 
08870 SITGES 

TEL. 93 894 51 54 
Fax. 93 811 02 41 

E-mail. cem@diba.es 
Diputació 
de Barcelona 
Servei del 
Medi Ambient 

@iLATiRIÀ 

^4 rio c^^ 
Casa fundada l'any 1912 

ORXATES SENSE SUCRE, 
GELATS IGRANITZATS 

FABRICACIÓ PRÒPIA I ARTESANA 

OBERT TOT L'ANY 
TORRONS ARTESANS, SUÏSSOS 

ENTREPANS, COFRES... 

Rambla Poble Nou, 44-46 
Tel. 93 309 18 72 - Barcelona 

FORN DE PA D'AVINYO 

PA I BOLLERIA ARTESA 
ESPECIALrrAT COQUES 

ESCUDELLERS, 59 
Tel. 93 301 57 43 

REPARTIMENT DIARI 
A RESTAURANTS I 

COL·LECTIUS 

PASTISSERIA GRANJA 

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè) 
Tel. 93 302 24 41 

-% XANCO 
.^k. CAMISERIA 

ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA 
Fundada l'any 1820 

Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural 
Popelin Cotton 100% 

Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89 Fax 412 54 56 
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45 BARCELONA 

RESIDÈNCIA CLARA 
E N B A R C E L O N A ( H O R T A - C A R M E L ) 
LO QUE VD. BUSCA PARA BUS MAYORES 

Casa-torre a cuatro vientos, sol y mucha luz 
con ascensor, calefacción, terrazas y jardin. 

24 plazas, habitaciones indlviduales y dobles, 
todas ventana exter. Lavandería y aseo personal. 

Cocina pròpia, medico, animaclón y gimnasia. 
Trato esmerado y familiar por personal cualiflcado. 

Atención las 24 horas; todos los días del ano. 

V é a l a : l e g u s t a r à 

T. 93 420 95 62 
Pregunte por Sra. CLARA 

Santa Otllla, 13-15 

J^ (oa/^2/ia 
1824-1999 

175 aniversari 

Ventalls - Mantellines 
Mitges - Guants i 

Merceria 
Boqueria, 26 - 08002 Barcelona 
Tel. 93.317.18.40 - Metro Liceo 
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Ester Clamosa 

Psicòloga Anorèxia: entre la vida i la mort 
rwi 

ot i que pugui semblar que 
l'anorèxia és un transtom que afecta prin
cipalment joves de finals del segle XX, 
quan comencen la pubertat i l'etapa de 
l'adolescència, compta amb antecedents 
històrics que reafirmen el seu caràcter 
pulsional, sexual i libidined. Algunes do
nes notables com l'Emperadriu Elisabeth 
d'Àustria o la desapareguda Lady Di, de la 
família reial britànica, il·lustren la vida de 
les anorèxiques. 

Hi ha notícies que a l'Edat Mitjana la 
pràctica d'algunes noies anomenades de-
junadores tenien molt en comú amb les 
actuals anorèxiques. Aquelles dejunado-
res sovint van acabar santificades perquè 
basaven la seva vida en un ideal d'extrema 
puresa i ascetisme acompanyat d'una imat
ge asexuada. 

Però fins al segle XX no es comença a 
parlar de l'anorèxia com a tal. El 1932 
apareix la pr imera fotografia d 'una 
anorèxica al diari i a partir de la Segona 
Guerra Mundial es comença a estudiar 
seriosament. 

Els estudis epidemiologies indiquen que 
es tracta d'un fenomen que va en augment. 
A la dècada dels anys setanta i vuitanta hi 
va haver un 7% de casos, a la dècada dels 
vuitanta i noranta, van pujar a un 10%. 

Les afectades con t inuen essen t , 
majoritàriament, dones entre els 12 i els 
15 anys. El punt més àlgid se situa entre 
les adolescents de 17 anys, però també es 
pot presentar a l'edat adulta; després de 
casar-se o durant l'embaràs i la natalitat 
d'una criatura. 

Hi ha diversos criteris que defineixen 
aquesta malaltia, els més rellevants són la 

pèrdua de pes en molt poc temps, el menys
preu per la pròpia imatge, la pèrdua de la 
menstruació i la inhibició sexual. 

Generalment afecta dones joves, gaire
bé sense sobrepes, però insegures amb 
alguna part del seu cos. Acostumen a ser 
introvertides i sense una gran capacitat 
per defensar els seus punts de vista, molt 
dependents dels pares i, per tant, sense 
autonomia i amb dificultats per encaixar 
els problemes. Tanmateix, són intel.Ugents 
i molt preocupades pel seu rendiment en el 
treball o en els estudis, tot i que se senten 
permanentment insatisfetes. En l'esport, 
l'art, la dansa o la moda, destaquen nota
bles anorèxiques que ja de molt joves om
plien la seva vida de renúncies i lesionaven 
el seu cos amb les seves exigències. 

Un dels signes de la conducta anorèxica, 
que està implícit en el fet de gaudir, però 
també en el de patir, és el desplegament 
incessant d'un seguit d'activitats diverses 
que es porten a terme sense senyals de 
fatiga ni son. Però en r ea l i t a t les 
anorèxiques són sensibles al fred, patei
xen estrès i insomni, símptomes del seu 
transtorn mental. 

Generalment, abans de manifestar-se 
el quadre anorèxic es produeixen modifi
cacions de la conducta: rebutjar determi
nats aliments amb el pretext que no tenen 
gana o els fa fàstic, canviar sovint d'estil en 
el vestir, el pentinat, oferint, a vegades, 
una imatge esperpèntica, assoleixen un 
grau d'autodisciplina i d'exigència perso
nal exagerats... 

Segons Freud, "En els contactes ma
terns hi ha l'alimentació que la mare dóna 
al seu fill, convertint la necessitat de nutri

ció en un afegit de plus i plaer en l'acte 
alimentari, és a dir el desig de menjar". 

Des d'aquest punt de vista de la teoria 
libidinal fi-eudiana, hi ha luia disminució 
d'energia pulsional que proporciona asso
ciacions a la voluptuositat. El fàstic vers 
els aliments és, també, un fàstic vers la 
satisfacció sexual. 

La relació entre l'anorèxia i la geni-
talitat i la sexualitat es mostra més clara
ment en el cas de la pèrdua de la menstru
ació en l'adolescent; aquest símptoma re
met a l'etapa pre-puberal mantenint sus
pès en el temps psíquic l'adéu a l'estadi 
infantil. 

Si des del punt de vista de la teoria 
libidinal, la falta del desig de menjar, la 
pèrdua de sensacions voluptuoses sexuals 
i gen i t a l s , a p a r e n t m e n t s i t ua r i en 
l'anorèxica en una posició passiva davant 
la vida i del món, el seu NO radical a 
l'ahment, que pot conduir en últim extrem 
a la mort, contràriament al que es pot 
pensar, manté l'anorèxica en una posició 
subjectiva molt sòlida que deixa l'altre 
com a objecte relacional en posició d'im
possibilitat i impotència. 

En el patró anorèxic, la figura més im
portant en joc és la mare. La Mare Nutrícia 
com a Altre Primordial que no suporta, 
com a mare, veure's decebuda, intentant 
tapar i suturar tot el que hi ha de decebe
dor en el món. 

No es pot dir que la dona anorèxica no 
menja. Això és una falsa negativitat, per
què mentalment està contínuament men
jant, encara que no passi a l'acció d'alimen
tar-se ni es complagïii en aquest acte. 
Jacques Lacan per definir-ho millor diu 

que "l'anorèxica menja res". 
Així doncs, en el fenomen de l'anorèxia, 

la pressió que exerceix el medi social a 
través de la tirania dels ideals estètics i de 
la moda, no explica suficientment el símp
toma que eifecta majoritàriament les noies 
adolescents. 

Com a t ranstom alimentari es fona
menta en l'oralitat i desenvolupa un con
flicte que va més enllà del desig de no 
engreixar-se. L'anorèxia és un símptoma 
seriós que pot convertir-se en greu perquè 
atempta contra la vida. La posició anorèxica 
és activa i desafiant cap a si mateixa i cap 
als objectes amb els quals es relaciona. 

La imatge inconscient del seu cos està 
distorsionada de la realitat i això és un 
obstacle per prendre consciència del 
transtom i formular, una demanda d'aju
da o tractament. No obstant el sofriment i 
l'angoixa que pateixen són la fisura que 
esquerda la seva estructura psíquica obs
tinada. 

A través del patiment i de la intervenció 
dels professionals que puguin tenir en 
compte els elements esmentats i escoltar a 
les afectades en la seva dolència, l'anorèxica 
pot arribar a qüestionar-se alguna cosa 
sobre la seva problemàtica i fer emergir un 
desig d'alivi o curació. 

Finalment afegir que l'anorèxica no desit
ja morir; el que vol és aprimar-se i aquest no 
desig de morir pot revifar en ella mateixa i en 
els professionals que l'assisteixen, l'espe
rança per a una sortida al seu sofiiment. 

Ester Clamosa és psicòloga de l'Associ
ació Catalana de Professionals de Planifi
cació Familiar. 

Amics de la Bici 

x l 
Bicicleta, seguretat i casc obligatori 

i ha moltes raons per pren
dre's seriosament el tema de la bicicleta. 
Aquesta màqmna tan discreta ajuda a 
preservar el medi ambient i no ocupa gaire 
espai a les nostres ciutats tan saturades. 
No produeix fums ni congestió. La bicicleta 
ofereix una mobilitat a l'abast de tots els 
sectors de la població. I, per damunt de tot, 
anar en bici és sa. 

Per tots aquests motius, l'ús de la bici
cleta s'ha de promoure, i les polítiques de 
transport haurien d'incitar al major nom
bre de persones possible a circular amb 
bicicleta. 

El principal obstacle per a una veritable 
implantació de l'ús de la bici rau gairebé 
sempre en la manca de seguretat. Per això, 
la millora de la seguretat viària ha de ser 
un aspecte bàsic de qualsevol estratègia en 
favor d'aquest mitjà de transport. 

En alguns països -com acaba de passar 
en el nostre- s'ha plantejat la convenièn
cia d'introduir l'obligatorietat de l'ús del 
casc per a ciclistes. Certament: a vegades 
cal dur el casc. Però amb una obligació 
generalitzada molta gent renunciaria a 
anar amb bici. I d'altra optaria per no 
seguir una norma que no creu convenient. 
Però el pitjor de tot és que el casc ciclista no 
és eficaç en les colisions amb cotxes, les 
quals constitueixen la gran majoria dels 
accidents greus i mortals dels ciclistes. 

En la discussió sobre la seguretat vial 

ciclista solen aparèixer determinats ar
guments a favor del casc obligatori que, 
a primera vista, semblen irrefutables. És 
cert que els cascs poden salvar vides, 
però el seu potencial no hauria de sobre-
estimar-se. Un casc ciclista homologat 
només resisteix impactes inferiors a 23 
Km/h. 

El casc pot protegir (parcialment) el cap 
en cas de colisió, però no pot prevenir que 
passi l'accident. En opinió de la Federació 
de CicUstes Europeus, en comptes de plante
jar l'ús obligatori del casc, els poders públics 
haurien d'esforçar-se a prevenir els acci
dents. La promoció de l'ús del casc no és una 
manera eficaç de millorar la seguretat de les 

persones que van amb bicicleta. 
També s'ha plantejat l'ús del casc inte

gral. La protecció que ofereix aquesta mena 
de casc no es pot comparar a la d'un casc 
ciclista, però per fer un esforç fïsic -per 
exemple pedalar en una pujada- el cap 
s'ha de ventilar, i no fer-ho provocaria 
greus conseqüències per a la salut, això 
sense comptar amb el pes d'un casc inte
gral. Per tant, el nombre de rodes no és una 
base siificient per equiparar dos vehicles i 
aplicar els mateixos patrons. 

D'altra banda cal potenciar l'ús de la 
bici ja que, les persones que fan servir 
regularment la bicicleta tenen menys ab
sentisme per baixa laboral. Un experi
ment de l'empresa sueca de cotxes Saab-
Scania entre el seu personal de 50 a 60 
anys d'edat, va demostrar que les persones 
sedentàries van tenir una mitjana de 30 
dies de baixa a l'any, mentre que les física
ment actives només van estar de baixa 
vuit dies. 

L'exercici moderat genera molts benefi
cis físics i mentals: millora la regulació del 
sucre a la sang, prevé la hipertensió, com
pensa l'absorció de colesterol perjudicial, 
enforteix el cor, la musculatura, els ossos i 
els tendons, redueix el risc de patir diabe
tis, fragilitat òssia, malalties cardiobas-
culars i càncer, redueix l'estrés, les tensi
ons, l'ansietat i les formes benignes de 
depressió... 
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Fes r e c o l l i d a s e l e c t i v a . E s t a l v i a r à s a i g u a , e s t a l v i a r à s e n e r g i a , e s t a l v i a r à s r e c u r s o s n a t u r a l s i f a r à s 

d e l n o s t r e p a í s u n p a í s m i l l o r . L l e n ç a s e m p r e les l l a u n e s , els p l à s t i c s i e ls b r i c s a la g u a r d i o l a g r o g a . 

• eou iULu i l IIMAa t.A. 

EODeMaes 

Les llaunes, els plàstics i els brics, a la guardiola groga. 
Generalitat 

iïUIi;í de Catalunya 

Per veure, viure i gaudir la Para ver, v'mr y disfrutar 
capital mediterrània amb la capital meditenànea 

més encís con mas hechizo. 

Dues Rutes 
Viu l'alegria i la bullícia de 

la capital mediterrània amb 
més encís. 

Per no perdre't cap detall 
viatjant amb !a màxima 

comoditat, tens dues rutes 
pel preu d'una. 

Pots agafar-lo a la Plaça 
Catalunya, entre altres punts 

d'interès de Barcelona. 

Informació: 010 

. MovíStar 

NcnJ-NKle . -,^_U~.^ 

www.tmb.net 

DosRutas 
Víve la alegría y el bullicb de 

la capital mediterrànea con 
màs hechizo. 
Para no perderte detalle 
•viajando con la màxima 
comodidad. tienes dos rutas 
por el precio de una. 
Puedes cogerlo en la Plaza 
Catalunya, entre otros puntos 
de interès de Barcelona. 

www.barcelonaturlsme.com 

http://www.tmb.net
http://www.barcelonaturlsme.com
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Al principi en va venir 
un, després aquest 
va portar un amic, més 
tard et van convèncer 
que en calien més i 
més..* i ara ja no saps 
qui és qui mana a casa 
teva^ 

I QUI SON ELLS? 

Així és que, per sobre de tot; 

REDUEIX 
No compris tants productes 

de neteja; un de sol pot servir 
per als plats, les rajoles i, amb 
una mica de lleixiu, pera la 

cuina i el vàter. 

I Si HO 

.y 

RECICLA REUNEIX-TE 
Porta les piles als punts de recollida 

i la resta a ics deixaileries 
amb ia sent del barri i demaneu a 
l'ajuntament que posi minl-deixalleries 
als mercats, Així no les haureu de 
llençar a les escombraries, per les 
aisüeres o els dessuassos. 

•També pots utilitzar remeis casolans 
per a la neteja: aigua amb vinagre o 
llimona o buscar productes amb 
matèria activa d'origen natural. 

•No gastis tantes piles, utilitza piles 
recarregables o sense mercuri. 

•No utilitzis esprais, per pintar fes 
servir brotxes i per empegar barretes 
o tubs. 

•Quan pintis, en lloc de pintura al 
dissolvent, compra pintura a l'aigua. 

A X ^ Àrea metropolitana de Barcelona 

<r4x> •^^í^^f\. Entitat del medi ambient 
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Un reportatge de 

Daniel García i Miguel Àngel López 

Cada dia, es reuneixen a la plaça Catalunya una colla 
de jubilats per fer una partida ci.esĉ aĉ s· No fan 
competicions ni estan federats, ho fan pel simple fet 
de passar una estona agradable amb els amics 

Escac i mat al cor de Barcelona 

, sempre que no plo
gui, una vintena d'homes, jubilats en 
la seva majoria, es reuneixen a la 
plaça de Catalunya per jugar a es
cacs. Se'ls pot trobar gairebé totes 
les tardes rivalitzant amb les seves 
peces sobre un taulell. 

"Peó quatre rei". Aquesta frase 
es repeteix a la plaça de Catalunya 
gairebé cada tarda des de fa uns 
deu anys. Sempre que el temps ho 
permet, els taulells d'escacs envol
ten el monument aTarradellas. Més 
d'una vintena d'aficionats, la gran 
majoria jubilats, s'apleguen aquí 
per tal d'enfrontar els seus exèr
cits: torres, reis, cavalls i peons es 
barregen amb la gent que passeja 
o que està asseguda a la terrassa 
d'alguna cafeteria. 

Els adversaris 
mesuren les 
seves forces 

damunt d'una 
barana, en una 

posició una mica 
incòmoda pels 

seus anys 

Quan arriba l'hivem, els juga
dors més atrevits (alguns pateixen 
una veritable dependència per 
aquest esport) busquen el sostre 
de l'estació del Metro, al costat d'El 
Corte Inglés, per continuar amb la 
pràctica de l'escac. 

Asseguren que no hi ha rivalitat, 
que ho fan tan sols per dível'sió. 
Per molts d'ells, és l'única via per 

DANi CODINA 

• "Peó quatre rei", una frase que es repeteix sovint a la plaça Catalunya 

escapar de la vida monòtona en 
què sovint cauen els nostres avis. 
Alguns juguen només per entrete
niment; d'altres, per recordar els 
seus temps com a federats. 

Els adversaris mesuren les se
ves forces damunt d'una barana, 
en una posició una mica Incòmoda 
pels seus genolls i colzes, ja mal
tractats pels anys. De fet, molts 
d'ells creuen que seria una bona 
idea que l'Ajuntament de Barcelona 
els facilités taules i cadires, ja que 
aquesta manifestació espontània 
a favor dels escacs s'està instau
rant com a paisatge habitual 
d'aquesta zona. 

En Marcelino Güisan és un d'ells. 

DANI CODINA 

• Aquests jubilats es reuneixen pel plaer de jugar 

Als seus vuitanta anys, es reuneix 
amb els seus companys de joc 
cada cap de setmana. Fa dinou 
anys que és pensionista. Abans 
treballava en un banc, i ara, des
prés de la seva jubilació, ha pogut 
tornar a practicar l'esport que el 
seduí en la seva joventut. Havia 
estat federat, i havia disputat diver
sos tomeigs a nivell estatal. S'emo
ciona narrant els seus enfronta
ments amb el campió de Catalunya 
i altres grans mestres. Explica sa
tisfet com fa molts anys va aconse
guir finalitzar en taules una partida 
contra l'aleshores campió d'Espa
nya, el doctor Medina. 

En Marcelino és una veritable 
enciclopèdia del món de l'escac. 
Seria capaç de passar-se hores 
paríant de grans campions, de 
grans partides de la història, i de 
tàctiques de joc. De la mateixa 
manera que la seva memòria es 
manté intacta amb el pas dels anys, 
el vell jugador no ha perdut la seva 
habilitat quan es tracta d'arraconar 
un rei contrari o jugar un final de 
partida només amb peons, el seu 
mètode favorit per acabar amb els 
adversaris. 

Tot i que no fa gaire que forma 
part del grup, en Marcelino és reco
negut entre els companys com un 
dels millors estrategs. De vegades 
algun vianant s'atreveix a reptar-
lo. Molts no saben que, al taulell 
d'escacs, les forces s'anivellen, i 
un home de vuitanta anys és capaç 

de ridiculitzar el més agosarat dels 
joves. Aquí el que més importa és 
la visió de joc i la rapidesa mental. 

Al costat dels jugadors, molta 
gent s'atura a mirar quines són les 
jugades que fan, i alguns gestos 
d'aprovació o de disgust es dibui
xen als rostres dels m/ronsquan un 
o altre fa un moviment. Es manté, 
això sí, un respectuós silenci, i els 
oponents es converteixen en el 
centre principal d'atenció. 

Ens decidim a jugar una partida 

Al taulell d'escacs, 
les forces 

s'anivellen, i un 
home de vuitanta 
anys és capaç de 
ridicularitzar el 

més agosarat dels 
joves 

contra ell. En Pedró, un altre dels 
habituals de les tardes d'escacs, 
ens cedeix amablement el taulell i 
les peces, que avui en Marcelino 
s'ha oblidat a casa. 

Les mans d'en Marcelino ja no 
són les d'abans, i fins i tot té dificul
tats per col·locar les peces en la 

seva posició. De tant en tant encén 
un cigarret, i els seus pulmons pro
testen amb cada calada. També es 
cansa sovint, i ha de canviar de 
postura algunes vegades perquè 
els seus braços són cada dia més 
incapaços de sostenir el seu pes. 
Tot i això, encara conserva la ca
pacitat de veure l'estratègia apro
piada a cada moment, com quan 
era més jove. 

En Marcelino gaudeix amb cada 
moviment. Després de cada juga
da, paria del que es podia haver 
fet, i, mentre ens va apallissant, 
recorda anècdotes de la seva vida 
com a jugador d'escacs. Aquí, a la 
plaça de Catalunya, allunyats del 
grans torneigs i els nervis, en 
Marcelino i els seus companys de 
joc gaudeixen amb la tranquil·litat 
que només dóna la vellesa. No 
estan federats, ni agrupats en cap 
associació que els identifiqui com 
els jugadors de Plaça Catalunya. 
Juguen pel plaer que els proporci
ona el joc. Ni apostes ni baralles 
tenen lloc entre uns adversaris que 
només s'enfronten al taulell. 

Després d'un quart d'hora de 
partida, el nostre exèrcit de peces 
blanques ha minvat espectacular
ment. Com una trista imatge del 
que van ser, les abatudes contem
plen, ajagudes al costat del taulell, 
la cacera que les peces negres han 
dut a terme. El rei blanc, cada cop 
més indefens, ja està a punt de 
caure davant l'atac, constant i cal
culat, dels adversaris, que conser
ven gairebé intactes les forces i el 
nombre. 

I és en aquest punt quan en 
Marcelino ens sorprèn amb una 
proposta: 'Taules?" Amb la partida 
gairebé guanyada, oferir taules a 
l'adversari és com perdonar-li la 
vida. Quan li demanem per què ho 
ha fet, ens respon que allà, a la 
plaça de Catalunya, sempre que hi 
ha una diferència molt gran a favor 
d'un dels jugadors és costum dei
xar la partida en empat. "No és 
qüestió de ridiculitzar ningú, aquí 
juguem per passar la tarda. El més 
important és que, quan s'hagi aca
bat tot i cadascú marxi a casa seva, 
tots quedem tan amics com haví
em arribaf. 

Tomem a casa derrotats en el 
joc, però amb la sensació que 
aquesta gent que envolta el monu
ment a Tarradellas, amb els seus 
peons i les seves ganes de viure, 
està mostrant als turistes i als via
nants el costat més humà d'aques
ta Barcelona cosmopolita i moder
na. Tant de bo segueixin fent-ho 
per molts anys. 
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Jesús Portavella 
Autor del Diccionari Nomenclàtor de les vies públiques de Barcelona 

^^Els carrers no haurien de 
portar noms depolítics^^ 

Una entrevista d'Eugeni Madueno 

3 noms de les 
coses és el neguit que mou l'arqui
tecte Jesús Portavella, autor del 
"Diccionari nomenclàtor de les vies 
públiques de Barcelona", un llibre 
de 600 pàgines editat per l'Ajunta
ment on es poden trobar relaciona
des alfabèticament els quasi qua
tre mil carrers de la ciutat, des del 
carrer A, que és el primer, (" ...un 
dels més importants de la Zona 
Franca, on, amb alguna excepció, 
els carrers anomenats amb lletres 
segueixen la direcció nord-sud i els 
anomenats amb nombres la direc
ció est-oest") fins a la plaça 
Zurbaràn, que és l'última inscripció 
("Pintor. Treballà amb Velazquez i 
fou influït per l'art de Murillo".) 

— Perquè fa això de buscar qui 
és qui? 
^ Em fascina descobrir qui són 
els personatges desconeguts que 
s'amaguen darrere els noms, què 
van fer, i per quina raó l'Ajunta
ment decideix donar-los el nom 
d'una via publica. 

— Això té molt de detectivesc... 
am Certament, en alguns casos 
haig de fer veritables investigaci
ons. Recordo el nom del passatge 
de Talsa, al Poblenou. Va suposar 
un veritable trencaclosques. Fins 
que vaig descobrir que allà hi 
havia hagut l'empresa Tintes i 
Aprestos de Lanería, SA.: Talsa; 
que va ser la que va comprar la 
finca i batejar el passatge. 

— Expliquin algun altre. 
• • Un altre passatge: Clip. Vaig 
haver d'aguditzar molt l'enginy 
fins descobrir que el nom corres
pon a les inicials dels noms que 
del imiten l'illa formada per 
Còrsega, Lepant, Indúst r ia i 
Padilla: Clip. 

— Si la història d'aquests noms 
podem dir que són l'excepció, 
quina és la més habitual? 
• • Molts carrers tenen els noms o 
els cognoms dels propietaris dels 
terrenys en els que es feien. Per 
exemple Ganduxer, per Francesc 
d'Asís Ganduxer i Garriga, cap de 
la nissaga de terratinents i propi
etari dels terrenys. El seu fill i 
hereu va ser Pau Ganduxer, que 
es casà amb Josepa Carrençà, el 
cognom de la qual va donar nom a 
un altre carrer proper, fet igual
ment als terrenys de la família. 
Això va ser habitual durant el 
procés de parcel.lació i d'expansió 
de la ciutat. Els propietaris posa
ven als carrers que feien els seus 
propis noms. 

La feina de Portave l la é s quasi de tec t ivesca 

— Entre propietaris i sants 
copaven el nomenclàtor. 
• • En algun cas el nom del sant 
era triat igualment pel propieta
ri, que aprofitava per posar-li el 
del seu propi nom, o el de la dona. 
Recordo el carrer de Santa Àgata, 
que no el porta pas per la màrtir 
que va morir a Catània el segle 
rv, sinó per Àgata Badia i Puig-
rodon, propietària de la finca "Tor
re del Simó", de Gràcia, que el 
1826 va aconseguir permís per 
parcel.lar-la i urbanitzar-la. 

— Després de les annexions de 
començaments de segle 
Barcelona tindria molts carrers 
amb noms repetits. 
• i Al 1907 l'Ajuntament va haver 
de canviar el nom de 160 carrers, 
que estaven repetits. 

Em fascina 
descobrir qui són 
els personatges 
desconeguts que 
s^ amaguen 
darrere els noms 

— Durant les seves indagacions 
per esbrinar l'origen dels noms 
també deu haver descobert 
errors. 
• • Alguns. Ara recordo el del car 

— Digui... 
iH He descobert que el Taquígraf 
Serra no es deia Serra, sinó Gi
nesta. Serra era el sobrenom d'un 
avantpasat seu del segle XVI que 
tenia una barberia. Els Serra-Gi-
nesta, per la barberia, es va trans
formar en Serra a seques el 1929, 
quan es va decidir donar-li el nom 
del carrer. De fet l'error el va 
descobrir el mateix Francesc Ser-
ra-Ginesta i Alenyà, que així es 
deia l'advocat i taquígraf, motiu 
pel qual els seus fills ja no es van 
dir Serra-Ginesta, sinó només 
Ginesta. Però l'error el sobrevis-

— Vostè explica qui és o a què 
es deu el nom actual, però no els 
anteriors que el mateix carrer 
hagi pogut tenir. 

im Això ho deixo per a propers 
llibres, que ja estic preparant i en 
els que expUcaré la història dels 
carrers. De moment tinc a punt 
per publicar el de carrers del dis
tricte de Les Corts; m'he proposat 
fer tots els disctrictes. 

— Quin carrer és el que ha 
canviat més vegades? 
^ La Diagonal, que finalment és 
el nom popular, perquè travessa 
l'Eixample diagonalment. Abans 
es va dir Avinguda del Genera-
lísimo Franco, del Catorce de 
Abril, de Alfonso XIII, de Argüe-
lles (entre passeig de Gràcia i 
Besòs) i de la Nacionalidad Cata
lana (de passeig de Gràcia a Les 
Corts) i, inicialment, Gran Via 
Diagonal. Que es digués Argüelles 
té molta gràcia, doncs encara que 
també va ser diputat -morí el 
1844- el mèrit per tenir el nom 
del carrer més important de la 
ciutat va ser que era el cap de la 
maçoneria espanyola. 

— A la plaça de Francesc Macià 
també tindrà matèria per 
escriure: ha canviat tantes 
vegades de nom... 
• i Durant 40 anys va ser Calvo 
Sotelo, abans, durant poc temps 
es va dir Germans Badia, i ante
riorment Alcalà Zamora. La rela
ció demostra que cal un llibre per 
explicar qui eren tots i perquè i a 
quina època es van fer els canvis. 
Estudiant l'evolució de cada in
dret descobrim la història petita i 
també la gran. 

— Gràcies a aquests permanents 
canvis polítics els historiadors 
con vostè tindran sempre feina... 
^ Jo no posaria mai als carrers el 
nom d'un polític. Però a la Ponèn
cia municipal sobre Nomenclatu
ra, on es decideixen els noms, 
només hi ha funcionaris. Trobo a 
faltar representants civils, filò
legs, representants de l'Institut 
d'Estudis Catalans. . . que són 
quins haurien de decidir quin nom 
es posa. (Alguns dels nostres polí
tics poden trobar al nomenclàtor 
un nom amb el qual identificar-
se, encara que no tinguin res a 
veure amb ells. Així, existeix un 
carrer Joaquim Molins, im Carrer 
Vintró i un passatge de Can 
Pujolet... per posar només un exem
ple. Però qui de veritat té relació 
directa per pertànyer a la mateixa 
nissaga són Pasqual Maragall (pel 
passeig i plaça que porta el nom del 
seu avi) i Aleix Vidal-Quadras, 
besnét del que va donar nom al 
carrer del mateix nom.) 

— S'han explicat molts disbarats 
de la substitució de noms 
catalans per altres espanyols 
després de la victòria militar 
franquista. N'ha descobert algun 
de nou? 
• i Van substituir el nom de Luis 
UUoa per posar-li Calle Nao de 
Santa Maria, en record de la 
nau almirall amb la qual Colom 
feu el seu p r imer v ia tge a 
Amèrica. En Luis UUoa va ser 
un historiador xilè, director de 
la biblioteca de Santiago de Xile, 
que va dedicar 25 anys de la 
seva vida a demostrar que Co
lom era d'origen català. 

— Quin és el seu carrer 
predilecte? 
• • La Diagonal. La seva història 
dóna per fer un llibre nou. 
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L·a jaient 
i el Ç^rrei 

R Una plaça guanyada 

CISCO TOMÀS I ROSER ABGEMI 
Del 998 tenim les primeres notícies 
d'un grup de cases, algunes amb 
torres de defensa, al voltant de l'es
glésia parroquial de Sant Martí. El 
1887 hi havia només 48 cases, però 
pocs anys després el petit nucli rebia 
l'impacte industrialitzador i s'anava 
transformant en barri industrial. 

El barri va néixer al voltant de 
l'església de Sant Martí, aprofitant la 
Sagrera, nom que es donava al ter
reny sagrat, posat sota la protecció i 
immunitat eclesiàstica, que envolta
va les esglésies consagrades. Com
prenia l'església, el cementiri i l'es
pai inclòs dins les trenta passes que 
el bisbe concedia el dia de la seva 
consagració. 

Els primers documents de la plaça 
de l'Assemblea de Catalunya no ar
ranquen de tan lluny com els del barri, 
però el llibre titulat 'Tots els barris de 
Barcelona" de Jaume Fabre i Josep M. 
Huertas Claveria, del 1976, cita que 
entre els carrers Coll, Filipines, Antilles 
i Vallès i Ribot, hi havia un camp ple de 
porqueries i deixalles, que havia estat 
camp de futtxjl del Fort Pienc i que 
l'Ajuntament havia comprat després 
de fortes pressions de l'associació de 
veïns. 

• Reivindicació d'una zona verda 
Pel juny de 1975 l'associació de 
veïns va presentar més de mil signa
tures demanant que aquell espai fos 
zona verda; pel gener de 1976 hi van 
plantar el primer artare; per l'abril del 
mateix any s'hi feu una olimpíada 
popular i s'hi plantaren alguns ar
bres més. S'hi feu cinema i partits de 
futbol, tot de caire reivindicatiu. 

Finalment la plaça fou comprada 
per l'Ajuntament per 21 milions de 
pessetes. El 28 de juliol de 1982 li 
van posar el nom de l'Assemblea de 
Catalunya per recordarque uns anys 
abans, a pocs metres d'allà, als lo
cals de la parròquia, hi va haver el 
primer intent de constitució de l'As
semblea de Catalunya, aquella pla
taforma de consens antifranquista 
que lluitava per l'eslògan de "lliber
tat, amnistia i estatut d'autonomia". 

La plaça avui és majoritàriament 
d'estil tou, amb terra, gespa i arbres. 
Pel costat del carrer del Coll, que 
encara manté el nom, tot i que forma 
part de la plaça, és dura, amb pavi
ment i unes boles de ferro per evitar-
hi l'aparcament de cotxes. 

Un aparcament subterrani ocupa 
el subsòl de la meitat de la plaça; i 
l'entrada per als cotxes, una escala 
i un ascensor per baixar a l'aparca
ment se'n mengen bona part de la 
superfície. 

• Mainada i gent gran 
Qui més aprofita la plaça són els 
més petits i els més grans. Al parc de 
sorra hi ha mainada asseguda per 
terra omplint galledetes. Molts bancs 
estan ocupats per homes i dones de 
cabells blancs i grisos, que descan
sen a l'ombra i tenen ganes de con
versa. 

Assegut a un banc hi ha un se
nyor amb aspecte de jubilat amb un 
tros de regalèssia a la boca, a l'ombra 
d'unes acàcies. Per entrar en con
versa li preguntem quina classe d'ar-

per la pressió veïnal 
La plaça de l'Assemblea de Catalunya és un espai urbanitzat 

relativament nou. Però el barri de la Sagrera que l'envolta 
sí que té una llarga història 

• La plaça, d'estil nou, contrasta amb els blocs que l'envolten 

bres són, i ens mira amb ulls de 
curiositat. Ens pren per molt igno
rants. 

-Són acàcies, ens contesta obrint 
molt els ulls. I continua: - N'hi ha de 
dues classes. També hi ha pins, 
til.lers, plàtans, palmeres. 

Aquests arbres, més o menys 
una trentena, ens fan pensar en el 
primer que s'hi va plantar aquell llu
nyà gener del 1976 per reivindicar la 
zona verda. 

El veí s'estén més sobre el tema 
i ens explica que de les acàcies unes 
aguanten les fulles més temps que 
les altres, el que permet que els 
primers mesos d'hivern es pugui al-
temar entre el sol i l'ombra. La seva 
mirada continua estudiant-nos i quan 
li diem adéu, ell es toma a mirar els 
artDres com si els volgués dir: -Que 
no ho veuen aquests urtsanites que 
sou acàcies? 

Un dels punts polèmics fou la 
construcció de la font ornamental 
que amb vuit sortidors d'aigua, dóna 
ambient de frescor. Quan la van 
inaugurar, inundava part de la plaça 
i feia filtracions a l'aparcament sub
terrani. El districte només va trobar 
la solució actual: els raigs d'aigua 
cauen en una bassa de 60 m2. L'as
sociació de veïns creu que aquest 
nou disseny presenta un cert perill 
per a la canalla. 

Els bancs més sol·licitats, sobre
tot per la gent gran, són els que 
tenen respatller. La senyora Júlia i la 
senyora Sabina diuen que tots els 
bancs n'haurien de tenir, de respat
ller, en tota la seva llargada. 

-Cuando nos juntamos muchas, 
nadie quiere sentarse en la punta 
porque no puede descansar. 

Viuen als edificis que donen a la 
Meridiana i vénen a la plaça des que 
van venir-hi a viure, fa uns vint anys. 
Llavors la plaça només era un solar 
ple de runa, i li'n deien "la plaça de 
les rates". 

A dos costats de la plaça hi ha els 
tres contenidors de colors. Els de
uen fer servir perquè la plaça es veu 
força neta. Llàstima dels excrements 
de gos que hi ha per terra, malgrat 
les papereres especials. Un noi jove 
que passeja un gos, s'espera estoi
cament per recollir amb un guant la 

TARVAL 

deixa del seu animal i llençar-la a la 
paperera vermella. 

• El celler Pons 
Una de les botigues més antigues de la 
plaça encara existeix: és el CellerPons. 
El seu venedor, en Secundí Pons, és 
un pou d'història. Va venir a viure aquí 
l'any 1947, i ens explica fil per randa 
com era aquest lloc i com ha anat 
canviant. 

Des del celler, que llavors també 
era casa seva, veia la carena de mun
tanyes i el mar. I la línia de tren. La 

plaça, o més ben dit el camp de blat de 
davant de l'establiment, pertanyien a 
Can Patau, la masia que hi havia anti
gament. Després aquell espai es va 
convertir en camp de futlx)l, seu de 
diversos equips:rAbelló-Lincol,elTitan-
Lincoln, els Sagrerencs-menadenom 
de guerra del Fort Pienc-, i la penya 
Mercuri. 

Molt a prop hi havia el cine Imperial, 
que l'anomenaven 'la barraca", on ara 
hi ha el Centre Cívic. Ens explica que 
quan ell era petit, hi anava a veure tres 
pel.lícules seguides amb un llarg cara
mel que li durava tota la sessió. 

A la part nord de l'actual plaça hi 
havia un refugi durant la guerra civil, 
que precisament en un bombardeig 
del 1937 que coincidí amb una forta 
pluja, s'inundà i hi van morir unes 
quantes persones. 

Ens diu el Secundí que ell amb la 
reforma de la plaça, no hi ha guanyat 
perquè ara no es pot aparcar davant la 
seva botiga. La majoria de la clientela 
va a buscar-li vi a granel amb el seu 
propi envàs, perquè és igual de bo que 
l'envasat i molt més barat. 

Constatem que la majoria de clien
tela, joves i grans, homes i dones, 
demana begudes a granel, que és un 
sistema de comprar molt més respec
tuós amb el medi ambient... i amb les 
nostres butxaques. 

No sabem si els canvis previstos 
faran que la vida a la Sagrera sigui més 
agradable, però ara com ara la plaça 
és a més d'un oasi de tranquil·litat, un 
homenatge a la nostra història 
col·lectiva més recent. 

• El nom de la Perona 
No lluny de la plaça hi havien les 
antigues barraques de la Perona. El 
senyor Pons ens diu la seva teoria 
sobre aquest nom, que no ve del fet 
que l'Eva Perón vingués a inaugurar
ies, sinó que aquelles barraques van 
ser construïdes en uns camps de mon
getes del tipus perona. Ell ho recorda 
de petit. I, sempre segons la seva 
teoria, la mongeta perona es diu així 
perquè el gra sembla una pera petita. 

TARVAL 

• Qui més aprofita la plaça és la mainada 
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CARRER HISTÒRIA 11 
Una exposició reviu l'etapa mes 
grisa de la història de la ciutat 

MARTA PLUJA 

Fins el 30 de novembre es pot 
veure al Museu d'Història de la 
Ciutat l'exposició "1939. Bar
celona any zero", un recull d'imat
ges que pretén recuperar la me
mòria d'una derrota històrica: la 
pèrdua de les llibertats aconse
guides amb la República a causa 
de l'alçament del general Franco 
en la commemoració del seu 60 
aniversari. Paral·lelament es pot 
visitar el refugi antiaeri del Poble 
Sec, un dels pocs testimonis que 
es conserven de la defensa de 
Barcelona. 

L'entrada de les tropes fran
quistes a Barcelona, el 26 de ge
ner de 1939, significà que les lli
bertats democràtiques que garan
tia la Constitució republicana del 
1931, quedaven suprimides. L'Es
tatut d'Autonomia era abolit i, per 
tant, la Generalitat de Catalunya 
quedava suprimida. S'acomiadà 
tot ei seu funcionariat sense cap 
mena de dret i començà la depu
ració en tots els àmbits públics. 
També es prohibí l'ús de la llen
gua catalana, només permesa en 
família; cap escrit podia sortir a la 
llum en català. Aquell dia de fred 
hivern començava l'intent fran
quista de genocidi cultural del 
poble de Catalunya. 

En aquella Barcelona, una part 
de la població, cansada de la guer
ra, de la manca de queviures, de 
les restriccions elèctriques, dels 

bombardejos, s'alegrava perquè 
aquests patiments s'havien aca
bat i, alguns, a més, s'alegraven, 
també, perquè havia acabat la 
persecució política i la religiosa i 
assistien a multitudinàries mis
ses de campanya, convertides en 
actes de propaganda franquista, 
mentre l'altra part, la que no havia 
marxat a l'exili, començava a viu
re atemorida. A la Barcelona ocu
pada començaren a funcionar 
d'immediat els judicis contra els 
vençuts, militars o civils. Se'ls jut
java pel procediment sumaríssim 
d'urgència, en la majoria de ca
sos sense cap defensa. El primer 
afusellament es realitzà el 14 de 
febrer, al camp de la Bota. Lloc en 
el qual durant tot el 1939 s'hi van 
executar 1.077 persones no ad
dictes al règim. 

* Dues cares d'una moneda 

Bona part del material que s'ex
posa ha estat cedit per particu
lars. Dir que esgarrifa és poc... 
El recorregut es fa en una ambi
entació de marxes militars, en
tre fotografies propagandísti
ques en les que hi apareixen les 
dues cares de la moneda. D'una 
banda, la població civil: el dra
ma de l'exili, les presons plenes 
a vessar, testimonis vius de les 
tortures i de la repressió que no 
han pogut oblidar. De l'altra, 
Franco, els seus sequaços i 

Salutació feixista davant la placa de la Victòria a l'Ajuntament 

El gruix d'exiliats va passar a França 

aquella població que, amb el 
braç alçat, saludà el feixisme 
amb alegria. Al final del passa
dís, un retrat i una escultura del 
general facciós acompanyen el 
seu últim comunicat de guerra, 
emès després de la victòria de 
les tropes italianes que bom
bardejaren amb un èxit sense 
precedents -talment com si 
estractés de Belgrad- els punts 
neuràlgics de la vida ciutadana: 
el port, els dipòsits de combus
t ible, les fàbriques del 
Poblenou,... 

Moltes de les imatges d'aques
ta exposició commouen profun
dament, recorden l'amargor d'una 
època trista i grisa, plena de fàs
tic, de cues, de fam, de dol, de 
plorcontingut... Però segurament, 
hi ha dos punts àlgids que compi
len tots aquests sentiments: 
l'audiovisual que recull el testi
moni viu d'homes i dones que van 
patiren pròpia pell la contundència 
del règim i l'últim panell de docu
mentació. L'audiovisual recull la 
veu de dones violades pels mo

ros, primers d'entrar a la ciutat, i 
d'homes que van patir tortures 
que sembla impossible que cap 
ment les planegés. Entre els do
cuments destacables s'hi troba 
l'última carta, escrita en un paper 
de fumar, de Domènech Latorre a 

Barcelona fou 
Vescenari d'una 
tasca de 
liquidació 
sistemàtica de tot 
el que s'havia 
construït durant 
el temps de la 
República 

la seva dona la nit abans de la 
seva execució on li diu: "Porto al 
pit, sobre el cor, la teva meda
lla...". També s'hi poden veure 
diversos sumaris d'execució, amb 

MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT 

la paraula ejecutado escrita a mà 
en llapis vermell i el sumari obert 
a Lluís Companys, afusellat el 15 
d'octubre de 1940, i un mapa inè
dit de Barcelona on un quintaco-
lumnista va marcar els domicilis 
de persones d'esquerres per de-
nunciar-les. Sorprèn, enmig de 
tot això, veure propaganda de la 
Falange escrita en català. Evi
dentment, no es va arribar a dis
tribuir mai. 

Barcelona fou l'escenari d'un 
tasca de liquidació sistemàtica de 
tot el que s'havia construït durant 
el temps de la República. L'ocu
pació de la ciutat va ser ei pròleg 
de totes les ocupacions que, a 
partir de setembre del mateix any, 
protagonitzaren les tropes alema
nyes. Aquell escenari no és tan 
llunyà del que passa avui mateix 
al costat de casa nostra. Recupe
rar la memòria, doncs, no és tan 
mala idea... La història sempre 
ens dóna una lliçó, només cal que 
l'aprenguem i d'això es tracta quan 
ens resistim a oblidar la grisor 
d'aquell any zero. 

Les dones del 36, rescatades de l'oblit 

• En aquest mateix sentit de recuperar la memòria de la guerra civil, l'Ajuntament de Barcelona ha editat 
una maleta pedagògica adreçada a l'alumnat de secundària. Es tracta, a més, de recordar i valorar el 
protagonisme de les dones -tant en l'espai públic com en el domèstic i privat-, que van fer possible la 
supervivència diària de la població. 

A través de fonts orals, el material dirigeix una anàlisi de les trajectòries personals com a fonts de 
coneixement històric i vers la reflexió sobre la incidència de la guerra civil, com a ruptura de trajectòries 
familiars i personals. 

"Les dones del 36" s'endinsa en temes de la vida quotidiana per descobrir als ulls adolescents com es 
visqué en aquell dur temps de guerra i per això tracta aspectes tan essencials com l'alimentació i l'obtenció 
de recursos, l'habitatge, les xarxes de relació familiar i de veïnatge, les ruptures familiars, la socialització 
de les criatures, les xarxes de relació laboral, la participació política i associativa, la col·laboració i l'ajuda, 
l'escola i el lleure. Sempre des del punt de vista del paper fonamental que van jugar-hi les dones. 

Aquest programa educatiu es basa en el fet que la valoració de les repercussions de la nostra guerra 
fa possible analitzar la seva influència, tant en les generacions que la van viure directament, com en la 
societat actual i, també, en què treballar sobre el fenomen de la guerra contribueix a avançar en el debat 
sobre la resolució pacífica dels conflictes, potser una d'aquelles característiques que més diferencien a 
homes i dones. 

INSTITUT DE CULTURA 

• Fotomuntatge de l'Aliança Nacional de Dones 
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L·^ Barcelona camina: 
L del mes j - - . 

^ ^ tot un repte 
L'objectiu de l'associació és fer la ciutat més transitable pel vianant 

CHELO LOSADA 

Barcelona camina va néixer a Sants 
l'any 1992. Els seus objectius princi
pals són: millorar la qualitat de vida 
de les ciutats, viles i pobles i la qua
litat del medi pels vianants; augmen
tar les ocasions per caminar i crear 
una xarxa d'itineraris per a vianants 
lligada a parades de transport pú
blic; millorar la seguretat dels via
nants; i, conscienciar la societat i les 
administracions sobre les necessi
tats dels vianants. 

Per assolir aquests objectius l'As
sociació pels Drets del Vianant partici
pa en els òrgans de gestió de la mobi
litat a nivell municipal, amb presència 
en el CkDnsell Municipal de Circulació i 
Seguretat Viària de l'Ajuntament de 
Barcelona; col.latxjra en les activitats 
de la Federació Europea d'Associaci
ons de Vianants (FEPA); impulsa i 
prepara activitats per a la protecció del 
vianant; ofereix defensa jurídica; 
col.labora amb associacions de defen
sa de la bicicleta, transport públic, per 
assolirunamobilitatsostenible; i impul
sa iniciatives per a la creació d'associ
acions en altres ciutats de Catalunya i 
de l'Estat. 

Els seus components són de la 
idea que les coses s'han de canviar 
des dels ajuntaments, explicant allà 
el que fan i conscienciant les perso
nes que viuen a les ciutats que han 

d'expressar les seves queixes. Mal
grat això, no han fet gaire campa
nyes de carrer. 

Segons el president de Barcelona 
camina, Joan Estevadeordal, la veloci
tat a les ciutats s'hauria de moderar i 
s'hauria de considerar anar a peu com 
a un miflà de transport més. S'ha de 
tenir en compte que el 75% de la 
població espanyola no té carnet de 
conduir i que el 50% dels desplaça
ments es fanapeu.Pertant, s'ha de fer 
una ciutat més transitable pel vianant, 
no s'ha de considerar la vorera com a 
un espai residual, s'ha de reduir la 
velocitata40perhora ja que un atrope
llament a 50 quilòmetres/hora pot ser 
mortal, etc. 

Barcelona camina proposa, per 
fer la ciutat més transitable pel via
nant, una jerarquització de la xarxa 
de carrers. Per dur a terme aquesta 
jerarquització s'utilitzaria el disseny 
dels carrers: voreres més amples, 
més arbres i bancs i voreres contínu
es (on fos el cotxe el que hagués de 
passar per sobre d'un espai elevat) 
en tots aquells carrers que no tinguin 
gaire circulació. Tenint en compte 
que l'Associació pels Drets del Via
nant no pretén fer fora els cotxes, es 
reservarien altres carrers per a la 
circulació dels vehicles motoritzats. 

Un altre dels temes que interessa 
Barcelona camina és com arriben 

tj!^ 
Associació pels Drets del Vianant 

NOM: Barcelona Camina 
Associació pels Drets del Vianant 

ADREÇA: Rambla de Catalunya, 29, 4t. 2a, 
08007 Barcelona 

TEL: 93.301.37.78 
E-MAIL: intraeysi.es 

els nens a l'escola, si van caminant 
o els porten en cotxe. També fan 
fotos denúncia i després les porten a 
l'Ajuntament corresponent. Segons 
el president de l'Associació pels Drets 
del Vianant, normalment reben res
posta dels ajuntaments de forma 
ràpida sempre i quan allò que de
nuncien no sigui gaire complicat de 
resoldre. 

Una altra de les activitats que han 
portat a terme ha estat la col. laboració 
amb Prevenció d'Accidents de Tràn
sit (PAT) per a la jornada de l'Auto-
Reflexió que es va portar a la pràcti
ca a tot Catalunya el passat 29 d'abril. 

Totes aquestes idees i propostes 
han sorgit amb la voluntat d'aconse
guir una ciutat més transitable, més 
humana i més tranquil·la pel vianant, 
encara que l'hagi de compartir amb 
els vehicles motoritzats. 

• L'abans i el després d'una reivindicació de Prevenció d'Accidents de Trànsit 

La Model, 
centre cívic i 
jardíde la llibertat 
PropussUis (te usos para la cereal Modaio 

C/Oe flosseiió 

;írt,A*nintstración 
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SOS MONUMENTS 

A partir de la taula rodona organitzada 
per SOS Monuments, Associació de 
Defensa Cívica del patrimoni Cultural, 
el passat mes de novembre de 1998 a 
l'Ateneu Barcefonès per tal d'impulsar 
la salvaguarda de la presó Model com 
monument de vator arquitectònic i his
tòric, es formà una plataforma ciutada
na a la que progressivament se li han 
anat afegint noves entitats com ara el 
Grup d'exPresos Polítics de la Model, 
l'Associació d'Helios Gómez, la matei
xa Favb, l'associació contra la cultura 
punitiva i d'exclusió social, etc. 

Aquesta plataforma ha vingut reu
nint-se al llarg d'aquest any i ha arribat 
a formular un "Projecte de funciona
ment i gestió del Centre Cultural de la 
Presó Model de Barcelona". Aprofitant 
el debat obert per la campanya de les 
eleccions municipals, aquest projecte 
ha estat presentat a la opinió pública i 
als candidats, el passat dia 10 de juny, 
a la Casa de la Caritat, conjuntament 
amb una exposició crítica on es visua
litza la proposta esmentada i la creació 
d'un Jardí de la Llibertat annexa a 
l'estel del panòptic. 

TAPICERIAS REUNIDAS 

CUXTAL 
ESPECIALISTAS EN SOFÀS 

ESTE M E S OFERTA INCREÏBLE: 
C O M P R E UN SOFÀ Y LE R E G A L A M O S O T R O 

Cerdena, 261-263 
Tel. y Fax 93.457.78.25 
08013 BARCELONA 

SI NECESSITES UN 
TAXI, TRUCA'NS 

BARNA 
TAXI e %é 

^tlLF^ 

93 357 77 55 

Llars de foc 
Recuperadors de calor 
Barbacoes 

Estufes 
Marbres 

'O/V/X 
Diagonal, 343 (cantonada Girona) Tel. 93.458.56.02 

Fax 93.207.73.12 08037 Barcelona 

EL P A Í S 

A partir de l'existència d'aquesta 
proposta defensada per una opinió 
pública activa i informada, el destí de la 
presó Model pot començar a canviar. 
De l'aillament i prepotència en que es 
plantejava inicialment el problema per 
part dels polítics, ara s'ha iniciat un 
procés de conscienciació públic amb 
l'exigència d'un planteig seriós de la 
qüestió com és la salvaguarda d'un 
patrimoni públic protegit per la qualifi
cació uriDanística d'equipament i zona 
verda i que conté un edifici històric de 
gran valor arquitectònic i urtsanístic 
que no podem liquidar amb l'excusa 
demagògica d'una mercantilització de 
vol ras. 

L'exposició ha iniciat una gira per 
les diverses associacions de veïns i 
culturals de Barcelona, acompanyada 
de taules rodones i debats, en un 
procés obertd'incorporacionstantd'en-
titats i persones com d'iniciatives que 
complementin les inicialment propo
sades. 

La proposta comprèn un Centre 
Cívic i dependències de l'administra
ció de Justícia i Benestar Social a 
l'edifici actual d'Administració situat a 
l'entrada i un Museu de la Model i de les 
presons espanyoles, un Centre-Mu-
seu pro-Drets Humans, un Arxiu-aulari 
de la repressió i el càstig, un hotel 
d'entitats culturals, i la salvaguarda de 
la Capella Gitana, tots ells en l'edifici en 
forma d'estel del panòptic juntament 
amb un amfiteatre exterior i l'esmentat 
gran Jardí de la Llibertat un cop ensor
rades la doble tanca que aïlla la presó 
actual de l'exterior. 

El jardí estaria compost per un gran 
llac en forma de colom volant i envoltat 
d'una gran corona d'oliveres, tots re
presentacions de l'esmentat símbol. 

AIGUAJOC Centre de Fitness 
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Parc Esportiu Mpal. Can Cuyàs 
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Poliesportiu Mpal. Frontó Colom 
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c. Comte Borrell, 21-33 Tel. 

c. Costa Daurada, s/n Tel. 

Av. Rasos de Peguera, 242 Tel. 

c. Rosselló i Porcel, 7-11 Tel. 

c. La Rambla, 18 Tel. 

c. Perill, 16-22 Tel. 

93 443 03 35 

93 312 07 02 

93 276 01 02 

93 276 04 80 

93 302 32 95 

93 459 44 30 
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Temps d'estiu, temps de lectura 
23 llibres per conèixer més Barcelona 

ROSA MARÍA PALÈNCIA 

L'estiu és l'oportunitat de fer tot allò 
que no tenim temps de fer durant el 
curs. És una bona ocasió per 
conèixer una mica més la nostra 
ciutat, per això hem demanat a 
alguns amics de La Veu del Carrer 
les seves recomanacions sobre lec-
tures que ens apropin a la 
Barcelona del nostre cor. Totes 
són obres recents i n'hi ha per a 
tots els gustos. Aquí van les seves 
propostes i els seus comentaris. 

El cronista de Barcelona, Lluís 
Permanyer, suggereix: 

El País delalma. De Núria Amat. 
Seix y Barral . La coneguda 
novel.lista ha traçat un fresc que 
prova d'evocar el que va ser la 
terrible postguerra fins la celebra
ció del Congrés Eucarístic del 1952, 
a través de la visió de les famílies 
de l'alta burgesia a Sarrià. 

Miguel Dalmau 

Los Govtisolo 

Los Goytisolo. De Miguel 
Dalmau. Editorial Anagrama. No 
és insòlit que tres germans siguin 
tots tres grans escriptors. Aquesta 
biografia meticulosa sobre cadas
cun d'ells, es perfila sobre el teló de 
fons no només de la Barcelona 
actual, sinó també de la que van 
viure els seus avantpassats. 

Noticias delmundo real. De Juan 
Minana. Seix y Barral. És veritat 
que John Wayne i altres artistes 
van venir a Barcelona per rodar "El 
fabulós món del circ", però l'autor 
fa servir aquest fet per fabular i 
reinventar l'ambient que definia la 
ciutat aleshores. 

Park Güell. De Josep M. Caran-
dell. Triangle Postals. Autor de 
diversos llibres sobre la Barcelona 
no convencional, Carandell, que 
ha investigat la vida de Gaudí, re
corre aquesta obra fascinant I ens 
ajuda a conèixer les claus insòlites 
i aportar interpretacions heterodo
xes. 

El templo de la Sagrada Famí
lia. De Josep M. Carandell. Trian
gle Postals. De totes les obres de 
Gaudí, aquesta és la que òbvia
ment fa volar més la imaginació 
dels qui l'admiren. I Carandell no 
es queda curt, sinó que abruma 
amb les seves sorprenents 
deduccions. 

Catalunya i l'Arxiduc Carles. De 
Pere Voltes. Rafael Dalmau Editor. 
El catedràtic i historiador Voltes 
traça una síntesi d'aquest preten
dent al tron d'Espanya i que va 
protagonitzar la guerra civil contra 

Felip V. Bona part d'aquest llibre 
passa a la Barcelona que va ser 
capital del seu regne. 

Domènech Estapà. Domènech 
Mansana. Diversos autors. Col.legi 
d'Arquitectes de Catalunya. Lluís 
Domènech i Montaner va eclipsar 
aquest arquitecte que va ser mote
jat injustament "Domènech el do
lent". Va projectar obres tan relle-
vants com La Model, Catalana de 
Gas, Acadèmia de Ciències o el 
Palau de Justícia. El seu fill també 
va ser estimable. Il·lustrat. 

La gota malaia. De Lluís Mauri y 
Lluís Uria. Edicions 62. Un ben infor
mat perfil, sobretot municipalista i 
polític, de Maragall, traçat per dos 
periodistes de "El País" que van se
guir diàriament els seus passos du
rant anys. I Barcelona és l'escenari i 
trasfons d'aquesta crònica. Hi ha 
edició en castellà. 

1939 Barcelona any zero. Di
versos autors. Institut de Cultura-
Museu d'Història de la Ciutat. Un 
mosaic que cobreix els diversos 
aspectes d'aquella ciutat que per 
força de les armes va deixar de ser 
republicana i va passar a ser ocu
pada per les tropes franquistes. 
Permet que coses sabudes no 
s'oblidin i que també se'n desco
breixin moltes més. Il·lustrat. 

El periodista Josep M. Huertas 
ens suggereix: 

Casas Baratas. De Miquel 
Domingo, Ferran Sagarra i Sira 
García. Patronat Municipal de l'Ha
bitatge. Estudi dividit en dues parts. 
La primera analitza la història, amb 
l'accent posat a l'evolució dels habi
tatges, d'aquests quatre polígons 
nascuts amb l'Exposició de 1929: 
Eduard Aunós, Baró de Viver, Bon 
Pastor i Can Peguera o Ramon Albó. 
Els dos primers han desaparegut, 
substituïts per blocs de pisos; els 
segons es mantenen, tot i que el Bon 
Pastor potser per pocs anys. La se
gona part recull testimonis de gent 
que viu 0 ha viscut en aquests barris. 

Històries il·lustrades de Sarrià. 
Volum 2. De Jordi Jové i altres. 
Columna. Obra pòstuma de l'histo
riador de Sarrià Jordi Jové junta
ment amb altres companys (Ramon 
Tort , Ignasi Aragó, Carme 
Sobrevila, Josep J. Queraltó), que 
passa revista a la vida associativa, 
la premsa, l'esport i la salut, a més 
de fer un recull de figures il·lustres 
que ha donat Sarrià. Jordi Jové 
n'era una. 

Aeroguía de Barcelona y àrea 
metropolitana. De Luis Miracle. Pla
neta. Barreja de guia tradicional i 
d'àlbum d'imatges vistes des de 
l'aire per situar carrers i places de 
la ciutat. És més una curiositat que 

un material extremament útil, però 
pot atreure els amants de guies 
diferents. 

Els bombardejos de Barcelona 
durant la guerra civil (1936-1939). 
De Joan Villarroya. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Reedi
ció d'un clàssic sobre el tema, que 
estava exhaurit. L'autor ha millorat 
el text amb noves dades aparegu
des en els anys que van entre una 
edició i l'altre. Inclou fotos i un 
llistat de morts entre desembre de 
1937 i gener de 1939. 

Diari 1924-26. Volum III. De 
Joaquim Renart. Curial. Des del 
1918 al 1961 el dibuixant i decora
dor Joaquim Renart, que va ser un 
temps president de l'Orfeó Català, 
va dur un diari que ara veu la llum 
de manera completa en diversos 
volums, amb els dibuixos que, 
periòdicament, anava fent. Obra 
imprescindible per conèixer una 
òptica catalanista i més aviat con
servadora sobre una ciutat, 
Barcelona. 

Literzootura. De Joan Barril i 
altres. La Campana i Zoo de 
Barcelona. Quinze periodistes i 
literats han escrit la seva sobre el 
zoo; des d'un conte amb elements 
realistes tan ben trobat com Un 
mandril del Poble Sec, de Màrius 
Carol, fins un apunt ben documen
tat sobre els elefants, de Lluís 
Permanyer, tot passant per altres 
autors, com Ramon Folch i 
Camarasa, Maria de la Pau Janer, 
Francisco Candel, Josep Maria 
Espinàs o Robert Saladrigas. Un 
menjar delicat i divers al costat de 
les bèsties del parc. 

15 escriptors 
al Zoo de Barcelona 
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sobre un tema poc tractat i gens 
conegut: l'aigua a Barcelona. 
Manel Martín, professor d'insti
tut, ha comptat amb el ric fons 
de la Societat del Rec per saber 
com arribava l'aigua a la ciutat 
al segle XIX i els interessos que 
s'hi movien. 

Barcelona. Memòria d'un se
gle. De Jaume Fabre i Josep M. 
Huertas. Dins "Barcelona me
tròpolis mediterrània". Ajunta
ment de Barcelona. La revista 
"Barcelona Metròpolis Mediter
rània" publica des d'abril una 
sèrie de deu números que conté 
el col . leccionable Barcelona. 
Memòria d'un segle, que escri
uen els per iod is tes Fabre i 
Huertas, amb comentar is de 
vida quotidiana que corren a 
càrrec de Rafael Pradas. La cro
nologia recull els fets més des
tacats dels cent anys que ara 
acaben. 

Maria JBarbd___ 
Carrer Bolívia 

L'Albert Recio, professor d'Eco
nomia a la UAB ens recomana: 

Carrer Bolívia. De Mar ia 
Barbal. Edicions 62. Barcelona 
1999. Maria Barbal continua fent 
un treball antropològic sobre el 
camp i la ciutat. Ja a Càmfora 
havia plantejat la qüestió de les 
migracions. Ara hi torna i per 
primera vegada a la literatura 
catalana s'aborda la migració 
andalusa a Catalunya, concre
tament al barri del Besòs, des 
d'una mirada indubtablement fe
menina. Més d'un lector de La 
Veu del Carrer se sentirà impli
cat en l'aventura vital dels per
sonatges que transiten pel car
rer Bolívia. 

MementoMori. D'Antonio Rabinad. 
Alba Editorial. Barcelona 1997. Reedi
ció d'una de les millors novel·les escri
tes sobre Barcelona. El Poble Nou de 
Rabinadformapartdelamateixafamília 
que la Salut de Marsé. Un text literàri
ament rrralt bo i que retrata amb lucide
sa el món de l'immediata postguerra 
amb tota la seva repressió, la sensació 
de fracàs col·lectiu, les petites solidari
tats, la resistència, les mesquineses, la 
intolerància dels guanyadors que dóna 
lloc a la tragèdia sobre la que està 
construït el relat. Imprescindible. 

Des de Carrer us suggerim: 
Brossa X Brossa. De Lluís 

Permanyer. La Campana. El poeta 
avantguardista mai va voler mirar al 
darrere, però va acceptar que el seu 
íntim amic transcrivís les memòries 
que li va contar de viva veu. Per prime
ra vegada es reuneix una valuosa 
informació inèdita sobre la personalitat 
humana i els aspectes més íntims de la 
seva vida. 

Un amor a l'ombra de la pedra 
blava. De Lluís Permanyer. Editorial La 
Campana. A la primera novel·la que 
escriu el cronista de la nostra ciutat, 
Barcelonaésmoitmésque un escena
ri en el que discorre aquesta història 
d'arrrar. Elfil narratiu acabaper conver
tir-se en un personatge i fins i tot un 
protagonista. 

Història Crítica del Futbol Club 
Barcelona 1899-1999. Diversosautore. 
Editorial Empúries, 1999. El títol ho diu 
tot sobre la història del que, per a molts 
barcelonins/nes, és molt més que un 
club. 

Pepe Rubianes. Radiografia de un 
hombre libre. Ediciones de Bronce, 
1999. Autobiografiad'undelsfills adop
tius predilectes de casa nostra. 

El Rec Comtal (1822-1879). 
De Manel Martín. Fundació Vi
ves Casajoana. Un llibre erudit 

Els alcaldables també llegeixen 

• Al menys això indiquen les recomanacions dels darrers candidats a 
l'alcadia de Barcelona. Son aquí: 

Joan Clos recomana: Nueva Oda a Barcelona, de José Agustín 
Goytisolo. 

A Jordi Gasull li va agradar: Un senyor de Barcelona, de Josep Plà. 
Per a Imma Mayol Un calor tan cercano, de Maruja Torres, va dir-li 

molt. 
Joaquim Molins encara gaudeix amb La Plaça del Diamant, de Mercè 

Rodoreda. 
Per a Jordi Portabella Barcelona, de Manuel Vàzquez Montalbàn, és 

una bona lectura estiuenca. 
I per últim, qui deia que l'esquerra independentista i la dreta conser

vadora no coincidien en res? Per demostrar el contrari, sapigueu que 
Pilar Rahola i Santiago Fisas van coincidir en la seva recomanació: La 
Ciudad de los prodigiós, d'Eduardo Mendoza. 
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La majoria de les Comunitats Autònomes 
reben ei que eis correspon. 

Eis ciutadans de Cataiunya 
mereixen un tracte fiscal just. 

Totes les comunitats autònomes han d'aportar diners al conjunt 

de l'Estat. Les comunitats més riques n'aporten més que les 

altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 24% més de 

diners que la mitjana de les Comunitats Autònomes per al 

funcionament de l'Estat i per a la solidaritat amb altres territoris. 

Ara bé, quan l'Estat retorna a les Comunitats Autònomes una 

part d'aquests ingressos, unes comunitats reben els que els 

correspon i Catalunya un 12% menys. Això suposa un desequilibri 

global d'uns 36 punts. Aquest desequilibri fiscal representa 

entre 800.000 milions de pessetes i 1,2 bilions de pessetes 

cada any, és a dir 500.000 pessetes per cada família. Si tornés 

a Catalunya una part d'aquests diners millorarien la nostra 

economia i el benestar i la cohesió social de tots els catalans. 

HI hauria més escoles, més hospitals, més residències. 

En definitiva, més infraestructures i millors serveis públics. 

Aquest tracte fiscal injust que Catalunya pateix limita les seves 

capacitats de modernització, creixement i benestar, tant dins 

d'Espanya com dins d'Europa. Ha arribat el moment d'acon

seguir un tracte més Just per ais ciutadans de Cataiunya. 

HI estem d'acord, oi? 

Generalitat de Catalunya 
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La Farinera, una fàbrica de cultura 
Els veïns del Clot feia vint anys que reclamaven un espai cultural al barri. Finalment, l'històric edifici de La 
Farinera va obrir les portes com a centre cultural el passat mes de maig. 

, EL CLOT 
FMARTA PARDELL I JAIME J . RUBIO 

Aquest centre es defineix c»m un equi
pament dedicat a activitats i projectes 
culturals relacionats amb la formació, 
la difusió i el suport a la creació. És un 
centreque, alsseusquatre pisos, uneix 
la història i la modemitat, tal i com 
queda reflectit en la seva arquitectura. 
I és que l'edifici és una antiga fàbrica de 
farina que data de finals del segle 
passat, a la qual s'hi fia afegit un annex 
que recull els models arquitectònics 
contemporanis,emprantmaterialscom 
l'alumini i el vidre. 

• Soterrani 

La planta subterrània és realment 
una cessió d'espai del centre a altres 
entitats. La ràdio i la televisió del Clot 
disposaran d'àmplies i modernes 
instal.lacionsseguramentapartirdel 
setembre, incloent platós de televi
sió, locutoris de ràdio i sales d'edició 
i redacció. Així mateix, l'Àrea de Jo
ventut de l'Ajuntament gestionarà el 
Centre de Noves Tecnologies, és a 
dir, una sala d'informàtica, imatge i 
so que a partir de l'octubre oferirà 
tallers, cursos i altres activitats. 

• Planta baixa 

A la planta baixa trobem la sala d'expo
sicions, que segons el cap de projectes 
i participació. Salvador Casas "serà un 
espai de qualitat, volem anar més enllà 
del pintor de barri, ja que no som un 
centre cívic, sinó un centre cultural". 
Joan Alsina, president de l'Associació 
de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa re
corda en aquest sentit que "teníem clar 
que no volíem un centre cívic. En un 
barri sense entitats, un centre cívic 
supleix absències, però el Clot és un 
barri amb més de 30 associacions 
federades i amb una vida cultural ple
na". Aquesta sala es va inaugurar amb 
una exposició sobre l'antiga Farinera. 

Es van mostrar fotografies, llibres de 
comptes, catàlegsde maquinària, con
tractes i accions. "Recordo que una 
senyora de 82 anys" explica Casas, 
"va portar les eines del seu pare, antic 
treballador de la fàbrica, perquè no es 
refiava que els fills les conservessin". 

A la mateixa planta hi ha el bar i el 
cafè Internet, que ofereix vuit ordina
dors per accedir a la xanca o bé al 
programa multimèdia que explica la 
història de la fàbrica. Però de fet no cal 
recórrer a l'ordinador per saber com 
era La Farinera, ja que encara es 
conserva part dels tubs de fusta (ano
menats catúfols) que creuen tot l'edifici 
de dalt a baix, les màquines moledores 
i transportadores i les corretges de cuir 
dels antics engranatges. 

• Primera planta 

En aquest pis es troben els tallers i les 
sales d'entitats. Aquests tallers, com 
explica Casas: "Estan pensats per 
defugir del taller tipus macramé, enca
ra que el programa no està del tot 
definit". Les sales d'entitats estan des
tinades a oferir instal·lacions a associ
acions que no disposen d'espai perfer 
reunbns o de mitjans per desenvolu
par la seva tasca. Alsina explica que 
van haver de cedir un ala de l'edifici per 
a la construcció d'un institut i s'ha per
dut molt d'espai perales associacions. 
"De tota manera, les entitats sense seu 
tindran amiaris, podran rebre corres
pondència, fer reunions, actes..." Alsina 
també es queixa que tant l'Ajuntament 
com els veïns havien acordat que la 
sala d'actes de l'institut seria comparti
da i es podria usar com a teatre, cosa 
que feia falta al bani. "La Generalitat, 
però" explica, "no ho va contemplar i 
vam haver de fer una sala teatre a La 
Farinera. Això se'ns va menjar molt 
d'espai i ens vam quedar sense biblio
teca, que continua sent una de les 
lluites prioritàries del barri". El regidor 
del districte, Francesc Narvàez, es 
mostra decebut amb la pèrdua d'es

pai: "Ens van enganyar des de la Ge
neralitat. Havíem negociat amb l'insti
tut una sala polivalent d'ús compartit, 
però la sala de polivalent en té molt 
poc. Les alçades no donen per fer un 
teatre i això ens va obligar fer un teatre 
no previst dins el centre". 

• Segona planta 

Aquítrobem la direcció i l'administració 
del Centre Cultural i el Centre de Ser
veis Socials. El model de gestió del 
centre és inèdit al districte de Sant 
Martí, ja que es tracta d'una gestió 
compartida entre el Districte i la Fede
ració d'Entitats del Clot-Camp de l'Ar
pa. El Consell de Govern del Centre i el 
Consell Executiu, doncs, estan for
mats per membres del districte i per 
membres de la Federació d'Entitats 
repartits al cinquanta per cent. Segons 
Casas, aquest model de gestió s'ha 
dut a terme per una necessitat del barri: 
"L'Administració posa el centre, però 
cal que les entitats s'involucrin més en 
la gestió, com és la seva voluntat. És 
una necessitat per les dues bandes". 
Aquest model permet que els projec
tes duts a terme pel centre flueixin en 
dues direccions. D'una banda, les ini
ciatives de La Farinera de cara al Clot, 
i de l'altra, els projectes de les entitats 
0 els veïns que es puguin projectar dins 
l'espai del centre. 

Això sí, Jordi Gras, el president de 
la Federació d'Entitats assegura que 
La Farinera s'ha de diferenciar d'un 
centre cívic també en l'aspecte econò
mic: "Volem que mica en mica La 
Farinera vagi eixugant el dèficit, que es 
vagi autofinançant a través de les per
sones i entitats usuàries que hauran de 
pagar, poc o molt, pels serveis que 
utilitzin". D'aquesta manera, explica, 
no es fa la competència a d'altres 
entitats que es troten fora del centre. 

• Tercera planta 

A l'últim pis es troba un teatre-sala 
d'actesamb capacitat percent vuitanta 

JOSEP MASIP 

Dues èpoques unides en pro de la cultura 

persones. El més destacable d'aquest 
espai són les grades mòbils que es 
poden desplegar en tres minuts i que 
pemieten disposar de cadires o d'es
pai per ballar i d'altres activitats. L'es
cenari està pensat per a tot tipus d'ac
tes: teatre, música, conferències... 
Casas, orgullós, assegura: "Es tracta 

d'una de les sales de petit i mitjà format 
més maques, segons diuen, de Bar-
cetona". Narvàez afirma que aquesta 
planta estava pensada per fer petites 
sales de conferències que servissin de 
complement als tallers, però la pèrdua 
d'espai ha motivat que s'hagués de 
reduir els projectes. 

Vint anys de reivindicació 

• La casa Marinera San Jaime va ser fundada l'any 1892 i va patir diverses 
remodelacions a principis de segle per adaptar-la a les necessitats de la 
fàbrica. Al llarg del segle va anar canviant de mans i va formar part de 
diferents companyies duent a terme variades funcions purament industrials. 
El 1977 la secció de cultura de l'Associació de Veïns es va consolidar com 
a una entitat i va procedir a reivindicar una seu. Tres anys i mig més tard, 
l'Ajuntament inicia l'expropiació de l'edifici, però la operació es va complicar 
a causa de les abismals diferències entre les pretensions econòmiques dels 
propietaris i l'oferta de l'Ajuntament. A principis de la dècada dels noranta es 
toma a obrir l'expedient d'expropiació i es reinicien les negociacions que 
finalment desemboquen en la compra de l'edifici per part del Consistori. Així 
La Farinera esdevé centre cultural i seu de les entitats que no disposen 
d'espai físic. La remodelació ha costat al voltant d'uns cinc-cents milions de 
pessetes i l'ha pagada l'Ajuntament. El nou centre cultural del Clot espera 
començar a funcionar de manera integral a partir del setembre. 

Silenci, hospital! 
ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 

ITERESA CATALÀN 

Espanya és el segon estat més soro
llós del món, després de Japó. 
Barcelona és la ciutat més sorollosa 
d'Espanya. L'Eixample és la zona 
més sorollosa de Barcelona i de 
l'Esquerra de l'Eixample, la zona 
més sorollosa és l'Hospital Clínic. 

En aquesta àrea, compresa entre 
els carrers París, Muntaner, Aragó i 
Urgell, es mobilitzen una mitjana di
ària d'entre 500 i 600 serveis d'ur
gència. 

El Clínic s'estén en ei territori cap 
a Casanova, Rosselló i Muntaner, 
però això només de moment, ja què 
el solar de les Germanetes també 
serà seu. 

Aquestes un servei públic provin
cial. Es caracteritza per ser una zona 
que té molta mobilitat de persones, 
cotxes particulars, serveis de taxi, 
autobusos, ambulàncies que porten 

persones per a rehabilitació, ambu
làncies d'urgències,... També hi ha 
la Facultat de Medicina, amb les 
seves singularitats. 

Aquesta és, doncs, una zona amb 
molta mobilitat i molt densitat de pobla
ció i de vehicles que utilitzen aquests 
serveis, és una zona amb intensa vida 
pròpia, amb el seu propi ritine. 

Per tant, voler que aquests car
rers tinguin funcions de vies de pas 
és mantenir el conflicte. Aquesta 
àrea, per les seves característiques, 
és un punt negre de soroll de 
Barcelona, la qual es defineix com 
un espai violent i agressiu, un espai 
que provoca malestar sols pel fet de 
passejar-hi. Una qüestió insosteni
ble pariant d'un àmbit sanitari. 

Els serveis de la Caserna Central 
de Bombers estan porta per porta 
amb el Clínic. Cada dia surten una 
mitjana de 43 serveis diaris. Dues de 
les rutes principals de sortida pas
sen entremig del Clínic i la resta 
surten per un costat de l'hospital. 

Les sirenes que utilitzen superen els 
110decibels (dB), amb una sonoritat 
aguda que agredeix i perjudica de 
forma molt greu la salut. 

La casema de Bombers entra en 
conflicte amb la necessitat i el dret al 
silenci i tranquil.litat que hauria de 
teniraquest context sanitari. A vega
des aquest servei de bombers posa 
en moviment 5 o 6 vehicles, tots amb 
sirenes, que poden sentir-se a quilò
metres de distància, i xoquen baital-
ment a casa nostra, dia i nit. 

Es produeixen, cercles viciosos 
que mantenen el problema: com que 
hi ha problemes de trànsit els serveis 
d'urgència es justifiquen en la ne
cessitat d'utilitzar sirenes i, com que 
s'utilitzen sirenes, col·lapsen més el 
trànsit. Tenint en compte que hi ha 
un nivell base de soroll excessiu (75-
90 dB), en conseqüència es justifica 
que han d'utilitzar-se sirenes de 95 a 
110 dB. I... on són els veïns entre tot 
aquest caos?... Posant-se malalts. 

La situació del problema queda 

agreujada pel fet que moltes ambu
làncies, quan surten d'urgències, ho 
fan posant sirenes i envaint els nos
tres carrers, utilitzant-los de bases, 
mobilitzant-se i sortint de la zona 
amb les sirenes posades, sobrecar
regant més la zona de soroll. 

Segons les ordenances: "Les si
renes sols han de ser utilitzades en 
cas d'urgència i quan la circulació 
sigui lenta". 

Les rutes d'aquests serveis hau
rien de tenir una planificació especi
al de prioritat que facilités la visibilitat 
i la mobilitat, que pogués incloure 
preferència semafòrica, carril per als 
serveis d'urgències, miralls,... 

L'organització d'aquests serveis, 
el tipus de sirenes i l'ús que se'n fa 
haurien de tenir en compte les con
seqüències sobre la salut de les 
persones que viuen en aquest en
torn i que reben una sobrecàrrega 
d'impactes. 

Per altra banda, les sirenes hau
rien d'utilitzar-se el mínim possible. 

ja que les connotacions de significat 
dels serveis d'emergència estan re
lacionades amb pèrdues, dolor, des
gràcies, mort, impotència, depres
sió, etc, en conseqüència, els se
nyals acústics incideixen de forma 
negativa en l'estat anímic de les 
persones, i molt més en casos en els 
quals s'està exposat a 500 o 600 
impactes -un impacte no és un so 
que apareix i de seguida desapareix; 
un impacte poden ser 35 seqüènci
es de tres sons i es poden sentir des 
de 5 0 6 cantonades i conforme 
s'aproximen, el soroll es va fent del 
tot esfereïdor- dia i nit. 

És Barcelona una ciutat de per
sones malaltes? 

És ben cert que aquestes condi
cions de contaminació acústica estan 
perjudicant la salut de les persones 
sanes i dificultant la recuperació dels 
malalts. 

Teresa Catalàn és membre de 
l'AVde l'Esquerra de l'Eixample. 
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iBreus de barri 

EL PARC-CLOT-POBLENOU 

Semàfors a la Gran Via 
Es reivindiquen dos passos 
senraforitzats a la Gran Via, a l'alçada 
de la Rambla del Poblenou i el carrer 
Llacuna. La proposta veïnal amb el 
suport del Districte trota una radical 
negativa per part de la Generalitat. Els 
veïns no accepten ponts, ja que hi ha 
molta gent gran. Actualment cal 
recórrer tres illes i passar per un pont 
estret i de molt mal accés. Cada dia 
són més nombroses les pancartes. La 
reivindicació no és nova, es planteja 
des de fa més de tres anys. 

LES CORTS 

Pas elevat de Mejía Lequeríca 
Una altra de les reivindicacions que els 
veïns han recordat durant les 
eleccions. Xavier casas s'havia 
compromès, fa sis mesos, a buscar 
una proposta, el pas elevat implica 
pujar dos o tres pisos, com que no han 
donat cap alternativa, 200 veïnes i 
veïns es van manifestar a finals de 
maig reclamant el cobriment de la 
Ronda del Mig. 

SARRIA-SANT GERVASI 

Discriminats 
En plena campanya electoral es va fer 
una assemblea veïnal en la qual es 
decidí fer una manifestació quatre dies 
abans de les eleccions. A l'assemblea 
es va elaborar un ampli llistat de temes 
pendents. Diverses intervencions van 
denunciar al regidor del Districte 
Jaume Ciurana. La llista de temes 
pendents incloïa la recuperació 
d'espais públics, la rehabilitació 
d'habitatges i, en especial, el casc 
antic. També es va denunciar 
l'especulació a l'illa Sandoz. 
Curiosament, el regidor s'hi va 
solidaritzar, com si tal cosa. El dia 13, 
Sant Gervasi va ser l'únic districte no 
socialista. Uns hi veuen una clara 
relació i altres no. Ves a saber. 

SANT MARTÍ 

Cobriment de la Gran Via 
Una cassolada celebrada el passat dia 
10 de juny fou el tancament d'un seguit 
d'actuacions protagonitzades per la 
Plataforma durant la campanya 
electoral. Talls de trànsit, assistència 
als mítings, emplaçant els partits a 
definir-se amb claredat; inici de les 
obres l'any 2000 i acabament quatre 
anys després. Després de les 
municipals aniba l'estiu i, llavors, les 
autonòmiques. Els terris ja han avisat 
que pararan. 

SANTS, HOSTAFRANCHS I LA BORDETA 

Manifest per Can Batlló 
A Can Batlló hi ha l'última gran reserva 
de sòl de Sants: 10 hectàrees 
qualificades d'equipaments i que 
l'ajuntanrient proposa introduir-hi altres 
usos, com habitatges i zones verdes. 
El manifest fet pút>lic per la 
coordinadora d'urtaanisme dels barris 
de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, 
expressa el desacord amb la 
requalificació proposada, considera 
excessiva l'edíficabilítat i escàs el 
nombre d'habitatges de protecció 
oficial. Tampoc pot admetre la 
fragmentació dels espais públics. 
També preocupa a les associacions 
de veïns la recoiocadó de les petites 
indústries i tallers que ocupen aquest 
espai. Demanen que el procés sigui 
públic i transparent i que es tingui en 
compte les exigències que pretenen 
impedir que prevalguin els interessos 
especulatius. 

La Bordeta vol recuperar-se 
Una auditoria urbanística feta pels propis veïns detalla la degradació del barri carrer 
per carrer. La solució: 1.000 milions i voluntat política. 

, U BORDETA 
'ELIA HERRANZ 

La Bordetapertanyaldistrictede Sants, 
però té la seva pròpia personalitat. 
17.000 persones conviuen en 44 car
rers petits i irregulars, cercats per les 
vies de Renfe i metro al nord, la Gran 
Via al sud i la Ronda del Mig a l'oest. 

Els veïns han vist com augmentava 
de forma espectacular el trànsit d'auto
mòbils i trens a la vegada que el seu 
barri anava degradant-se i es conver
tia en un lloc intransitable pels via
nants. Bona part de la població és gent 
gran que te dificultats per desplaçar-
se. El reforçament del transport públic 
i la recuperació de les voreres (a tota La 
Bordeta els cotxes aparquen a les 
voreres i la gent va pel mig de la 
calçada) son mesures de primera ne
cessitat. N'hi ha d'altres menys ur
gents, referentsal'estètica. Lacol.lecció 
de cables elèctrics que creuen el bani, 
els murs lletjos, la manca de zones 
verdes, d'esbarjo, d'equilibri urbanís
tic, minven el caràcterd'un bani que en 
té mdt. Els veïns coneixen altres llocs 

semblants a Barcelona on s'han adop
tat solucions dignes. Partint d'aquesta 
base i de l'experiència que cada semà
for, cada artjre, cada pam de rajola 
s'han aconseguit després de nnolta 
pressió popular, la Comissió de Veïns 
de La Bordeta ha realitzat un estudi 
urbanístic sense precedents que deta
lla la situació actual del barri i les pro
postes d'actuació. 

El principal objectiu és, doncs, la 
recuperació del can-er per la vida soci
al. La Bordeta, com els agrada dir als 
veïns, és un bani on la gent encara es 
coneix pel nom. La renovació d'alguns 
carrers (14de44) haposatde manifest 
que una actuació urtsanística pot con
tribuir molt a milbrar aquesta vitalitat 
social. La qüestió és fer-la amb una 
mica d'ordre, pensant en la gent que hi 
viu, i amb una visió glotjal. Tot això ha 
passat pel cap dels veïns que han fet 
l'auditoria. Han estudiat una realitat en 
la qual estan contínuament immersos. 

• Com s'ha fet 

A partir del desembre del 97 la Comis
sió de Veïns va decidir prendre la 

DANI CODINA 

Els vianants van pel carrer i els cotxes són a les voreres 

DANI CODINA 

Ei barri necessita una remodeiació a fons 

iniciativa. Havien vist com el Districte 
denegava una a una totes les propos
tes per acordar un pla d'actuació urba
nístic a La Bordeta que comptés amb 
els veïns. El setembre d'aquest any 
van sortir d'una reunió 24 persones 
disposades a "pentinar" els carrers i 
recollirtotes les dades necessàries. Es 
va dividir La Bordeta en quatre zones i 
cada grtjp va anar detallant en fitxes 
totes les mancances i mals dissenys 
que patien els carrers. 

"A la meitat ens vam adonar que 
l'estudi estava quedant pobre" diu en 
Josep Pons, de la comissió de veïns. 
"Faltava una visió global que ens do
nés el concepte d'un nou bam". 

Amb la Carta Europea dels drets 
del Vianant i el Pacte per la Mobilitat 
com a referents, es van incloure a 
l'estudi uns objectius generals de trans
formació del bam. Els apartats de l'au
ditoria es refereixen a las zones 
peatonals, de trànsit i aparcament, 
càn-ega i descàrrega, elements varis 
d'urbanització, serveis públics i nous 
equipaments. Es va afegir una mica 
d'història de La Bordeta i un apartat 
especial sobre Can Batiló, la zona 

industrial que els veïns volen recupe
rar per a la vida social del barri. També 
es va ponderar el cost necessari per 
portar a terme les actuacions més 
urgents: 1.000 milions. En Just 
Anizagalaba, veí que va ajudar a re
compondre l'estudi, explica un dels 
objectius: "Ens interessa que l'audito
ria la vegi el polític que mai ha trepidat 
el barri. A més, serà com la nostra 
bíblia de reivindicacions". "És el pro
jecte d'acció municipal d'aquests qua
tre anysquevindran",afegeixen Josep. 

Una vegada acabada l'auditoria, es 
va presentar als 400 veïns i veïnes que 
es van reunir en assemblea a la pam> 
quia de Sant Medir. A partir d'aquí els 
veïns poden apropar-se a la seu de 
l'associació per plantejar noves idees 
o consultar dubtes. 

De moment, entitats cíviques del 
Carmel i de Gavà ja s'han mostrat 
interessades peraquesta auditoria. Els 
que l'han feta ho tenen clan l'estructura 
del seu barri es pot modificar. 

L'auditoria urbanística de La Bor
deta es trot)a a disposició de qui ho 
desitgi a la Comissió de Veïns de La 
Bordeta, al caner Olzinelles, 30. 

Projecte d'educació ambiental: al barri, naturalment! 
.SAGRADA FAMÍLIA 
FANNA TORRES 

Al barri de la Sagrada Família s'ha 
impulsat un projecte d'educació 
ambiental que implica les adminis
tracions i molts dels agents socials 
que actuen en aquest barri. El pro
jecte es desenvolupa en el marc del 
Programa Educatiu de Ciutat que 
s'està duent a tenne a Barcelona en 
aquests moments. 

De totes les entitats que hi formen 
part s'ha extret una petita comissió 
de treball, que a través de reunions 
va planificant i treballant sobre l'exe
cució d'aquest projecte, malgrat es
tigui obert a suggeriments de qual
sevol ciutadà o entitat del bani. 

La presentació d'aquest projecte 
amb el nom "Al bani, naturalment!", 
jugant sens dubte amb el doble sen
tit de la paraula naturalment (óes de 
la vessant ambiental com de la ves
sant semàntica de 'no podia ser a 
cap altre lloc') i amb la imatge 
identificativa d'una Sagrada Família 

abstracte dins les fletxes del reciclat
ge, va coincidir amb la Festa Major 
d'enguany. 

La finalitat del projecte és la millo
ra de la qualitat de vida de la gent que 
viu al barrí de la Sagrada família a 
través de la millora de la ciutat en la 
què es mouen, fent-la més habitable 
i més humana; en una paraula més 
sostenible. Aquesta prova pilot po
dria ser estesa a tota la ciutat de 
Barcelona més endavant si s'asso
leixen els objectius que es plantegen 
des del principi. 

Entre les activitats que s'han pro
gramat hi figura la creació d'un Camí 
Escolar a l'Escola de Primària Tat)or 
que actualment comença a veure ja 
les seves primeres accions, com la 
senyalització preferent de la zona 
que envolta l'escola, modificacions 
en les freqüències dels semàfors, 
l'eixamplament de voreres o l'aplica
ció de mesures de seguretat reforça
des en tot el que serà el trajecte de 
Camí Escolar. Aquesta iniciativa va 
ser molt ben acollida tant per les 
administracions com pels diferents 

col·lectius que donen vida a l'escola 
(mestres, AMPA, alumnes...). En 
aquests moments s'està treballant 
en el que serà finalment el recorre
gut definitiu del camí, elaborat a par
tir dels camins que fan servir els 
alumnes per arribar de casa seva a 
l'escola. 

La principal prioritat d'aquest pro
jecte és acostar el medi ambient als 
ciutadans, el concienciar-los que el 
medi ambient és una cosa molt pro
pera i que per petits que semblin els 
canvis que nosaltres podem fer, sem
pre són molt importants. Així, s'ha 
demanat insistentment l'obertura 
d'una deixalleria al barrí que sigui 
gestionada per grups socials amb 
seu a la Sagrada Família i que esti
gui situada en un lloc cèntric per a 
facilitar l'accés a tothom; lainstal.lació 
d'aquest equipament està pendent a 
la troballa d'una localització adient. 

Gràcies a aquest projecte s'ha 
aconseguit moltes coses reivindica
des des de fa temps per l'associació 
de veïns, com la posada en marxa 
de la recollida selectiva de la matèria 

orgànica, la creació d'un hort al terrat 
del Centre de Serveis Personals de 
la Sagrada Família on tothom pot 
anar a fer una estona de pagès, la 
planificació de carrils bicis que cre
uin el barri connectant-lo amb altres 
punts de la ciutat que ja en tenen i 
creant així una xarxa per tota 
Barcelona... i moltes altres. 

També hi ha la possibilitat que les 
entitats o veïns que ho sol·licitin pu
guin fer-se una ecoauditoria per es
tablir la seva situació ambiental, que 
se'ls pugui assessorar sobre qual
sevol tema ambiental o demanar 
informació relacionada amb el medi 
ambient. 

Cal destacar el caràcter atemporal 
del projecte, el fet que tot el que es 
realitzi serà per a millorar, serà com un 
camí sense retom. Esperem que tot
hom surti beneficiat d'aquest projecte i 
la col·laboració amb les administraci
ons, sense precedents fins ara, conti
nuï com ara per molt temps. 

Anna Torres és membre de l'A V 
Sagrada Família. 



jul io l -agost de 1999 CARRER FAVB 23 
EL COR ROBAT 

CATHDBUNA AZON 

Pep Ferrer 
President de l'AV Joan Maragall 

"Som necessaris" 

Va néixer a Sant Andreu. Des dels 17 anys va freqüentar el barri on 
acabaria vivint: el Guinardó. Formava part d'aquella junta de la 
Favb que el 1976 va convocar manifestacions multitudinàries per 
la: Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia!! 

— Després d'una llarga absència, per què tornes? 
— La junta de l'associació va decidir tancar "amb dignitat"; un 
parell de companyes van demanar temps i van formar una 
gestora. Em vaig animar. Seria un luxe deixar desaparèixer una 
associació de veïns. 

— Van donar suport a la vostra proposta una trentena de 
veïns i veïnes. 
— Sí. El nombre és important si pensem que ahir es tancava. 
Ara toca treballar unes setmanes i que a la tomada de les 
vacances tinguem un pla per portar a terme. 

— Primer objectiu? 
— Obrir l'associació totes les setmanes i aprofundir en la relació 
amb els veïns i veïnes. La comunicació. Buscar nous mitjans. 

— Per exemple? 
— Una pàgina web del Guinardó. Si ho aconseguim, augmenta
rem la nostra comunicació i podrem incorporar els joves. En dos 
anys hem de rejovenir la junta. 

— La teva entitat va celebrar el 25è aniversari i va marcar 25 
objectius. 
— Aquells 25 punts estaven molt centrats en l'urbanisme. Em 
preocupa també la defensa de l'ensenyament i la sanitat pública. 
El barri canvia i la diversitat de cultures i colors implica que 
tenim entre nosaltres nous veïns i, com no, afegeixen noves 
situacions, nous problemes. 

— Teniu ol(upacions? 
— N'hi ha. Jo només conec la dels antics estudis de cinema 
Marín. Porten cinc anys. Fan activitats. Són part de la diversi
tat. 

— Nou ajuntament. Continuarà l'Albert Batlle de regidor? 
— No se sap. He de dir que el seu balanç, global, ha estat positiu. 

— La participació? 
— Cada un de nosaltres ha d'ocupar el lloc que li correspon. 
L'associació és una cosa i l'ajuntament una altra. Els veïns 
expressen preocupacions, problemes. L'ajuntament és respon
sable del que fa i del que deixa de fer. Els veïns no poden donar 
la culpa a l'associació de veïns dels problemes existencials. 

— 26 anys d'història. Destaca dos temes importants per al 
barri. 
— L'obertura del Parc de les Aigües i de les instal·lacions 
esportives del Guinardó. 

— I pendents? 
— Jo ho concreto en el Primer Cinturó. No s'ha esborrat i s'han 
de desafectar els habitatges. També em preocupa la remodelació 
de l'entorn del Mercat del Guinardó i l'impacte de l'AVE. Hi ha 
afectacions i milers de signatures de descontent. 

— Feina no en falta. 
— ... I l'alegria d'haver impedit que es tanqués una associació de 
veïns. Som necessaris. 

Els barris a favor d'una 
sanitat pública 

,BARCELONA 
1 REDACCIÓ 

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública -
formada per la Favb, CCOO, ERC, IC-V i EUiA-, ha 
editat un Manifest en el qual critica la deixadesa de la 
Conselleria de Benestar Social pel que fa a l'atenció 
pública i on exigeix una assistència adaptada a les 
necessitats de cada barri. 

En el Manifest es proposa crear un centre d'urgènci
es per a cada Districte, per tal de solucionar el col.lapse 
que pateixen aquests serveis i per fer minvar les enor
mes llistes d'espera (les més llargues de tot l'Estat). 

La Platafonna ha recollit ja prop de 20.000 signatures 
que rebutgen una sanitat prívatitzada i reclamen l'aplica
ció immediata de la reforma de l'atenció primària. 

Pel que fa a temes puntuals, el Manifest denuncia 
la falta d'un projecte sanitari per al Front Marítim del 
Poblenou. La Favb ha fet gestions a Sanitat i no tan 
sols ha constatat que no hi existeix una previsió, sinó 
que no hi la voluntat d'inversió per posar remei al 
problema que pateix el barri. 

Amb aquest Manifest, la Plataforma reivindica, 
també, la posada en marxa dels Consells de Salut 
dels barris, que estan previstos i que es permeti la 
inclusió de les associacions de veïns, a més de les 
organitzacions de consumidors i usuaris, en els òr
gans consultius. 

Els integrants de la Plataforma alerten de la crei
xent privatització dels serveis assistencials i respon
sabilitzen el PPI CiU d'estendre aquest tipus de gestió 
a la salut pública des del Govem central i des de la 
Generalitat. 

EN DEFENSA DE LA 
SANITAT PÚBLICA 
A BARCELONA 

La sanitvt pOMfca eem a 
garantia dai drat eonatftu^o-
n a l a ta s a h l t M u d d s l s p S a f s d e r E s t M 
d0t Elene^r que proptc» uns reiStíiibucló mós 
equtUthna de l«s rends», cr«a ocupactú i, pef tam, 
comribueix a una socketat mH fusK* ̂  Mfvei da le> 
pwsonvs 

Oes de i* ideologia i les po4ítiqu·e neoliíer^, ete 
p€irtil6cpLiegov«m«nat'EEaat espanyol (PP) i s 
Catalunya (CU) iwian un H X M M sanüari que propi
cia ies pTivatttzactom ftr·ne·mtnt da l 'aaaaBw-
fMiM WHG t ••Uimrt rial {Wtv·l, OMliò d» ta Ince-
paeíM ttwwKòrta par I H mútues prlvadas, prfv*-
Wzaoió da l> gaaiié «R knaa d» Mrtut i aarvala, 
(raeclonainant de la gaattA—) trar^enm tfirwn ai 
sector ptivfH-COncerua í costos tíS usuart* (eop d» 
m a d c à w r t i \ 2. oopaqawnt da l a r i p t o t aar-
yaèB) tot volent (er cn»ure que la sar^lai pOdica ««tè 
en crt$i per tal de crear l'optmó que no ht ha més 
remet que fer fa seva potfttca de sadut. 

La sanitat piU»Hca no aatà an 
C H t i ) com ho avalen lea enquesleE da vatoractú 
CHitadana i, sobretol. tes dades obiacttves que 
demostren ran nKwH da qoaffiat aúolK, el nivafl Dec-
noiògic i tís indicadors de saW í la vMua dti perso
nal saraten a tcds «ds ntv^s, malgrat que la inveis6 
estosui p » sota de la mi^ana de ta Unió Europea. 

Cl sistama «anitari iMUittc éa, 
doncs, nacaaaitffamatit vàHd^ 
Altra cosa te el modal que s'mpulsai des del govern 
de ta Generalitat la manca (finvemiò i de rtgurositat 
pieesüpòttaha (el dtíictt ée de 300.000 tmom} i et 
cflentriisme que ha aegutt al SenMH C « M de ia 
S a u 

Bareaiona la situació da la 
MHiitat púbHea és purOeulaiw 

^ La fawtflidtncta i et iManl en rapHc»-

^ U greu «iluacld «emjcbiral de laa 

isgèmúee que lant han pMR I pMtlxwi eto ehjto' 

idee 

^ U priMttotadd de la « a a M en dal·nni· 

nadae m e a de «iriut «KW no eigniSni oap mWocB 

nt benenei i «et* ton dtf control da r a d m M a t » -

^ E l b 

tor prirat en datrUnent del aactv púbHe. 

fi no atanam aciuast caml 
pot sar massa tard p&t m ta 
s a n i t a t p Ú M I e a > el '•modetnonlaine-
ricA- s'imposar*, oraard una tradura waïM terrible 
entre « t que p u ( ^ acondmicsnent pagar-w una 
txvw cotMilura sanüària i als («je, aanse mi^ana 
(pmcarts. Murats, penstortiates, ïmmigrBnte-.) no tin
guin més 0PCÍ6 que tma seguretat eocW de mMms-

Les emUatt i tacea poHüques «Masignanls, oompro· 
meses en la defensa d'un sistema nacional de «aM, 
unAeai, eqiútatiu I integral, de tuSMOun uriNami i 
grattAt, proposem: 

Al mateix teníips, exigeixen que en l'assistència 
sanitària prevalgui la gestió pública i una cobertura 
integral de les prestacions mèdiques, sense que la 
ciutadania hagi de pagar per determinats serveis. 

25 anys al Casc Antic Guia de l'habitatge 

, CASC ANTIC .BARCELONA 
I PEP MIRÓ 

(ilUTAT 
L'Associació de 
Veïns del Casc 
Antic neix l'any 
1974. L'urbanis
me especulatiu i 
caòtic de l'alcal
de Porcioles por
ta els veïns a as
sociar-se. 

Cap a l'anys 
85, vénen els 
Plans Especials 
de Reforma In
terior (PERI) que 
afecten espe
cialment a l'es-
ponjarítzacíó del 
barri i de tota Ciu
tat Vella. 

Son els pri
mers diners que vénen de la Unió Europea que permeten 
crear inversió per rerrxxtelar el barri. L'Associació de Veïns 
del Casc Antic crea la consigna "Cap afectat sense pis al 
bam". 

L'any 1987 l'Associació es fa famosa per la campa
nya "Aquí hi ha gana". Les administracions es posen 
nervioses davant una campanya més pròpia per als 
països del Tercer Món. 

Actualment al Casc Antic continua havent-hi gana. 
Hem augmentat la xifra de residents per l'efecte de la 
immigració. Podem oferir un mosaic pluricultural. 

L'Associació de Veïns del Casc Antic és pionera amb 
la creació de la Cooperativa Porfont, que promou habi
tatge, i l'escola d'adults, que atén a més de 80 persones. 

Estem contents d'arribar amb plena il.lusió a la cele
bració dels 25 anys. 

Gràcies a tothom. 

Pep Miró és vicepresident de l'Associació de Veïns 
del Casc Antic 

F REDACCIÓ 

La Confederació estatal d'associacions de veïns ha 
publicat una guia amb el text íntegre comentat de la 
Llei de Propietat Horitzontal (LPH), que podeu trobar 
a les associacions de cada barrí i a la Favb al preu de 
vint duros. 

Atès que a les entitats veïnals arriben de forma 
continuada consultes sobre problemes relacionats 
amb les comunitats de propietaris, aquest llibret explí-

cat iu és una 
excel.lent eina 
de consulta i de 
resolució de pro
blemes. 

Les modifica
cions de la LPH, 
recollides per ini
ciativa popular, 
regulen d'una 
forma operativa 
vells problemes, 
com ara la moro
sitat, les obliga
cions de paga
ment, citacions, 
molèsties, etc. 

Tot i que 
aquests concep
tes estan subjec
tes a la interpre

tació judicial, aquest document pot ajudar a enten
dre els preceptes legals. A més, també, amb les 
recomanacions que s'hi fan es pot contribuir a 
millorar la convivència en les comunitats de propie
taris amb una visió més objectiva dels problemes 
que s'hi plantegen. 

Per facilitar la consulta, el llibret incorpora un índex 
que facilita la localització de l'article buscat. 

La Llei de Propietat Horitzontal actualment en vigor 
és la 49/1960 de 21 de juliol, modificada per la Llei 8/ 
1999 de 6 d'abril, apareguda al BOE de 8 d'abril de 1999. 
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'Ei cinema ajuda a 
comprendre el món^^ 

arta Selva és una barcelonina que es defineix 
a si mateixa com a "mare de dos fills" i 
"agitadora cultural cinematogràfica", en 
aquest ordre. Prefereix dir-se "agitadora" que 
no pas "professora" tot i que, des de fa més de 
20 anys, és un dels motors principals de Drac 
Màgic, la plataforma que va néixer als anys 
70 a Barcelona per promoure i divulgar el 
cinema de qualitat a l'àmbit escolar, i que fa 
de professora a diverses universitats 
catalanes. 

Nerviosa i eixerida, de la seva boca surten 

les paraules a raig quan es refereix a la seva 
passió: el cinema. De cop diu coses com "la 
cultura és un dret que té un únic sentit: 
ajudar a com-pren-dre." (I ho diu així, 
subratllant-ho). "Per això s'ha de preservar, 
perquè ajuda a \dm·e millor i estar d'una 
forma molt més conscient al món". 

Aquest matí, el Port Ohmpic encara 
pateix les conseqüències "postpart" de la VH 
Mostra Internacional de Fums de Dones de 
Barcelona, que gràcies a l'esforç de Drac 
Màgic, ha tii^ut lloc per setè any consecutiu 

a casa nostra a començament de juny. La 
qual cosa no impedeix que parli amb la 
vehemència típica dels amants del cinema. 

"La Mostra és el punt lògic en la cadena 
d'una reflexió sobre la representació de la 
feminitat al cinema que es produeix arreu 
del món. És una de les claus per entendre les 
dones al món en el qual vivim. El cinema 
acaba constituint-se en un model cultural 
que a la vegada és contestat pel treball de 
realitzadores. Vam decidir crear aquest espai 
tant per fer una recuperació historiogràfica 

QUI ES QUI 

MARTA SELVA 
Directora de la Mostra de Films de Dones 

ROSA MARÍA PALÈNCIA 
Periodista 
IGNASI R. RENOM • 
Fotògraf 

de les dones que havien participat en la 
creació cinematogràfica des del seus inicis 
com per divulgar el cinema més actual fet 
per dones". 

En set anys que porta la mostra hi han 
passat imes 280 pel.h'cules diiigides per 
dones que no s'havien vist mai o 
pràcticament mai. La Mostra ha estat 
l'espai on a més s'acosta el públic a una 
creació signada en femem'. Segons 
Marta Selva "detectem una aportació 
no patriarcal, des d'altres paràmetres, 
on es prioritza, no la sensibilitat que 
sempre diuen, però el compromís, el 
vincle, les relacions, la productivitat, 
des d'un altre punt de \Tsta". 

Ella veu que a Barcelona hi ha 
- un nucli que va rellevant-se 

generacionalment, que té en 
compte la diversitat dels 
discursos culturals i que 
consumeix cultura: literatura, 

teatre, música i cinema de qualitat. 
"El púbfic barcelom' és valent en els seus 
gustos, -diu- el que no agrada, no agrada i 
tot es discuteix. Es consumeix molt més 
cinema comercial, però això no vol dir que no 
existeixi l'altre i que no v ^ fent taca, 
contaminant tots els sectors". 

Les sales petites de bons exhibidors com 
les Renoir i les Verdi, tenen un volum 
d'espectadors i espectadores important i 
estan revalidant unes polítiques 
cinematogràfiques que, pensa, ens 
afavoreixen perquè les seves propostes estan 
portant més cinema espanyol i produccions 
independents. "Una de les coses que més 
greu m'ha sabut a la meva vida -segueix 
explicant- és la desaparició del cinema de la 
Plaça Sanllehy que quasi era com una Ula . ' 
enmig de Gràcia, el Carmel, Can Baró i 
Horta-Guinardó; és una zona amb molta 
població i ara no hi ha cap cinema al barri". 

Digue'm un desig per la Barcelona del 
segle XXI, U pregunto,.. "Que la 
descentralització dels serveis cap als barris 
sigui més real, perquè l'experiència cultural 
dels barcelonins i barcelonines no passi 
forçosament per la verticalitat de les grans 
infraestructures com el Liceu o el Teatre 
Nacional... que no siguin nomésuns pocs els 
que hi tinguin accés". En resum, Marta 
Selva pensa que als barris s'ha fet un rescat 
de l'activitat cultural malgrat la falta de 
dotacions. 

Sal i pebre L'acudit Maikel 

Kosova 

Al final de la última guerra 
hubo vencedores y vencidos. 
Entre los vencidos, el pueblo Uano 
pasaba hambre. 
Entre los vencedores 
el pueblo llano la pasaba también. 

B. Brecht 
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