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La veu del

CARRER

Gràcies!
Carrer va néixer en plena eufòria olímpica a la vegada que els barris
amb aluminosi lluitaven per dignificar els seus habitatges. La portada
del primer número va qualificar la reacció de les administracions
públiques amb la frase “solucions lentes i insuficients”. Començava un
llarg camí ara fa 25 anys.
Vam reivindicar que una vegada acabats els Jocs, els pisos de la
Vila Olímpica fossin destinats a habitatge social.
Hem donat suport a la lluita per la sanitat i
l’escola públiques. Vam denunciar les operacions
urbanístiques especulatives, com el Pla d’Hotels.
Hem defensat una manera de moure’s per la ciutat
que respectés els vianants i posés per davant el
transport públic. Hem defensat les llibertats,
enfrontant-nos a aquells que han considerat
el carrer com a seu, com aquell dia que van
desallotjar violentament la plaça Catalunya del
15-M. Hem informat de desenes d’accions per
una ciutat que s’apropi a la sostenibilitat, per
exemple denunciant el perill de les radiacions de
les antenes de telefonia, les incineradores o la
contaminació de l’aire. Hem deixat constància de
les mobilitzacions per la pau i contra la guerra. Hem seguit la lluita
pel dret a un habitatge digne i contra els desnonaments. Hem posat
noms i cognoms a corruptes i especuladors i els hem tancat a la “cambra
fosca”. Hem aixecat la veu contra les retallades criminals, que han
volgut culpar la “crisi” quan estàvem davant d’una veritable estafa a
la ciutadania. Mentre la desigualtat i la precarietat cada cop són més
generalitzades, hem fet nostra la frase “no és pobresa, és injustícia”.
No tenim cap objecció en rebre ajuts públics. Si alguna vegada
(poques) ens han volgut pressionar des de les administracions, hem
defensat la nostra autonomia. El dret a rebre subvencions no ha de tenir
cap contrapartida. Una altra realitat és la de les grans empreses, com
Gas Natural i Agbar, que ens van retirar la publicitat quan vam criticar
la seva actuació.
Barcelona és una ciutat rebel que va lluitar i lluita pels drets humans
i contra els abusos dels poderosos. La manifestació que sota el lema
“Volem acollir” va omplir els carrers de la ciutat el passat 18 de febrer
n’és un exemple més.
Fem 25 anys en una ciutat viva. El viatge ha donat molt de si. La força
de Carrer ha sigut la dels milers d’activistes que s’han organitzat, han
sortit al carrer i no s’han limitat a abstenir-se o a votar cada quatre anys.
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El Roto

Revisió del català:
Roser Argemí

Sense vosaltres, sense les vostres lluites, no haguéssim arribat fins aquí.
En la travessa ens han acompanyat els lectors de Carrer i els més
de mil col·laboradors que han passat per les seves pàgines: periodistes,
il·lustradors, fotògrafs, activistes, experts i professionals de diverses
disciplines. Volem fer una menció especial a la gent del consell assessor,
que ens ha ajudat a fer autocrítica i a tenir perspectiva, i a la del consell
de redacció, al peu del canó fent un periodisme
compromès i militant que avui en dia no té el
reconeixement que mereix. Tots ells han fet realitat
una publicació que, modestament, pensem que
és un punt de referència per conèixer una altra
Barcelona. També hem fet moltes amigues i amics.
No és una qüestió menor.
Deixem per al final les companyes i companys
de la Favb. Les persones que han format part de
les diferents juntes, així com els treballadors de
l’entitat, ens han permès ser una publicació de la
Barcelona dels barris. No és necessari donar cap
nom. Som la suma de molts esforços i voluntats.
Volem continuar i ho volem fer sentint-nos
acompanyats. Gràcies!

Manel
Coincidint amb la preparació d’aquest número especial, l’amic, company
i ex-codirector de Carrer Manel Andreu ens va deixar el passat mes
de desembre. Va ser un cop molt dur. Centenars de persones el vam
acomiadar a la parròquia de Santa Maria del Taulat, al barri del
Poblenou. Manel, com nosaltres, era un convençut de la necessitat
d’informar el veïnat des del veïnat. Va estar amb Carrer des dels
primers temps, escrivint i animant-nos en temps difícils, que hi van ser,
com quan en l’època del Fòrum de les Cultures ens van voler castigar
per no ser clientelistes i exercir el paper que ens corresponia. El Manel,
estigués a Carrer, a la presidència de la Favb o a l’Associació de Veïns
del Poblenou, era una d’aquelles persones en la qual els altres pensem
quan ens preguntem per a què val la pena ser activista.
Acabem aquestes breus línies recollint la referència que Marc Andreu
va fer al funeral del seu pare, quan va explicar l’escrit que hi ha en una
de les parets de l’escola on van els néts del Manel: “Els avis no moren
mai, només es fan invisibles”.
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Quan ‘Carrer’
compleixi 50 anys
Quina ciutat
sostenible
hauríem d’assolir
en 25 anys?

Barcelona comparant dos escenaris: l’actual, i un altre on un sistema de superilles ocupés tota la
ciutat menys els carrers amb prioritat per al tràfic rodat. Si ara un
80% de barcelonines i barcelonins
respirem un aire per sota dels estàndards mínims de l’OMS i la UE,
les proporcions s’invertirien: el
80% gaudiria d’un aire sa, i només
un 20% seguiria exposat a nivells
de pol·lució preocupants. Caldria,
evidentment, posar-hi remei. Però
la millora de la qualitat de l’aire
seria substancial.

Enric Tello
professor de geografia
i història de la ub
Fa goig pensar que Carrer ha complert vint-i-cinc anys donant la tabarra per una Barcelona per a totes
i tots, que tingui presents les necessitats de tota la resta del món
i les generacions futures. També és
un bon moment per pensar quina
mena de grans fites ens hauríem
de posar per quan toqui complir-ne
cinquanta (i qui això escriu estigui
criant malves, el destí sostenible
de tothom).
Al cap i a la fi lluitem i escrivim
perquè ens fem preguntes, i cerquem albirar-ne les respostes per
tractar després de fer-les realitat.
¿Quines són les coses importants on hauríem de posar més
esforços perquè en els propers
vint-i-cinc anys Barcelona esdevingui una ciutat més sostenible,
és a dir, justa i habitable? El problema de fer-se preguntes tan
grosses és el terrabastall de respostes que demana.

El sòl i el paisatge
L’altre gran canvi és com mirem i
tractem el sòl i el paisatge on habitem. Al territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona encara
tenim un 45% de sòl no edificat, on
hi ha des de parcs naturals, el Parc
Agrari del Baix Llobregat, horts de

Compartim una ciutat
La primera lliçó
de l’ecologia és
entendre que
ens necessitem
les unes a les
altres, que som
interdependents

Una llarga llista de deures
Ara mateix les Nacions Unides tenen una Agenda 2030 amb 17 objectius generals que es desglossen
en 169 fites amb els corresponents
indicadors! (veure enllaç en blau).
Sostenible vol dir, en aquesta
Agenda 2030, posar fi a la pobresa i la fam, un bon nivell de salut i
benestar, educació de qualitat per
a tothom, igualtat entre homes i
dones, garantir el dret d’accés a
l’aigua i el sanejament, energia no
contaminant a l’abast de tothom,
treball digne en una economia
pròspera basada en una indústria,
una innovació i unes infraestructures adients on les desigualtats es
redueixin dins d’unes comunitats i
ciutats sostenibles, on fem una producció i uns consums responsables
que permetin abordar i resoldre el
canvi climàtic, mantenir els mars
amb vida, i uns ecosistemes terrestres amb una elevada biodiversitat,
governat tot plegat en pau i justícia
per unes institucions sòlides, creïbles i participatives. Gairebé res!
En aquest número especial de
Carrer trobareu articles que parlen
de molts aspectes d’aquesta llarga
llista. De fet, tots els articles hi te-

Sostenibilitat vol dir satisfer les necessitats humanes de manera justa
nen a veure. Perquè sostenibilitat
vol dir satisfer necessitats humanes de manera justa avui i en l’esdevenidor, i això vol dir pensar de
forma interrelacionada tot allò que
ens capacita o incapacita per desenvolupar-nos com éssers humans
que compartim una ciutat, i una
sola Terra. Sostenibilitat vol dir entendre que ens necessitem les unes
a les altres, que som interdependents. Aquesta és la primera lliçó
de l’ecologia.
Així doncs, ¿què hauríem de fer
per tenir una ciutat que permeti el
desenvolupament humà de tothom

BARCELONA I MÉS ENLLÀ. HI PARTICIPEN:
Enric Tello. Quan Carrer compleixi 50 anys
Eloi Latorre conversa amb Toni Ramon i Francesc Muñoz
Ignasi Riera. Barcelona, Madrid i viceversa
Jordi Borja. Ciutat metropolitana i plurimunicipal

en un planeta habitable? La resposta ens porta a totes les lluites dels
moviments socials que ja fa vinti-cinc anys que troben la seva veu
a Carrer. Però la redacció de Carrer demana prioritats, nous punts
a l’horitzó on concentrar la mirada i dirigir les passes de la utopia
quotidiana que, com deia Galeano,
serveix per això, per caminar.
Una manera més sintètica de
pensar una ciutat sostenible és imaginar-nos-la com un gran organisme
que ocupa un espai que rep els fluxos d’aigua, materials i energia que
necessitem per viure, i n’excreta
les deixalles que acaben a l’aire, el
sòl o l’aigua. Aquesta perspectiva
metabòlica ens fa pensar en quatre
dimensions: la terra que habitem,
l’aire que respirem, allò que consumim, i com ens movem.
El bon o mal estat ecològic del
territori on som, l’aire que respirem, l’aigua que bevem, i els aliments que mengem depenen de

pepe encinas

Agenda 2030 de l’ONU

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/
es/2015/09/la-asambleageneral-adopta-la-agenda-2030para-el-desarrollo-sostenible/
com es produeixi aquesta interacció. Al servei de qui, amb quin disseny, amb quines finalitats.
Voldria centrar la meva proposta en dos components: l’aire i el
territori. Barcelona té ara com ara
un aire que força dies a l’any és literalment il·legal.
Perquè recuperi un aire net cal
canviar aquells fluxos metabòlics:
el model de mobilitat, energètic,
de producció i consum.
Un treball inèdit recent d’una
jove ambientòloga amb l’Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona
ha aplicat per primer cop un sofisticat model de dispersió i concentració de contaminants a l’aire de

tota mena, boscos abandonats, algun conreu i fins tot pastures amb
algun ramat d’ovelles.
Fins fa poc això era vist com una
reserva, un solar expectant per especular. Se’ls ha anomenat espais
“lliures” (lliures de què?), o espais
“oberts” (a l’espera de ser tancats?).
Hem d’entendre’l i tractar-lo
com un sistema, una veritable infraestructura verda (perdoneu la
paraulota, però és com se la comença a anomenar internacionalment) que proveeix la ciutat d’un
seguit de serveis ecosistèmics vitals: de sosteniment (fertilitat del
sòl, aigua neta), de regulació (biodiversitat que evita plagues i malures), de proveïment (aliments sans
i propers), de recreació (passeig i
cohesió comunitària).
Per poder-los proveir tots sense
degradar-ne cap, aquesta infraestructura verda ha d’estar interconnectada, garantint la mobilitat i
interacció de totes les formes de
vida que conté. Hem d’aprendre a
pensar la ciutat com un canemàs
on es troben i es combinen ambdós sistemes: l’espai urbanitzat,
per on transcorre la mobilitat dels
éssers humans, i la infraestructura verda, que relliga des del verd
urbà fins als parcs naturals, passant
per mosaics agrícoles, hortícoles,
forestals i ramaders productius.
Oi que valdria la pena?
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Barcelona, i ara, cap a on vas?
Francesc Muñoz

Toni Ramon

Geògraf

Arquitecte

Hem demanat a
l’arquitecte Toni
Ramon i al geògraf
Francesc Muñoz que
ens ajudin a dibuixar
la ciutat que ens espera
per als pròxims 25 anys

çat. Per a cada barri, de la mateixa
manera que tenim diagnosis demogràfiques i econòmiques, hauríem de tenir un protocol que reguli
com enquibir-hi els usos turístics...

Eloi Latorre
Turisme, gentrificació, especulació, bombolla del preu del sòl,
èxode cap a la perifèria… Són termes que marquen avui l’agenda
de tots els debats sobre Barcelona, i la marcaran sens dubte en
el futur més pròxim. Què passarà
amb aquests i altres fenòmens de
cara als pròxims 25 anys? Aniran
a més? Tenen límit? Esclataran?
En aquesta conversa amb l’arquitecte i activista veïnal Antoni Ramon i el geògraf Francesc
Muñoz hem parlat de barris, de
plans urbanístics, de mobilitat,
d’equipaments, d’economia i de
tot una mica, per intentar aclarir
algunes pistes sobre el paisatge
urbà i humà de la Barcelona que
ve a sobre.
Imaginem la Barcelona del
2042. Un primer diagnòstic
d’urgència...
Toni Ramon: El dubte que
tinc és si, de la mateixa manera que ha esclatat la bombolla
immobiliària, esclatarà la bombolla turística. Com es podrà
aguantar que els vols siguin tan
barats, per exemple? Sembla
que hi ha interessos que volen
que això es mantingui. Si això
petés, l’actual dinàmica de Barcelona es tallaria.
Francesc Muñoz: El turisme
no és tot el problema. No tothom
que es mou és turista, i ja es parla del concepte “d’economia del
visitant”. On abans tenies boti-

Un debat apassionant
“Barcelona és
un espai de
conlicte, i si tots
fóssim iguals,
no seria una
ciutat, seria
un aeroport”
gues que donaven serveis als residents -una farmàcia, un forn de
pa…-, ara n’apareixen de dedicades a donar serveis al visitant,
com espais amb taquilles per deixar-hi les maletes. El diagnòstic
que hem de fer de cara a aquests
pròxims 25 anys ha de partir del
principi que la societat global és
mòbil per definició.

Toni Ramon i Francesc Muñoz conversen a Gràcia sobre la Barcelona que ens espera

dani codina

Sembla que el turisme és l’eix
al voltant del qual giren tots
els debats de la Barcelona
del futur. S’ha de regular el
turisme? S’ha de limitar? Com
es pot fer?
La pregunta seria si aquesta
nova economia que s’implanta
en el territori, destrueix la ciutat
com l’havíem entès. Parlem molt
de gentrificació i elitització. La
gentrificació fa que un barri continuï sent barri, ja no de capes
populars, sinó més cool, amb més
poder adquisitiu. Però el turisme
és un passavolant, converteix un
barri en un hotel dispers.
Has dit una cosa molt interessant: la ciutat tal com l’havíem
entès… Volem que la ciutat continuï sent com la coneixíem abans
d’aquest fenomen. La ciutat és un
espai que compartim gent diferent
fent coses diferents, això explica
la ciutat com un lloc de conflicte,
es generen tensions, però també
és el que fa apassionant el debat
a la ciutat. Si tens iguals, fent el
mateix, això no és una ciutat, és
un aeroport. És un fenomen que
està canviant no només l’economia
sinó també el paisatge urbà, els
referents d’imaginari col·lectiu, i
porta a un punt de no retorn que
és quan el mateix habitant dimiteix de la pròpia ciutat. Se’n va a
viure fora però manté el pis i el
lloga a turistes, i entra en el cercle
especulatiu. La indústria turística s’aprofita de certes plusvàlues
col·lectives: les empreses que fan
rutes per a turistes en bicicleta
s’aprofiten de la inversió pública
que paguem tots en carrers per
a vianants. La gran paradoxa és
que amb l’urbanisme els inversors
tenen clar que han de respectar
unes regles, que no es pot construir un hotel on es vulgui, però
amb el turisme no, és una economia extractiva i no hem aconseguit encara que hi hagi un retorn.
Es dóna permís per fer un hotel
però em diuen que ha servit per

Francesc Muñoz Ramírez és
doctor en Geografia i professor
del departament de Geografia
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en el qual dirigeix
l’Observatori de la Urbanització
i un màster en Intervenció i
Paisatge Urbà. Especialista en
urbanisme, planificació urbana i
estratègia territorial, ha centrat
la seva recerca al voltant del
que anomena “urbanalització”,
una forma de designar els
efectes de la globalització en el
paisatge urbà.

Antoni Ramon Graells
és arquitecte, professor de
Teoria i Història de l’Escola
d’Arquitectura de la UPC.
Doctorat el 1989 amb una
tesi sobre l’edifici teatral. Veí
de Gràcia de tota la vida, ha
compaginat la tasca acadèmica
amb la d’activista veïnal de
llarga trajectòria, a través de
l’Associació de Veïns de la Vila
de Gràcia (de la qual ha estat
president) i d’altres espais
com la plataforma
Gràcia, cap a on vas?

fer un parc que hi ha al costat. És
un ús de la plusvàlua per generar
ciutat. Però amb el turisme no es
fa. Si no podem abolir el turisme,
com a mínim, siguem capaços que
generi redistribució de riquesa.
Però tinc dubtes. Hi hauria un
impost que revertiria en la ciutat,
d’acord. Però la ciutat continuaria
funcionant com marca la indústria turística. Penso que hauríem
de ser més radicals. Podríem dir,
un hotel aquí sí, però dos no, i limitar-ne les alçades… És a dir,
turistes sí però fins a un cert punt.
Si pensem en la ciutat com un ecosistema que vol sobreviure (de la

mateixa manera que al parc nacional d’Aigüestortes es limita la
gent que hi pot accedir cada dia),
doncs una ciutat com Barcelona,
perquè continuï sent Barcelona,
ha de tenir un sostre turístic.
La idea de la contenció és una
opció molt potent, però és més
complexa en una ciutat que en
un parc natural; tens agents molt
diversos i és molt diferent com reaccionarà un botiguer o una gran
corporació. El problema és que
ara el turisme no té regles de joc i
genera afectació molt diferent per
barris, barris que no eren turístics
es turistifiquen i tu no t’has avan-

Fa pocs anys, per exemple,
el turó de la Rovira era un
lloc degradat i ara és ple de
turistes. Com evolucionarà el
turisme? ¿S’estendrà encara
més? Assaltarà nous barris i
territoris?
Jo crec que l’extensió massiva
del turisme no es produirà, perquè
vulguis o no hi ha un gregarisme
innat del turisme, que fa que la
majoria de turistes, encara que el
Barça no guanyi títols durant cinc
anys seguits continuaran anant al
Camp Nou i a la Sagrada Família.
No funciona així. El turisme es
basa en la novetat i l’exotisme del
lloc. I constantment t’has de reinventar. Les últimes tendències del
turisme a Barcelona ja no tenen
res a veure amb el que coneixem.
Coses al·lucinants... Per exemple,
les scape rooms (habitacions per
escapar); són turistes que vénen
a jugar a Barcelona i queden per
escapar. Hi ha una sèrie de pisos
a Ciutat Vella o a l’Eixample que
s’hi dediquen. Després tens els comiats de solter, que ha generat un
teixit d’oferta, com les excursions
organitzades de bar en bar. Hauríem de tenir algú a l’Ajuntament
que es dediqués només a mirar
Internet per rastrejar què s’està
oferint a Barcelona des dels servidors de web.
Acabem de viure una
manifestació que reclamava
recuperar la Rambla per als
residents. Aquesta recuperació
de l’espai públic, es pot
produir en aquells llocs de
Barcelona de més pressió
turística?
Hi ha una privatització, primer
selectiva i més endavant indiscriminada, una destinació d’espais

Situació perversa
“Quan més
millores un barri
més atrau la
gent rica, però
això no vol dir
que no l’hagis
de millorar”
públics per al consum puntual
d’un grup de població. Però és que,
a més, com que els llocs de consum
han d’oferir una imatge de marca,
un recurs d’imatge urbana, que és
la que busca el turista, et trobes
amb la reiteració de les icones: el
trencadís de Gaudí, etcètera. Si
baixes per Rambla Catalunya és
un no parar. Per tant, tenim d’una
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banda privatització i de l’altra especialització i després la banalització o orientació a una única imatge
de ciutat. I finalment la modificació dels usos. Tens per exemple el
cas dels skaters: hi ha una pàgina
web que visiten skaters de tot el
món que diu els llocs de Barcelona
on pots anar a patinar.
Per a mi la clau és la quantitat,
podríem dir. Una ciutat té un capacitat de suportar fluxos de gent,
com a conjunt, tant me fa que siguin turistes... Una altra cosa és
que la gent que viu a una ciutat
sí que genera dinàmiques que porten a què un barri esdevingui de
lleure. La qüestió és que el turisme magnifica unes situacions que

sió de la urbanització. I d’això
l’exposició que es va fer al Museu
del Disseny sobre el Pla General
Metropolità no en deia res. Algunes urbanitzacions disperses encara no tenen ni clavegueram. És
una realitat que no s’ha planificat. Nosaltres vam comptar totes
les cases unifamiliars que s’han
construït en vint anys a la província de Barcelona, i és descomunal: són mig milió d’habitatges nous entre 1985 i 2005. Si et
centres en les unifamiliars, que
normalment estan en el dispers,
són 120.000. Et surt un ritme de
construcció d’una casa unifamiliar per hora. Són microcosmos interelacionats, i hauríem de tenir
una caixa d’eines, una taula de
polítiques per a aquesta realitat.
I un altre tema força és la mobilitat: estem guanyant la batalla
de la mobilitat sostenible dins
de la ciutat, però l’estem perdent
de manera aclaparadora fora.
Si vols anar a l’Autònoma des
de segons on de Barcelona has
de fer quatre hores de transport
públic. Diria que el PGM hauria
de fer dialogar les dinàmiques de
dintre de la ciutat i les de fora de
forma integral. Una altra qüestió que s’hauria de regular és el
tema de les smart city. Ho comparo amb el que va passar amb
la construcció del clavegueram,
que també va ser una gran tecnologia smart, que van començar
companyies privades i després
va ser un servei públic. Doncs
hauríem d’aconseguir que els beneficis de la societat digital fossin un servei públic.

Memòria proletària
“No es tracta
només de
recuperar
el patrimoni
industrial, sinó
el patrimoni
de la societat
industrial”
trenquen l’equilibri urbà, i fa molt
difícil arribar a consensos, perquè,
amb qui parles?
Hi ha altres possibilitats que
no ens estem plantejant. Jo he intentat tres vegades anar a veure
la Casa Batlló i no ho he aconseguit, per les cues. I també en dissuadeix el preu. Aleshores, ¿no
podríem tenir una mena de carnet
de resident? Podria haver-hi el dia
del resident en els llocs més turístics. Aquesta mesura tan senzilla,
faria que canviés la percepció del
turisme. Si no vas a certs llocs
perquè estan plens de turistes,
t’acabes encapsulant i renunciant
a la ciutat, i és una llàstima.
Com veieu l’equipament públic
del futur?
Tenim un exemple magnífic
que és la biblioteca Jaume Fuster, que té funcions diverses i
demostra que una biblioteca pot
ser molt més que un lloc on demanes llibres. Anem cap a un tipus
d’equipament multicapa, que és el
contrari del model socialdemòcrata: una escola és una escola. Ara
ens estem adonant que els caps de
setmana les escoles poden ser una
altra cosa. L’ideal és que tinguin
més d’una funció. Repensar els
equipaments en aquesta línia pot
generar nous pols d’atracció urbana i podria solucionar la saturació
d’espais públics. Podríem utilitzar
els equipaments com a llocs d’espai públic. A Rotterdam tens una
biblioteca on, a la planta baixa, hi
ha tot de seients plens de parelles
iranianes, bosnianes, etcètera.
Perquè és l’únic lloc on les famílies musulmanes deixen que les
noies es vegin amb nois. Demostra
el poder cívic de l’equipament, i és
un ús nou per a les biblioteques
en una societat multicultural. Per
tant, podem imaginar usos inesperats i interessants que puguin
fins i tot solucionar problemes.
Estic d’acord amb el que dius,
més que un gran problema de
manca d’equipaments és definir-ne bé els usos. De vegades és

La conversa gira a l’entorn de barris, plans urbanístics, mobilitat, equipaments o economia
un problema de gestió entre administracions, que et diuen: “no, que
això ho gestionen els de cultura” o
que “això és d’esports”. Però, si pot
ser per a tots a la vegada!
També haurem d’adaptar
l’equipament al canvi climàtic,
que ara sembla que ens el creiem, amb permís de l’administració Trump. Cal generar un tipus
d’equipament que no tenim, a mig
camí del geriàtric i la zona verda.
I també voldria dir alguna cosa
sobre el patrimoni. L’any 2000 el
conveni d’Urbanisme i Paisatge
comença a parlar dels patrimonis
ordinaris. Fins llavors, quan parlàvem de patrimoni urbà pensàvem només en les grans peces: la
Sagrada Família o la casa Batlló,
la resta no ho gestionàvem. Es degradava, o quedava en mans del
mercat. Fins ara hem recuperat
habitatge burgès i peces soltes,
com les fàbriques. Però hi ha molt
més, no es tracta de recuperar
només el patrimoni industrial
sinó el patrimoni de la societat
industrial, la memòria històrica
proletària. La central tèrmica del
Besòs serà una cosa o una altra si
s’entén aquest repte. Tenim l’última franja de front marítim que
queda per urbanitzar, i si mires
com s’han urbanitzat els últims
(model Hotel Vela), doncs ja veus
una mica per on van els trets. En
canvi allà tenim una oportunitat
brutal, que de moment s’està perdent, de generar un espai de refe-

rència a tot Europa, mantenint la
trama urbana i explicant el que
això significa.
Estem assistint a una nova
bombolla del preu del
lloguer. Com pot evolucionar?
Sou partidaris d’implantar
polítiques que hi imposin límits?
Totalment. Un control del
preu del lloguer, que també limitaria els pisos turístics perquè, si
no en pogués treure tan marge
de benefici, potser la propietat
preferiria tenir un llogater únic
que no cinquanta. La regulació
del preu del sòl està en contra
del mercat capitalista, però seria el que aportaria una ciutat
menys gentrificada. Perquè quan
més millores un barri, el fas més
atractiu per a un tipus de gent de
més poder adquisitiu que hi pot
anar a viure, però clar, això no
vol dir que no l’hagis de millorar.
Això regulant el sòl no passaria.

dani codina

Jo això ho subratllaria molt
perquè no podem caure en aquest
error de no fer res perquè si fem
la ciutat més atractiva es gentrificarà. Sabent això, has de fer
polítiques socials al costat de les
polítiques urbanístiques.
Cal un nou Pla General
Metropolità? S’hauria de
ser més proactiu des de
l’administració per generar-ne
un de nou. Quines haurien de
ser les seves línies generals
d’actuació?
La dinàmica que perceps és
que, com que anem bé, ¿per què
ens hem d’anar complicant la vida
amb una cosa de la qual ens cauran crítiques per tot arreu? Es fa
veure que fem alguna cosa, estudis i tal, però tens la sensació que
qui dia passa any empeny.
El tema que més ha canviat
les dinàmiques del territori en
els últims vint anys és la disper-

La ‘marca’ es reinventa
“Hauríem de tenir algú a l’Ajuntament
que es dediqués només a mirar
Internet per rastrejar què s’ofereix
de Barcelona des dels servidors web”

Dit tot això, ¿com veieu la
força del moviment veïnal i de
la societat civil? El veieu com
un agent suficientment actiu
per incidir en la definició de la
Barcelona del futur?
La millor notícia és que la gent
no es queixa només del turisme
sinó de moltes coses alhora. És
una ciutat en alerta no només per
un tema estrella, sinó per moltes
altres qüestions.
De vegades tens la sensació
de posar una presa en un tsunami: pararé fins a una alçada, però
em depassarà. De tota manera,

Protegir el medi
“Si pensem la
ciutat com un
ecosistema que
vol sobreviure,
la ciutat ha de
marcar-se un
sostre turístic”
el nostre deure com a ciutadans
és posar aquesta presa. Per altra
banda, també penso que hi ha
una gran capacitat de raonar des
de sectors intel·lectuals i acadèmics, però també molta capacitat
de raonar, d’edulcorar i de resistir des de moviments socials molt
diversos. I parlant de Carrer com
una revista que aborda l’actualitat amb una vessant crítica, que
ens ajuda a veure el rerefons que
sovint se’ns amaga de les dinàmiques, doncs tant de bo que el futur
sigui amb un Carrer que ens arribi a les nostres cases.
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Barcelona, Madrid
i viceversa
Ignasi Riera
periodista
Suggeridors els textos de Josep Pla,
de Josep Maria de Sagarra i de Lluís
Carandell sobre catalans a Madrid.
I Madrid vist per ulls catalans. Els
vaig recollir al llibre Un català a
Madrid (Edicions 62, 2004).
Deformació sistemàtica de la
realitat de Madrid perquè els corresponsals dels diaris barcelonins
es fixen molt en els actes oficials i
massa poc en la perifèria, diversa i
extensíssima, de Madrid. M’ho deia,
amb una punta de cinisme i quan
era alcalde, en Ruíz Gallardón:
“Madrid tiene muchos más habitan-

tes que Barcelona porque no tiene
una Corporación Metropolitana.
Allí, en el entorno de Barcelona, la
mayoría saben quién es su alcalde
y a quién tienen que quejarse. En
Madrid lo tienen mucho más difícil.
Y eso nos salva a los alcaldes”.
La capitalitat marca molt la vida
madrilenya, perquè genera molta
burocràcia i quantitat ingent d’opositors a tot. Des de Barcelona no solem reivindicar la part d’aquest patrimoni, per exemple, el Museu del
Prado o la Biblioteca Nacional ¿no
ho són també de la resta de l’Estat?
Els catalans es creuen que coneixen Madrid perquè hi han estat
una dotzena de vegades o perquè

Els bars, a Madrid, són molt millors!
Els que fa catorze anys que vivim
a Madrid cada cop estem més
convençuts que només coneixem
un 0,7% de la seva vida

hi han fet feines, en temps limitat, o en una empresa o en càrrecs polítics. Els que fa catorze
anys que vivim a Madrid, en canvi,
estem més i més convençuts que
només coneixem un 0,7% de la
vida de Madrid. I això ens permet
afirmar que: els bars, a Madrid,
són molt millors que a Barcelona;
que a Madrid hi ha més esglésies
i més públic que les visita; que
moviments com el 15-M (que alguns pseudosociòlegs barcelonins
van perdre el cul per analitzar
ben aviat) van canviar hàbits i han
generat accions culturals i polítiques que van molt més enllà de
les sigles dels partits. Entre altres
conquestes, han ajudat a reactivar els moviments veïnals. Ah! I
puc afirmar que el dia a dia a Madrid resulta molt fàcil: com deia
Lluís Carandell, Madrid només ha
fet una gran aportació cultural al
món: la tertúlia. Tot, a Madrid, és
objecte de discussió... que ni crema ni provoca canvis radicals.

‘Barcelona la Gran’
A Barcelona, com passa per desgràcia a tot arreu, manen els es-

Les ‘noses’ de Bcn
Barcelona ha de
ser ‘cap i casal’
que no practiqui
una aristocràcia
urbanística
envers els
seus veïns
peculadors. ¿No seria bo crear des
del Carrer, que té analistes tan
lúcids, un equip de treball -amb
economistes, sociòlegs i urbanistes- que ens ajudessin a preveure
per on intentaran portar la ciutat
on vaig néixer... i, per cert, un 5
de gener de 1940?
¿T’adones que Madrid diu que
creix perquè prospera en un espai
on habiten uns vuit-cents mil del

total de més de quatre milions dels
seus habitants? La resta sembla
destinada a exercir com a ‘perifèria degradada’. Barcelona, crec jo,
hauria de jugar sota el signe de la
‘revolta de les perifèries’ (algunes
de les quals, per exemple, Ciutat
Meridiana, són barcelonines del
tot), amb pactes ferms amb els entorns barcelonins.

Una mateixa línia de metro
Que a l’espai de la dita “Corporació Metropolitana” hi hagi una
trentena de municipis, amb ajuntaments consolidats, que no es
resignen a ser l’espai per a les
noses de Barcelona -crematoris, brossa, estacions centrals de
transports públics, etc.-, tornaria
a consolidar la imatge de “Barcelona la Gran” que, malgrat les
guerres imbècils en nom de sigles
polítiques, han fet desiguals espais on viuen persones que comparteixen cada dia una mateixa
línia de metro. Barcelona és, i ha
de continuar sent, el “cap i casal” de Catalunya. Però un cap i
un casal que no practiqui l’aristocràcia i/o la xenofòbia urbanística envers els seus veïns.

Ignasi Riera és membre de
l’associació de veïns del barri
madrileny de la Arganzuela,
d’Europa Laica, d’AMESDE
(Associació per a la memòria
històrica) i es banya quatre dies
per setmana, des del 2003, a la
piscina municipal que porta el
nom barceloní Marquès
de Samaranch.
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El barri de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet vist des de Torre Baró

Ciutat metropolitana
i plurimunicipal
Jordi Borja
geògraf i urbanista
Barcelona és la capital de Catalunya. Sense una ciutat com la nostra, Catalunya no seria el que és
el nostre país. Barcelona ens projecta molt més enllà, a Espanya,
a Europa, al món. Però també té
el deure de contribuir a estructurar i fer avançar el conjunt de
Catalunya, un país que té moltes
altres ciutats. No em refereixo a
la Catalunya-ciutat del noucentisme, vull dir que som i hem de
ser Catalunya, país de ciutats i
de ciutadans, lliures i iguals. La
cultura ciutadana impregna el
país, a les ciutats grans i petites
i fins i tot als pobles. I som ciutat i som ciutadania perquè no tot
és urbanització, fins i tot hi ha un
excés d’urbanització sense ciutat.
Catalunya serà ciutadana si hi ha
zones agrícoles i rurals, litoral
obert i boscos protegits, ciutats
compactes i contacte humà amb
el medi ambient.
Una ciutat com Barcelona ha
de ser compacta. Si s’estengués
segons els models vigents de difusió urbana, que comporta especulació i exclusió, insostenibilitat
i pèrdua dels valors ciutadans,
no fora la capital positiva que
encara és i ha de ser. Ara és una

ciutat compacta plurimunicipal.
I així ha de ser. Hi ha, afortunadament, àmbits definits: la Regió
i l’Àrea Metropolitana. Però són
confosos, no del tot operatius i
barrejats amb altres entitats territorials (Diputació, comarques),
en un conjunt que reflecteix una
inflació institucional que no augmenta ni la capacitat política de
les administracions públiques ni
tampoc la participació política
de la ciutadania.
La Generalitat i els ajuntaments són les bases estructurals de
l’organització del territori. Els dos
puntals fonamentals: el Parlament
i els ajuntaments, legitimats pel
sufragi universal, el vot dels ciutadans. La resta, un dia o un altre,
haurem de qüestionar-los. En el
cas de Barcelona tenim dos àmbits
reconeguts referits a la dimensió
metropolitana, la Regió i l’Àrea.
Dues entitats territorials a mig fer.
La Regió Metropolitana de Barcelona, com les altres regions, és i ha
de ser un àmbit propi d’acció de
la Generalitat i de coordinació, cooperació i contractualització amb
els governs locals. Les províncies
no haurien de tenir futur. ¿Les comarques, en aquest àmbit metropolità, són indispensables? No ho
dubto, però és discutible. En tot
cas, des de la perspectiva de la

Ciutat de ciutats
Catalunya serà ciutadana si hi ha zones
agrícoles i rurals, litoral obert, boscos
protegits, ciutats compactes i contacte
humà amb el medi ambient

Ens metropolità
El respecte a la
pluralitat dels
municipis no
és contradictori
amb un govern
metropolità fort
“ciutat”, allò que ens interessa és
l’Àrea Metropolitana.
Barcelona i la seva corona és
una ciutat compacta i plurimunicipal, avui i des de fa més de 50 anys.
La Barcelona municipal no arriba
als 100 km2 amb una població al
voltant de 1.700.000 habitants. Els
municipis de la corona, una trentena, tenen una població equivalent i
en un territori de 400 km2. En total 500 km2 i més de 3 milions i mig
d’habitants. El municipi de Madrid
té més de 600 km2 i una població
al voltant de 4 milions. Dit d’una
altra manera, la ciutat metropolitana de Barcelona i la ciutat municipi
de Madrid són molt similars. ¿Vol dir
això que Barcelona ha d’absorbir els
municipis de l’entorn de Barcelona,
els de l’Àrea Metropolitana? No. No
es tracta de fer una ciutat més grossa, sinó una ciutat més justa. Ara, la
ciutat metropolitana és injusta, les
ciutats perifèriques estan en pitjors
condicions que la ciutat central. Es
tracta de desenvolupar més i millor
les polítiques metropolitanes.
Comencem pels serveis metropolitans actuals. Els transports i els
serveis bàsics (aigua, energia, sane-

jament, eliminació de residus, control de la contaminació, etc.) han
d’arribar en el mateix grau, preu i
qualitat a tots els municipis perifèrics que a la ciutat central. S’han
de connectar les diferents zones de
la ciutat metropolitana sense passar per la ciutat central. Per tant,
s’ha de practicar l’acció positiva
respecte als dèficits existents, com
ara la protecció, rehabilitació o millora dels espais vulnerables.

Habitatge, pobresa, justícia
Les polítiques d’habitatge han de
promoure no solament l’oferta pública o protegida, també han de
contribuir a la mixtura social, a
reduir al mínim les zones exclusives d’un determinat sector social.
Forma part del concepte del “dret
a l’habitatge”. Les centralitats han
de ser accessibles a tothom, la perifèria ha de deixar de ser perifèria, hi ha d’haver un rosari de centralitats fortes en el conjunt de la
corona. Els teixits construïts de la
perifèria sovint són més deficitaris
que els de la ciutat central i requereixen també una acció prioritària.
El Pla Director Urbanístic ha de ser
un instrument essencial per possibilitar aquests objectius.
La població de l’entorn metropolità concentra més pobresa i exclusió que la de la ciutat central.
Calen, per tant, polítiques socials
metropolitanes i un important finançament. La ciutat metropolitana ha d’implantar fórmules del
tipus de la renda bàsica.
La ciutat metropolitana, la
central i la de la corona, ha de
prioritzar la sostenibilitat ambiental i social. Cal per tant regular
les activitats i serveis que generin
insostenibilitat i al mateix temps
promoure l’activitat econòmica i la
generació d’ocupació. Precisament

és a la perifèria on més possible és
promoure la innovació.
El finançament necessari per
construir una ciutat metropolitana
justa suposa fer d’aquest territori
una fiscalitat única, una normativa adequada (com la urbanística) i
uns pressupostos suficients per als
programes citats.
La ciutat metropolitana ha de
mantenir el plurimunicipalisme, però
haurà de reforçar el govern metropolità. El plurimunicipalisme suposa
que tots els ajuntaments han d’estar
representats en els òrgans de govern

Atacar desigualtats
No es tracta de
fer una ciutat
més gran, sinó
més justa,
i ara les ciutats
perifèriques
estan en pitjors
condicions
metropolità, i que tot allò que es faci
ha de poder gestionar-se o executar-se, amb un control o seguiment
dels programes metropolitans.
En aquest context, ¿han de
mantenir-se les comarques? A priori sembla que deixen de ser necessàries. En tot cas, ja es veurà.
Primer el funcionament, i després l’organització. Més endavant
fora lògic que el govern metropolità sigui elegit per sufragi universal.
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Més ciutat, més govern
Joan Subirats
professor de ciència
política de la uab
Els exercicis de futurologia són
complicats, i més quan, com ara,
les coses estan canviant de socarel. Només cal recordar la perspectiva amb què una persona tan significativa en el govern de la ciutat
de Barcelona com Pasqual Maragall
es referia al paper de les ciutats
ara fa més de quaranta anys. En
Maragall deia, en ple debat sobre
l’estructuració de les diferents
esferes de govern a Espanya, que
el que seria ideal fora que la distribució de despesa pública entre
els governs es basés en la fórmula 50-25-25 (Estat-Comunitats
Autònomes-Municipis). Al final del
franquisme, la distribució era 8812 (Estat-Municipis). Ara, al 2017,
som en una situació que, si bé varia
segons diferents fonts, està a l’entorn del 51-36-13. Molt lluny de la
situació de les administracions als
països escandinaus, en els quals la
part dels governs locals és clarament majoritària.
Com podem comprovar, la descentralització política a Espanya
al llarg de tots aquests anys no ha
afavorit els governs locals, sinó
que més aviat els ha deixat en una
posició perifèrica en relació a les
grans polítiques socials (sanitat,
educació...), que són les que acumulen més despesa (i més encara
si afegim en aquest escenari els
efectes de l’anomenada Llei Montoro). I en canvi, ara, no són pocs
els experts i analistes que consideren que les ciutats han d’augmen-

El paper de la ciutat
El futur serà
més global a la
vegada que més
local, perquè
la urbanització
al món és
imparable
tar les seves capacitats i competències per encarar els reptes que
planteja la globalització, el canvi
tecnològic i el control del big data,
l’increment de la desigualtat i la
dificultat que tenen els estats-nació per fer-hi front.
Així, podríem dir que el futur
del govern de Barcelona no està
al marge del futur del govern
d’Europa, de l’Estat o de la Generalitat, i, evidentment, del que
pugui arribar a ser un govern de
la gran Barcelona (metropolitana). Tot plegat es mou en un terreny de grans incerteses. El que
podem assegurar és que les dinàmiques econòmiques seguiran
sent globals, impulsades per dos
fets evidents: la tecnologia digital que facilita aquesta dinàmica
i la base de coneixement i informació que caracteritza la innovació avui en dia, permetent lògiques distribuïdes de producció,

La concepció d’allò que és públic no s’ha d’esgotar en els espais estrictament institucionals
distribució i consum. Per dir-ho
així, serem més globals, però al
mateix temps més locals. L’acceleració del procés d’urbanització
al món és imparable.

La ciutat atrau població
Fa uns mesos es va fer a Quito la
tercera conferència Hàbitat que
organitza Nacions Unides cada vint
anys. Si a l’any 1976, data de la
primera realitzada a Vancouver, el
percentatge de població del món
que vivia a zones urbanes era del
37%, ara estaríem molt per sobre
del 50%. I la tendència no sembla
tenir aturador. Barcelona és avui
una ciutat amb poc més d’un milió
i mig d’habitants, però si sumem
l’àrea metropolitana més propera
estaríem per sobre dels tres milions i mig, i si hi incorporem el que
s’anomena la regió metropolitana,
ens n’anem als cinc milions.
Creixerà la pressió sobre els governs locals per tal que resolguin
problemes molt concrets vinculats
a les condicions de vida (energia,
aigua, connexió internet, habitatge...), als temes de mobilitat,
o l’accés als serveis bàsics, i tot
plegat assumint el que implica
una creixent heterogeneïtat social
i cultural. Aquesta pressió es produirà al marge del fet que tinguin
o no competències per fer-ho, ja
que la seva posició de proximitat
accentua la visibilitat i l’exigència
de solucions. I més quan les altres
esferes de poder són vistes com
llunyanes, farcides de problemes

Govern proper
Creixerà la pressió social sobre els
governs locals, al marge que tinguin
o no competències per resoldre els
problemes que afecten la ciutadania
i amb greus condicionants. No és
casualitat que un expert en temes
de govern i relacions institucionssocietat com és Benjamin Barber,
proposi reforçar el paper dels alcaldes en la governança global (“Si
els alcaldes governessin el món”,
Editorial Arcadia, Barcelona), argumentant que són els poders més
globals i connectables que hi ha,
malgrat que la seva esfera de poder sigui estrictament local.

Barcelona reforçarà posicions
En aquest sentit, Barcelona, que
té capacitat financera i té també
presència en les àrees de salut,
educació i serveis socials (via els
consorcis amb la Generalitat) i
presència en els grans consorcis
metropolitans (de transport urbà,
residus o distribució comercial i
promoció econòmica), entenc que
veurà reforçada la seva posició,
però també el grau d’exigència
amb què els ciutadans s’hi relacionaran. I també veurà incrementat
el seu pes en els espais internacio-

LA CIUTAT DEMOCRÀTICA. HI PARTICIPEN:
Joan Subirats. Més ciutat, més govern
José María Mena. Una ciudad libre de corrupción
Albert Recio. El poder es creu més fort que mai
Joan Maria Soler. La participació i l’equació del poder
Marc Andreu. Renovar-se i esquivar la mateixa pedra
Elia Herranz conversa amb Elisabeth Maluquer

nals, com a un important node de
relacions i interessos.
Diríem així que Barcelona necessitarà més govern (més capacitat
per decidir i actuar en relació als
grans temes que afecten els seus
ciutadans i que no troben resposta
adequada en les altres esferes de
govern) i necessitarà incorporar en
aquesta major dimensió de govern
tot el que avui ja de fet constitueix
la gran ciutat, més enllà dels límits
concrets de cada municipi. No n’hi
haurà prou amb espais mancomunats en transport, residus, aigua
i altres serveis, i tampoc no n’hi
haurà prou amb limitar-se a l’estricta corporació metropolitana
actual. Necessitarem sistemes de
govern compartit i de sobirania específica de la regió metropolitana
de Barcelona, que amb geometries
variables siguin capaços de respondre a problemes que no distingeixen les rígides fronteres del mapa
municipal actual. Això voldrà dir
avançar en fórmules que combinin
capacitats de govern (representació directa, sentit d’identitat
compartida, sistemes d’informació
i big data compartits...), amb fórmules que respectin les especificitats i dinàmiques territorials més
específiques (representació específica de cada territori, respecte
i reconeixement de les identitats
locals, descentralització eficaç...).
M’agradaria pensar que això no
és estrictament un tema d’arquitectura institucional o d’enginye-

pepe encinas

ria constitucional. El que ens cal
és poder avançar en millors i més
eficaces capacitats de govern de la
gran Barcelona des de baix. Des de
l’articulació en xarxa de les molt
significatives experiències comunitàries i de gestió social que són presents a moltes de les ciutats i municipis d’aquest territori comú. De
poc servirà doncs que uns quants
experts ens diguin com ha de ser
aquesta nova institució metropolitana si això no és un tema que tingui vida pròpia als diferents àmbits
i espais en què les dinàmiques socials ja s’expressen avui i que es coordinen, treballen plegades i comparteixen experiències i projectes
més enllà del que són les fronteres
dels mapes municipals i comarcals.
En definitiva, no sabem com
serà Barcelona d’aquí vint-i-cinc
anys. El que sí que podem aventu-

Nou municipalisme
Barcelona
necessitarà
més govern
i incorporar
la gran ciutat
més enllà dels
límits de cada
municipi
rar és com ens agradaria que fos. I
a mi, com a municipalista que sóc,
m’agradaria que tinguéssim més i
millor ciutat, i més i millor capacitat col·lectiva de govern. En una
concepció que allò que és públic no
s’esgoti en els espais estrictament
institucionals.

CARRER143 MarÇ 2017 la ciutat democràtica 10

Una ciudad limpia
de corrupción

gran corrupción, con penas de una
severidad teórica suficiente.

Nuevas directivas europeas

Para poder imaginar
un futuro sin
corrupción es necesario
recordar que venimos
de una sociedad donde
los delitos de cuello
blanco campean a sus
anchas con deplorables
dosis de impunidad
y tolerancia social
josé maría mena
jurista, exfiscal jefe
de catalunya
“Barcelona 2040: ciudad limpia de
corrupción”. Cualquier ciudadano
demócrata y honrado de Barcelona desearía que este título llegara a ser realidad. Pero para poder
imaginar ese futuro es necesario
recordar de dónde venimos. Antes
de 1970 unos pocos juristas, casi a
hurtadillas, imaginábamos un futuro en que fuera posible la aplicación práctica de las teorías de
Sutherland, y su “delito de cuello blanco”, como modo de hacer
frente a la alta delincuencia económica, clamorosamente impune. Pero aquellos planteamientos
teóricos, casi utópicos, parecían
inviables en la práctica. En aquellos años el derecho penal sólo
servía para perseguir a la delincuencia nacida de la marginalidad
y la pobreza, o para reprimir a
la disidencia política. Los delitos
de cuello blanco, las tramas de
corrupción, campeaban y siguieron campeando sobre Catalunya
y sobre Barcelona con deplorables dosis de impunidad práctica.
Basta recordar algún caso notable
rebrotado mucho tiempo después
de ser injustamente enterrado, y
otros que envejecen por los juzgados tanto o más que sus ancianos protagonistas.

Una enfermedad social
Ante este cuadro no conviene
autoflagelarse. Barcelona y Catalunya no son diferentes del resto
del mundo. La corrupción es una
enfermedad social que aflora
en cuanto existe la posibilidad
de connivencia irregular entre
los poderes económicos y algunos políticos con capacidad para

Lluís Millet i Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau de la Música
adoptar importantes decisiones
de relevancia económica, con
suficiente avaricia y osadía para
torcer sus decisiones en beneficio
de intereses privados, y con poder político para asegurarse ámbitos de opacidad e impunidad. Y
esto es común a Barcelona, Catalunya, el resto de España, y muchos otros países. La peculiaridad
de Barcelona es su condición de
gran ciudad europea, centro importante de actividad económica
y financiera, con instituciones
autonómicas y locales dotadas de
una cierta autonomía y disponibilidad de recursos económicos.
Es un ámbito adecuado para que

broten formas de corrupción específicas, autóctonas, vinculadas
a las administraciones públicas de
Catalunya. Cuando esta corrupción sobrepasa los niveles clásicos
del ámbito funcionarial y alcanza
niveles de alta corrupción política, conecta generalmente con
superiores espacios de corrupción
globalizada, vinculada a los mercados financieros trasnacionales
criminalizados y los paraísos fiscales. Obviamente, los mecanismos
para afrontar estos niveles superiores de corrupción no pueden
ser solamente los propios de un
ámbito local o autonómico. Por
ello la prevención y la represión

¿Absueltos por las urnas?
La deseable eficacia de la justicia
será inútil si una mayoría social
vuelve a ignorar o minimizar
los casos de corrupción
y vuelve a votar a los corruptos

ferran nadeu

de esa alta corrupción, si desgraciadamente se da en Barcelona,
requiere instrumentos legales,
institucionales, personales y materiales propios de instancias
superiores, estatales e internacionales, que hoy son, todavía,
manifiestamente insuficientes.
Para que la reflexión sobre la
deseable “Barcelona 2040 limpia
de corrupción” sea algo más que
un discurso utópico, o acabe en
otro inútil lamento de frustraciones, es imprescindible pensar
en las razones por las que hubo y
hay tantos episodios indeseables
de corrupción y práctica impunidad. En los años 70, e incluso en
los años 80 del siglo pasado, no
había leyes que regularan, previeran ni castigaran con suficiente
precisión la mayoría de las conductas corruptas. Tampoco había
normas de transparencia que hicieran posible la prevención de la
corrupción. No había preparación
ni predisposición en la mayoría
de la judicatura para abordar el
tratamiento legal de lo que empezaba a ser una nueva forma
de delincuencia organizada. Hizo
falta llegar al siglo XXI para que
comenzaran a aparecer algunas
reformas legales previstas especialmente para luchar contra la

La Favb, en primera línia del ‘cas Palau’
Junta de la Favb

Podeu seguir la versió de la
Favb sobre la marxa del judici
al següent enllaç:

www.favb.cat/caspalau

L’1 de març va començar el judici del cas Palau.
Han passat nou anys des que es va fer palès que
els directius del Palau de la Música practicaven
un saqueig sistemàtic de fons públics. Nou anys
d’un lent procés judicial que almenys ha permès
aclarir que no es tractava només d’un simple
tema d’apropiació privada, sinó que també era
una operació de finançament il·legal d’un partit polític. Nou anys en què, a més, s’ha jutjat
un afer col·lateral, el de l’hotel del Palau, que
ha culminat en una insòlita absolució de tots els

acusats per part del Tribunal Suprem. La Favb es
va activar des del primer moment en considerar
que es tractava d’un cas molt greu de corrupció
i malbaratament de recursos públics. Ens vam
presentar com a acusació popular, i van intentar
fer-nos fora, imposant-nos una fiança de 6.000
euros. No ho van aconseguir pel bon treball del
nostre advocat i per totes les bones persones
que van contribuir per poder pagar la fiança.
Ara, els nostres advocats actuaran al judici i podrem seguir de primera mà el seu desenvolupament i fer les intervencions necessàries perquè
aquest cas no quedi impune.

Las nuevas leyes penales contra la corrupción no nacieron de
una exigencia social intensa y
generalizada. Nacieron a impulso, sobre todo, de las Directivas
y Decisiones de la Unión Europea,
y del Grupo de Estados contra
la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Las clamorosas
exigencias sociales contra la corrupción no fueron provocadas
por los muchos famosos episodios
de corrupción que venían siendo
noticia desde muchos años antes.
Fueron provocadas por la crisis
económica y consecuentemente
social. Brotaron en mayo de 2011
y no se tradujeron en cambios de
representación municipal hasta
marzo de 2015. Hasta entonces la
mayoría social española convivió
con la corrupción en una suerte
de tolerancia omisiva mayoritaria. Cuando el 24 de febrero de
2005 Maragall espetó lo del 3% se
oficializó lo que ya era notorio
soto voce. Pero inmediatamente
se restableció el silencio, volvió a fingirse el oasis catalán. En
Barcelona, como en toda España,
seguían teniendo el respaldo electoral mayoritario partidos que se
sabía que estaban salpicados por
la corrupción. No se manifestaba
electoralmente ningún reproche
ético mayoritario. Y a los corruptos no les importaba la severidad de las nuevas leyes, porque
su aplicación práctica era difícil,
lenta y de eficacia improbable.
Una irrisoria cantidad de inspectores de Hacienda, unos juzgados

Tolerancia social
Las exigencias
sociales contra
la corrupción
no fueron una
reacción a los
numerosos
casos, sino
a la crisis
económica
insuficientes, sobresaturados y no
siempre con preparación especializada, unos trámites procesales
lentísimos, cargados de trucos
para obstruirlos, unas amnistías
fiscales, y en último caso un posible indulto, hacían muy poco temible la teórica severidad de las
leyes propugnadas por Europa.
Parece que eso empieza a
cambiar, tímida y contradictoriamente. Esperemos que en 2040 ya
no sea utópica una justicia menos
lenta, más eficaz. Esperemos que
la sociedad, mayoritariamente,
sea intolerante con la corrupción, con niveles de educación y
cultura que comporten un reproche ético generalizado. Porque
esa deseable eficacia de la justicia sería inútil si, cuando el ciclo
económico restablezca niveles
de consumismo satisfactorio para
una mayoría social, esta vuelve a
ignorar o minimizar los casos de
corrupción, y vuelve a votar a los
corruptos, y estos vuelven a sentirse absueltos por las urnas.
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El poder es creu
més fort que mai

pepe encinas

L’interès polític dels darrers anys s’ha centrat en l’atracció de capital forà i en tenir presència internacional

A mida que avança el procés de globalització
es fa més difícil incidir sobre poders econòmics
amb estructures transnacionals. Mentre les elits
locals miren de treure’n profit, els poders públics
i la ciutadania perden capacitat de control.
El poder, però, no està exempt de conflictes,
problemes i contradiccions
albert recio
Els amics de Carrer em demanen
un exercici de bola màgica sobre
el poder a la Barcelona del futur.
Més d’una vegada a la revista hem
intentat esbrinar quins són els
poders que controlen la ciutat, i
segur que ens hem quedat a mig
camí, ja que només hem detectat
els grans nuclis empresarials, que
juguen un paper central a la ciutat, però que avui no són els únics
agents del poder. Només són una
part d’un entramat molt més gran
i complex, on operen grans agents
multinacionals, poders polítics a
escales diferents (Unió Europea,
Estat espanyol, Generalitat, Ajuntament), institucions globals semipúbliques (FMI, OMC…) i fins i tot
estructures institucionals transnacionals (com per exemple les que
cada cop tenen més pes al sistema
universitari).
Moltes d’aquestes estructures
tenen una enorme solidesa institucional, però també estan subjectes
a conflictes i problemes, la solució
dels quals no està escrita. I precisament depenent de com es desenvolupin aquests conflictes i proble-

mes es poden derivar canvis en les
estructures de poder.
Històricament, el control de la
ciutat ha estat en mans dels grans
propietaris urbans i de la burgesia.
Però ha estat una hegemonia que
periòdicament s’ha hagut d’enfrontar a revoltes de les classes
populars, situació que ha donat
a la ciutat una llarga història de
conflicte social. Un conflicte que
en els darrers segles sovint s’ha
resolt amb la intervenció del poder estatal en benefici de les elits
dominants, però que també ha
consolidat una llarga tradició de
moviments i institucions que han
permès, a vegades, consolidar contrapoders i millores socials.

una ciutat industrial a una ciutat
turística i de serveis, i això ha canviat els equilibris de poder.
És un canvi que no és tan palpable en el control de les grans
institucions privades locals, on
segueixen presents les velles elits
de sempre, com en el disseny i els
condicionants de les polítiques.
L’interès polític dels darrers anys
ha estat centrat en l’atracció de
capital forà, en la presència internacional de la ciutat, en l’atracció
turística, etc. En part és un procés

Participació local
Els grups
d’interès, però,
es beneficien a
escala local de
les estratègies
i canvis globals

Velles elits, nous operadors
Durant els darrers trenta anys el
procés de globalització ha generat
canvis importants en les estructures de poder. Ha perdut pes la
burgesia industrial i en canvi s’ha
reforçat la importància del sector
financer i de les empreses de distribució i turisme. I sobretot, han
guanyat rellevància els interessos
de les grans corporacions multinacionals. Barcelona ha passat de ser

Ciutat post-industrial
La globalització ha generat canvis
en les estructures de poder;
la burgesia industrial ha perdut
pes en favor del sector financer
i les corporacions multinacionals

volgut per les elits i en part reflecteix la necessitat d’adaptació a la
nova època de capitalisme globalitzat i neoliberal.
No sembla que en el futur immediat aquesta evolució hagi de
canviar. La crisi financera s’ha saldat amb una pèrdua de les possibilitats de control públic sobre les
institucions locals (la Caixa, Caixa
Catalunya). El poder del capital
exterior es veu reforçat i controla
bona part dels fluxos d’inversions
immobiliàries i d’activitat turística de la ciutat (on el paper de les
companyies aèries de baix cost,
les empreses de creuers i les webs
d’hotels i apartaments hi juguen
un paper central). També se suma
al vell control de l’activitat industrial (automòbil i química), i juga
un paper crucial en el control dels
“nous sectors” de la biotecnologia
i les aplicacions informàtiques.
Les principals regles del joc en
camps com les relacions laborals,

la política econòmica o la regulació
dels drets de propietat vénen condicionades des de les institucions
europees, els grans grups inversors
i l’Estat. Els poders locals són part
d’una xarxa més ampla i tenen els
seus espais propis de control, però
sovint les grans decisions es prenen
lluny de la ciutat.
Els grans poders no operen,
però, en el buit. A escala local hi
ha grups d’interès que es beneficien de les estratègies i els canvis
globals. Per exemple, el sector
immobiliari i el turisme permeten
la participació de sectors locals
que són molt actius i presents en
els debats sobre polítiques locals.
I com que el turisme i l’especulació amb el sòl són presents a la
Barcelona global, cal preveure que
aquests grups seguiran jugant un
paper important en la vida local.
Més difícil en canvi és la situació del comerç tradicional, afectat
per la doble competència de les
grans cadenes comercials i la compra per internet. Si Barcelona, com
sembla, evoluciona cap a una àrea
de predomini logístic i d’assentament d’empreses tecnològiques,
cal esperar una major presència
d’aquests sectors.

Fre als canvis radicals
Avui, gran part de les expectatives
ciutadanes estan centrades en els
canvis en l’esfera política. De fet,
ja hem presenciat un canvi en el
poder municipal, però sens dubte
la culminació del procés d’independència significaria un pas més
radical. No està clar com acabarà
aquesta escomesa. Si finalment
tinguéssim un nou Estat es produiria un canvi en el plànol de les polítiques públiques. Tot canvi genera alguna transformació, però pel
que fa als poders econòmics reals
(i els que operen en esferes com
la producció cultural o els mitjans
de comunicació), no és evident que
signifiqués un canvi radical, donat
el caràcter global de moltes estructures de poder, les hipoteques
amb les quals naixeria el nou poder
(necessitat de recursos i reconeixement exterior) i les relacions de
llarga durada entre aquests grans

poders i algunes de les formacions
polítiques hegemòniques al país.
El que promouen aquests poders
és la continuïtat d’unes polítiques
i unes dinàmiques que generen
un gran número de costos socials:
precarietat, relacions laborals amb
pocs drets, desigualtats, atacs continuats als serveis públics, predomini dels interessos financers, degradació ambiental, retallades als drets
de ciutadania… Els grans grups de
poder semblen tenir molts mecanismes per exercir el control i es mo-

Innovació social
Barcelona ha
de ser capaç
de generar, de
nou, moviments
que creïn
contrapoder
uen per uns motius i unes inèrcies
que situen la societat en una situació d’extrema fragilitat i d’incapacitat per trobar respostes als greus
problemes que tenim plantejats.
Per això, l’única forma de revertir la situació és la que sempre
ha estat capaç de trobar la població barcelonina. La de generar
moviments i iniciatives socials que
obliguin els poders a canviar d’orientació, introduir canvis, generar
drets. Si alguna cosa ha tingut la
ciutat ha estat capacitat d’innovació social i creació de contrapoder.
Una vitalitat que no s’ha apagat i
que ara cal revifar, tenint en compte que formem part d’un món cada
cop més interdependent i controlat i que per tant cal que les noves
iniciatives tinguin una mirada i una
acció que combinin allò local i allò
global, cercant aliats i processos
que facin que comenci a canviar el
predomini d’uns poders que avui es
creuen més forts que mai.

CARRER143 MarÇ 2017 la ciutat democràtica 12

dani codina

A l’Audiència Pública de turisme, celebrada fa dos anys, els representants del gremi turístic van tenir accés a la sala mitja hora abans que el veïnat “ras”

La participació
i l’equació del poder

Joan Maria Soler
Activista veïnal de Poblenou
Estem immersos de nou en el debat
per configurar les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana
en els afers de l’Ajuntament, a
través del qual s’han de poder articular mecanismes on la ciutadania
pugui debatre, proposar, fiscalitzar, qüestionar les actuacions dels
seus representants, a més d’establir formes de democràcia directa.
Aquest, és un marc bo per alçar la
mirada i albirar l’escenari cap on
volem anar.
El primer que sorprèn és que
tothom tingui assumida la necessitat d’establir en l’àmbit municipal aquests mecanismes de
participació sense que això posi
en entredit les limitacions del
sistema representatiu que tenim,
de tal manera, que aquests tipus
d’eines democràtiques no es consideren necessàries en àmbits de
govern superior (govern autonòmic o estatal), en els quals l’allunyament de l’esfera política vers
el seu electorat és molt més evident i on els suposats òrgans controladors, els parlaments, bé es
podrien anomenar “parlamenys”
si donem fe que mai cap “actor”
no ha canviat una coma del seu
guió partidista davant d’una argumentació de l’oposició. Darrere d’aquesta estanquitat gremial
tan allunyada de les dinàmiques
participatives que es proposen
per a la ciutat pren cos l’equació
poder-democràcia: com més capacitat té un organisme d’incidir
sobre la nostra societat, menys
mecanismes democràtics incorpora i a la inversa. No oblidem mai
que en un extrem de l’equació
tenim els grans poders econòmics
que decideixen el nostre dia a
dia i que, en una societat que es
diu democràtica, paradoxalment,
ningú no ha escollit.
Toca en aquest article parlar
de l’altre extrem de l’equació, on
la democràcia és més permeable,
l’esfera municipal. Veiem com a
dins d’aquest àmbit aquesta fór-

mula també es reprodueix. Parlem
del centralisme instaurat en la
nostra Barcelona on històricament
les grans decisions s’han cuinat
en els despatxos de les Tinències
d’Alcaldia, uns espais còmodes
per als contactes amb els lobbys
però de difícil accés per als moviments veïnals, que han hagut de
bregar per les seves demandes en
uns districtes disminuïts de competències que sovint han servit de
matalàs per esmorteir reivindicacions. És per aquest motiu que,
quan es discuteix la normativa

El poder de la raó
Si ens volem
dotar de
veritables eines
participatives,
hem de saber
on són els
centres reals
de decisió
de participació de l’Ajuntament,
el moviment veïnal torna a posar
sobre la taula una històrica reivindicació: descentralització política
de l’Ajuntament i elecció directa
dels consellers de districte. La
participació sense incidència en el
poder no és participació.

El paper dels districtes
La Barcelona del futur ha de virar cap al reconeixement polític
d’unes entitats territorials més
petites i manejables. I, en tot i
això, els districtes tenen un volum
gens menyspreable, per exemple,
si els comparem amb la ciutat de
Girona. Tots menys el districte
de les Corts la superen en molt

en població i alguns fins i tot la
dupliquen amb escreix. Però Barcelona, paral·lelament, també,
haurà de trencar barreres administratives entre els altres municipis metropolitans. Veurem com
una dinàmica i l’altra no són contradictòries. És evident que geogràficament estem en un “continu
urbà” on s’han d’establir línies de
planificació globals que incideixin
de manera estratègica i urgent en
les polítiques d’equilibri territorials, per fer front als grans reptes mediambientals i socials que
tenim. En el cas de la mobilitat,
per exemple, no té sentit que, en
aquests moments, estiguem dissenyant una Nova Xarxa Bus circumscrita als límits de la ciutat
de Barcelona o que en el debat
sobre la unió del tramvia no hi
tinguin veu les poblacions per on
passa el Tram Baix o el Tram Besòs, que són les més interessades
en aquesta connexió.
Aquest espai de governança
metropolitana, encarnada a hores d’ara per AMB, es troba en la
disjuntiva de continuar per la via
d’augmentar la seva operativitat
a costa del buidament de competències dels seus municipis, els
quals es veuen aclaparats pel domini de la primacia de la ciutat de
Barcelona, o bé caminar per convertir-se en un espai de direcció
cooperativa entre els seus pobles i
ciutats, on les dinàmiques supramunicipals es basin en les intermunicipals. En el primer cas, consolidarem un ens de governança
de segon grau democràtic, obscur,
desconegut i absolutament allunyat de la ciutadania, marcat per
un poder central que ve justificat
pel pes demogràfic de Barcelona,
que quasi té la meitat de la població de la regió metropolitana.
Però a favor de la segona opció,
més transversal i democràtica,
hem de desmuntar la fal·làcia de
qui creu que els interessos del milió i mig d’habitants de Barcelona
es poden utilitzar com un bloc que
justifiqui el seu predomini sobre
les altres poblacions, sense tenir

en compte la gran heterogeneïtat
interna de la capital.
Hem de tenir en compte que hi
ha districtes amb necessitats socials i interessos molt més semblants
a altres municipis que amb els seus
districtes veïns de la mateixa ciutat barcelonina.
Aquest punt enllaça amb la reflexió que fèiem a l’inici de donar
més poder als districtes. Aquesta
descentralització permetria reconèixer uns entorns amb uns pesos demogràfics més semblants,
que possibilitaria una relació més
accessible, fluida i igualitària i,
per tant, més democràtica. Per
això, dèiem que no havia d’haver-hi contradicció entre les dues
dinàmiques, al contrari, es reforçarien. Un exemple: l’Hospitalet,
que amb 252.000 habitants està

invisibilitzat com a segona ciutat
de Catalunya per tenir la mala
sort de patir l’ombra de Barcelona, ha de poder tractar directament amb el Consell del districte
fronterer de Sants-Montjuïc, que
té una població de 184.000 persones. O per posar un altre exemple més estratègic, els barris
oblidats de la ciutat, adjectivats
així per la Favb per fer palesa la
seva marginalitat, són perifèria i
marge en el plànol de Barcelona
però es transformen automàticament en centralitat si els situem
dins del planell metropolità. Inevitablement, per substanciar
aquesta mirada es requereix
l’empoderament de Sants-Montjuïc o dels barris de l’Eix Besòs
en detriment del poder central
de la plaça Sant Jaume.
Les dues dinàmiques territorials
no són, doncs, contradictòries sinó
que, a més, requereixen la mateixa pulsió democràtica: l’elecció
dels consellers/es de districte i la
democratització de l’ens de governança metropolitana que bé podria
passar pel seu nomenament a través de les urnes.

On són els centres de decisió?
No estem plantejant un debat sobre identitats locals que tenen les
seves raons culturals i històriques
de ser, estem argumentant que,
si ens volem dotar d’eines participatives que vagin més enllà de
l’autolegitimació municipal, la
primera premissa és identificar on
són els centres reals de decisió,
aquells indrets on es tensa la força
de la raó envers la raó de la força.
Apropar-los a la ciutadania per tal
que els mecanismes de participació els facin transparents. Uns mecanismes que hauran d’aprendre a
bregar en l’entramat d’interessos
particulars (confessables i inconfessables) que és Barcelona.
Les noves Normes Reguladores
de la Participació per si mateixes
no funcionaran si el moviment
veïnal no és capaç de trencar
l’equació del poder. Un repte gens
fàcil que l’obligarà a incrementar
la mobilització ciutadana com a
genuïna expressió de la participació. Amb el convenciment que
només activant el protagonisme
de la gent fecundaran noves hegemonies comunitàries.

“L’Ajuntament organitza la
participació a la seva mida”
elia herranz conversa amb elisabeth maluquer,
del col·lectiu ‘gràcia, cap a on vas?’

A la vegada que constataven la millora progressiva de l’entorn
urbà, alguns veïns i veïnes de la Vila de Gràcia, especialment
els que hi portaven bastants anys vivint, van començar a notar
que alguna cosa grinyolava. El barri no només millorava, també
s’estava transformant. Canviava el comerç, “amb botigues de luxe
que no posaven preus als seus productes”; canviava l’espai públic,
amb l’expansió de bars i terrasses; i canviava el paisatge humà,
amb l’expulsió de veïns d’una banda i la massificació de l’altra, per
la pujada del preu dels habitatges i l’aparició exponencial d’hotels
i apartaments turístics. Fins que un veí estranger va fer caure
la paraula “gentrificació”, resumint en un mot la intuïció que ja
tenien els veïns organitzats a l’entorn del col·lectiu Gràcia, cap
on vas?, plataforma veïnal que es va crear per exigir participació
ciutadana en el debat sobre el Pla d’Usos que el govern de Trias va
presentar a corre-cuita l’any 2014. “Ens vam adonar que els veïns
fèiem nosa, i no ens vam voler resignar”.
La lluita fins ara ha estat agredolça. Així com es va aconseguir
una victòria sonada aturant el projecte de pisos de luxe a l’edifici
del Deutsche Bank, o posar entrebancs a la pressió turística i de
la restauració en el Pla d’Usos finalment aprovat, la sensació és
que el taulell on es juga el futur del barri no està dissenyat perquè
el veïnat hi pugui incidir. Un exemple, la reforma del Mercat de
l’Abaceria, on sembla que “tot està decidit”, o el debat sobre les
terrasses, que els ha deixat un record amarg, amb un enfrontament
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Renovar-se i esquivar
la mateixa pedra
Marc Andreu
periodista i historiador

segurar després la supervivència en
temps de crisi i que, en bona mesura, encara es manté activa a les
associacions veïnals, en alguns casos al front i en d’altres a la rereguarda. Superar aquest punt d’inflexió generacional i assegurar un
bon relleu és cabdal si reconeixem
que, fins ara, han estat la tenacitat
militant individual i l’experiència
col·lectiva acumulada per no tantes persones les que han garantit
la pervivència del moviment veïnal. I, tot i així, amb una vitalitat i
una salut democràtica que van per
barris i ciutats. No cal menystenir,
doncs, el perill d’extinció de les
associacions de veïns tal i com les
hem conegudes fins ara.

Sobre el futur de les associacions
veïnals i, en general, dels moviments socials urbans només està
escrit que viuran en crisi existencial gairebé fins a la fi dels temps.
En dóna un pista el fet que ja a
mitjan anys 70 del segle XX, justament durant el seu moment de
màxima força a Catalunya i Espanya, fossin recurrents les introspeccions i avisos sobre la crisi i
el complicat futur del moviment
veïnal. N’hi ha proves documen-

Crisi existencial
Per analitzar
el futur dels
moviments
socials urbans
cal fer-ho
partint de la
seva “mala
salut de ferro”
tals entre papers clandestins de
grups d’extrema esquerra datats
el 1976; en algunes entrevistes
inèdites a dirigents veïnals entre
1977 i 1979, i fins i tot en textos públics del sociòleg Manuel
Castells que, el 1978, recordava
aquesta cita de l’aleshores president de la Favb Carles Prieto: “Les
associacions de veïns existeixen
avui, però només existiran demà
si són un instrument de participa-

Reorganització dels moviments

andrea miguillón

L’evolució del 15M -a la foto, la plaça Catalunya el 2011- apunta a la reorganització dels moviments urbans
ció”. Una clau o profecia que es
manté vigent, per cert.
En el seu moment, aquestes
anàlisis futuristes es van fer en
paral·lel a la constatació que el
moviment ciutadà català i espanyol constituïa, conjuntament
amb el moviment obrer -que per
definició també és urbà, com ho
són la majoria de moviments socials-, “una experiència històrica
singular”. Ho va sentenciar Castells recolzant-se en la seva força

Elisabeth Maluquer a la plaça del Sol de Gràcia

dani codina

terrible amb el gremi inclòs. “El model de participació és molt
exigent i rígid, a part d’opac, i finalment tens la sensació que és
un tràmit més, perquè una vegada s’ha acabat mai més t’informen
de com continua el projecte. Te n’assabentes pel diari”. Com en el
cas de l’Abaceria, que després dels esforços veïnals per fer sentir
la seva veu, ningú no va informar del calendari de tramitació del
projecte i s’han quedat sense poder presentar al·legacions.
Perquè el barri que somnien des de la plataforma, “habitat per
una població estable, resident, diversa i acollidora, que es governi”
pugui ser realitat, cal aclarir les regles del joc mitjançant les quals
es prenen les decisions. I el veïnat hi té molt a dir.

i el seu desenvolupament com a
moviment de masses sota condicions de repressió política i social
pròpies d’una dictadura feixista.
Tot plegat, escrivia Castells el
1977, feia dels moviments urbans
“un instrument molt eficaç en la
defensa de les condicions de vida
dels veïns i en la conquesta i desenvolupament de la democràcia”.
Sense desmentir-se rotundament,
una dècada més tard el sociòleg
sí que es va esmenar a fons a La
ciudad y las masas: va atribuir
la crisi del moviment veïnal al
seu caràcter reactiu i territorial,
adient per transformar la ciutat
però sovint incapaç de transcendir les lluites concretes cap a una
dimensió cultural o política que
tingués impacte en el conjunt de
la societat.
Això és més que discutible, com
a mínim vist el cas de Barcelona.
No obstant, i excepcions a banda,
és cert que durant els anys 80 el
buidatge de quadres veïnals cooptats pels partits i les institucions
democràtiques, així com la baixa
de continguts reivindicatius de primera hora assumits pels nous ajuntaments democràtics van certificar
una crisi generalitzada del moviment veïnal. Però no pas la seva
mort. I és segurament des d’aquesta mala salut de ferro que cal
analitzar el futur dels moviments
urbans de cara a les properes dècades. Especialment quan, després de
les eleccions municipals del 2015,
l’accés al govern de ciutats importants per part de confluències d’esquerra alternativa i plataformes
polítiques formades en bona part
per activistes socials i veïnals -el
cas més emblemàtic és el de Barcelona en Comú, però no és l’únic- ha
propiciat un nou buidatge parcial

de quadres en associacions veïnals
i moviments urbans diversos.
Karl Marx va dir que la història
es repeteix, primer com a tragèdia
i després com a farsa. I és vox populi allò que l’ésser humà és l’únic
animal que ensopega dues vegades
amb la mateixa pedra. Per això seria tragicòmic que els moviments
socials urbans no haguessin après
la lliçó. I deixaria en farsants tots
aquells polítics amb passat d’activista social que, des de la institució, oblidessin d’on vénen i per
què i per qui han estat escollits. No
obstant, i assumint el risc que no
tothom pugui esquivar la mateixa
pedra, en un món on les ciutats
seguiran creixent i poden suplantar algunes de les funcions i poders
tradicionalment atribuïts als estats
nació -però, alhora, veure’s més
condicionades que mai per les dinàmiques de la globalització- el futur
dels moviments urbans està garantit... sempre i quan se sàpiguen renovar i s’assegurin una base social.
Per llei de vida, en alguns anys
o poques dècades desapareixerà la
generació que va viure l’edat d’or
del moviment veïnal, que en va as-

Ara bé, en una societat que serà
cada cop més urbana (però també
més individualista) sembla impensable que no hi hagi d’haver moviments socials de base temàtica
o territorial. De fet, l’eclosió del
15-M i la seva evolució posterior
(encara per analitzar amb calma
i perspectiva), a banda de renovar aquella “experiència històrica
singular” descrita per Castells,
apunten a una futura reorganització dels moviments urbans que,
en realitat, ja s’està produint.
D’entrada, és evident que serviran
com a última barricada de defensa de drets socials i d’un benestar
ciutadà aconseguit a cops de lluites passades i, des de fa temps,
en risc per l’acció combinada del
neoliberalisme i la triple crisi econòmica, ecològica i democràtica.
Però aquests mateixos moviments
urbans seran també punta de llança d’activistes més especialitzats
i més ben formats que mai, àvids
per posar en pràctica idees i propostes sobre la ciutat, de forma
professional o no, que de ben segur
tindran un impacte polític.
Tampoc això no serà res de nou.
El que està per veure és si el canvi
d’estructura de barris i ciutats -per
efecte combinat de la tecnificació
digital, la precarització, la gentrificació i les migracions en tots
els sentits, així com la pèrdua de
consciència col·lectiva, de classe o
veïnal- deixa reduït el futur activisme a una pràctica virtual, a l’acció de simples grups de pressió o, a
tot estirar, a plataformes sectorials o temporals. O bé, per contra,
s’aconsegueix mantenir en barris i
ciutats una estructura associativa
i dotar els nous moviments urbans
d’una base social que els faci mereixedors de mantenir aquest nom.

Un món globalitzat
En un món on les ciutats seguiran
creixent i poden suplantar algunes
de les funcions dels estats-nació,
el futur dels moviments socials està
garantit, sempre que se sàpiguen
renovar i s’assegurin una base social
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SOLUCIONS aplaudeix
el Pla pel Dret a l’Habitatge
El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona
planteja l’habitatge com un bé d’interès
general i planifica el desenvolupament
de polítiques públiques encaminades a
garantir la seva funció social comptant
amb la participació ciutadana i
adaptant les necessitats als diferents
barris. El canvi de paradigma respecte
a anteriors polítiques d’habitatge
coincideix amb la filosofia amb la
qual treballa SOLUCIONS S.L, una
companyia que recull el testimoni de
SOGEUR S.A. i que des de l’any 1989
aposta per l’accés a un habitatge de
qualitat a preus assequibles per a la
ciutadania.
Eva Martínez, gerent de SOLUCIONS
S.L, valora positivament el pla perquè
“primer posa l’accent en l’ampliació
d’una manera molt important del
parc de lloguer per part del Patronat
de l’Habitatge, ja que dedica
molts recursos a posar en marxa
promocions de lloguer”. La valoració
positiva és doble perquè planteja
“opcions complementàries per poder
incidir més en la creació d’aquest
tipus d’habitatges”, actualment lluny
dels percentatges d’una ciutat com
Barcelona. “Es destina també una
quantitat important de sòl a noves
fórmules de tinença d’habitatge que
estan en un punt entremig entre la
compra i el lloguer”, remarca Eva
Martínez.
Sobre l’aposta pel lloguer, el pla del
consistori barceloní preveu comprar en
deu anys 1.300 habitatges per llogarlos a preus assequibles. Pel que fa a
les noves fórmules per a la construcció
d’habitatges en dret de superfície i en
cessió d’ús, la previsió és assolir l’any

Construcció de la promoció d’habitatges en dret en superfície a la plaça Gardunya

Una nova cooperativa a la Marina
SOLUCIONS S.L també participa amb la cooperativa de nova creació
PRATVERMELLCOOP en el concurs que l’Ajuntament ha convocat per a diferents
solars de Barcelona. En aquest cas es tracta d’una cooperativa de cessió d’ús
en el barri de la Marina del Prat Vermell. Eva Martínez explica que “treballem
a fons la proposta per incorporar solucions que millorin les possibilitats d’accés
dels habitants de la Marina del Prat Vermell i dels barris del voltant. Des de
SOLUCIONS S.L sempre hem apostat per un model no especulatiu que potencia
l’autogestió i arrelament social. Tot això ho voldríem fer compatible amb un
habitatge assequible econòmicament parlant”, conclou la gerent.

2025 la xifra total de 1.800 habitatges
de protecció oficial en dret de superfície
acabats en solars cedits. Respecte als
pisos protegits acabats a través de
cooperatives de cessió d’ús, els càlculs
municipals són superar-ne els 500.
La previsió total d’habitatges protegits
acabats per cooperatives serà de 1.605
fins a l’any 2020 i de 3.030 l’any 2025.
Nous projectes d’habitatge
A SOLUCIONS S.L es treballa en la
modalitat de dret de superfície per
a un termini de 75 anys a la plaça
de la Gardunya, a Ciutat Vella. La

primera pedra del projecte es va
posar el 14 de juliol passat en un
acte presidit per la presidenta de
la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB), Ana
Menéndez. Dels 39 habitatges
totals, la cooperativa FEM CIUTAT
en gestiona 34 i, d’aquests, 27
són de protecció oficial amb règim
general en dret de superfície per 75
anys i 7 són de protecció oficial amb
preu concertat en dret de superfície.
Els 5 habitatges restants són per a
l’Ajuntament de Barcelona, que és el
propietari del terreny.

SOLUCIONS
Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)
(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com
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La ciutat contra l’oblit
Mercè Tatjer Mir
historiadora
En record de Manuel Arranz Herrero
i Josep Mª Huertas Claveria
Descriure com i quin serà el patrimoni de la ciutat de Barcelona
l’any 2042 és una tasca difícil. Potser una breu història de la seva defensa viscuda en primera persona, i
algunes propostes resultat de l’esforç d’un grup de patrimoni, poden
ajudar a plantejar un futur millor.
La història de la conservació del
patrimoni té una llarga trajectòria
a la nostra ciutat. Per centrar-nos
en les darreres dècades, hem de
valorar el paper de determinades
institucions i entitats cíviques en la
defensa del nostre bé comú.
Des de final de la dècada del
1960, es produïren a la ciutat reivindicacions i mobilitzacions per
a la defensa del patrimoni -especialment l’arquitectònic- que, en un
moment de creixement urbà i econòmic, començava a ser destruït.
L’Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes, creat l’any 1969, o
entitats com Amics de la Ciutat,
juntament amb les primeres associacions de veïns, periodistes i col·
legis professionals van ser capdavanters en la defensa del patrimoni
afectat per la renovació urbana
d’aquells anys. Lluites contra el
Pla de la Ribera (1964-1973) representen l’inici de les reivindicacions
per a la conservació dels barris tradicionals del Poblenou i la Barceloneta, i signifiquen també la posada
en valor del petit teixit industrial
front als processos especulatius generats pels grans agents transformadors (capital immobiliari i grans
propietaris de sòl industrial).
Finalment, la crisi econòmica de
mitjan anys setanta ralentí aquest
procés, i fins i tot el moviment ciutadà i cívic guanyà la batalla contra del Pla de la Ribera i aconseguí

Voluntat política
L’Ajuntament
ha de fer un
pas endavant
creant un Àrea
de Patrimoni
transversal en
funcionament
i continguts
aturar la pressió immobiliària sobre
edificis històrics i sobre els terrenys
d’antigues fàbriques que, un cop
guanyats, donaren pas a equipaments i espais verds.
Malauradament, l’especulació
prosseguí sovint a petita escala en
àrees com l’Eixample, on caigueren impunement notables peces
modernistes que no tenien cap
tipus de protecció patrimonial, ja
que el Catàleg de l’Ajuntament de
Barcelona poc havia avançat en el
seu coneixement i catalogació; i
fins i tot, els que estaven protegits
(com la casa Golferics) varen estar
a punt de ser destruïts a base d’es-

Hem de treballar perquè d’aquí a 25 anys els barcelonins i els visitants no haguem de conviure en una ciutat banal i turistificada
tratègies especulatives o de desídia municipal.
Resulta evident que, en aquest
marc, la destrucció del patrimoni
es revifaria ben aviat. A inici del
1980, molts barris estaven reivindicant el patrimoni industrial (Sants
amb l’Espanya Industrial i el Vapor
Vell, la Sagrada Família amb la
Sedeta, el Poblenou amb Can Felipa i Can Saladrigas...). Les lluites
foren llargues i, finalment, amb
els ajuntaments democràtics se
salvaren algunes peces i s’aconseguiren usos públics, sovint després
de negociacions i concessions que
afavorien els promotors immobiliaris per construir habitatges en part
del conjunt patrimonial.

Pressions econòmiques
Arran de les Olimpíades del 1992 i
la consegüent transformació de la
ciutat, haguérem de lamentar la
destrucció del patrimoni industrial i el teixit residencial del barri
d’Icària, a la qual seguiren altres
edificis del Poblenou arran dels diferents plans urbanístics (obertura
de la Diagonal, Front Marítim i Pla
22@), i d’altres barris. Un procés
que ha prosseguit i s’ha incrementat fins avui amb la transformació
turística de gran part de la ciutat
(especialment Ciutat Vella i l’Eixample), en mans d’hotels i apartaments turístics.
Paral·lelament, la pressió del
model turístic de Barcelona, en
lloc de contribuir al manteniment
del patrimoni, fins i tot el catalogat, no ha fet una altra cosa que
destruir-lo, o en el millor dels casos banalitzar-lo, amb intervencions inadequades o especulatives
que l’han malmès i desfigurat al
servei d’un fals turisme cultural.
S’ha de constatar que la insistència veïnal ha aconseguit,

Creixent consciència col·lectiva
La defensa del patrimoni
ja forma part del llenguatge comú
i de les reivindicacions ciutadanes
de nou, guanyar algunes batalles
(Pla del Patrimoni Industrial del
Poblenou, Can Batlló, Hotel del
Palau, Can Fargas, la Satalia, Can
Batlló...), i perdre’n d’altres. Mentrestant, l’esperada revisió del Catàleg del Patrimoni Històric-artístic
de la Ciutat de l’any 2000 (basat
en una concepció estrictament arquitectònica que cal completar),
encara està pendent.
En contrapartida, ha augmentat la sensibilització ciutadana en
la valorització i defensa del patrimoni en els seus diferents vessants
materials (arquitectònic, urbanístic, conjunts i nuclis antics, industrial, científic-tècnic, comercial,
paisatgístic i natural) i immaterials
(tradicions, costums, celebracions,
espais de memòria històrica...), de
tal manera que actualment ja forma part del llenguatge comú i és
part important del conjunt de les
reivindicacions veïnals.
Un estudi realitzat pel Grup de
Patrimoni de Barcelona en Comú
(Llibre Blanc del Patrimoni de Barcelona, 2016) ha aplegat a l’any
2016 un total de 48 reivindicacions
veïnals que multipliquen per quatre les d’anys anteriors.
Aquestes
reivindicacions
se
centren en evitar la transformació
d’edificis catalogats en apartaments
i hotels, en mantenir edificis de valor històric no catalogat, i en evitar

les destruccions i intervencions inadequades en edificis catalogats, així
com en la conservació de conjunts
històrics i d’espais de memòria. La
llista continua oberta a començament del 2017 (hotel Drassanes, Taller Masriera, Casa Lleó Morera...).
Tanmateix, aquesta sensibilització social no s’ha traduït, per
ara, en la creació d’una nova política de protecció del patrimoni de
la ciutat, ni en la constitució d’un
nou Servei de Patrimoni que plantegi la coordinació de les diferents
àrees municipals (des de Cultura,
Memòria Històrica i Catàleg de
Patrimoni inclòs dintre de l’Àrea
d’Urbanisme) destinat a l’inventari, catalogació, preservació i difusió del patrimoni, i que hauria de
tenir un caràcter interdisciplinari.

La lentitud de l’administració
De moment, l’Ajuntament de Barcelona encara no ha iniciat una
reflexió global sobre el patrimoni

pepe encinas

de la ciutat que vagi més enllà de
mesures d’urgència (per exemple
sobre les fàbriques d’una part de
Ciutat Vella o mesures de govern
sobre les construccions de més de
80 anys d’antiguitat).
Mentre que oficialment poc
s’avançava en la millora del catàleg
existent, han sorgit des de la pròpia
societat civil entitats, associacions
i persones que han fet una activitat
substitutòria aplegant informació,
estudiant elements patrimonials i
defensant-los quan estan en perill,
tant en formats tradicionals (arxius
històrics veïnals, tallers d’història),
com en els nous formats digitals.
Mirant al futur (dels pròxims
vint-i-cinc anys) penso que, afortunadament, hem de ser optimistes, ja que si el moviment veïnal
manté la seva força i la societat civil i els joves historiadors i d’altres
professionals s’hi impliquen tal i
com ara ho estant fent, l’Ajuntament de Barcelona es veurà obligat a fer un pas important creant
una Àrea de Patrimoni transversal
en la seva organització i funcionament, i transversal en els seus
continguts. Tots els elements hi
són presents i estan a punt. Només
manca la voluntat política per posar-ho en marxa, perquè d’aquí a
vint-i-cinc anys els barcelonins i
els visitants no hagin de conviure
en una ciutat banal i turistificada,
sense patrimoni i sense memòria.

L’ESPAI PÚBLIC. HI PARTICIPEN:

Mercè Tatjer. La ciutat contra l’oblit
Dani Pardo. Fem fuTurisme?
Meritxell M. Pauné conversa amb Mia Caritg
Cristina Palomar. Equipaments més versàtils i polivalents
Jaume Fabre. Art públic, art per a tothom
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revendre’ls a un preu molt més
alt i a un públic exclusiu.
Així i tot, aquest negoci no deixa d’estar molt relacionat amb el
turisme. Si l’opció de les ciutats
per crear economia a dia d’avui
passa majoritàriament per crear atractiu que porti inversió, el
turisme funciona com l’aparador
idoni per a la millor botiga del
món, on les elits internacionals
volen absolutament tenir una segona, tercera o quarta residència
on passar algunes setmanes o mesos l’any; no es tracta ja de turistes, ni molt menys de residents,
sinó d’una altra categoria que pot
portar de cap els demògrafs. Mentre continuï sent rendible, l’especulació mantindrà el turisme com
a una de les seves eines per extreure rendes del sòl urbà.

Un escenari més optimista

Fem fuTurisme?
Ocupació popular de la Rambla contra el turisme descontrolat, el passat 28 de gener

dani pardo
membre de l’assemblea de barris
per un turisme sostenible
Resulta ben complicat pensar en
el paper que el turisme, i sobretot la indústria turística, jugarà
a la ciutat els propers anys. Hi
ha moltes variables, massa per
poder fer prediccions, però en
canvi el joc proposat per Carrer
de manegar diferents hipòtesis i
escenaris (im)possibles, permet
reflexionar sobre el problema des
d’angles poc habituals i potencialment enriquidors.
Una primera hipòtesi, aquesta veritablement impossible, és
la continuïtat. Si seguim la lògica del capitalisme, per continuar
existint la indústria turística ha
de continuar creixent com ha fet
gairebé sempre a Barcelona. És a
dir, produint més mercat turístic
i explotant-lo cada vegada més:
augmentant i accelerant els processos de degradació i banalització
de la ciutat, l’empitjorament de
les condicions laborals, l’expulsió
de veïnat.
Però una cosa que el capitalisme i l’economia ultra-liberal no
acostumen a tenir en compte és
que el moviment perpetu no existeix, i que abans o després la màquina es trenca per alguna banda.
Una opció en aquest sentit seria
un empitjorament seriós de les conseqüències socio-econòmiques i un
agreujament del conflicte tals que
la població de Barcelona s’aixequés
“en armes” i prengués a l’assalt les
oficines de Turisme de Barcelona (a
l’estil dels iaios de Monty Python
a la introducció de El sentit de la
vida) i acabés col·lectivitzant, humanitzant i/o reciclant en altres
usos els mitjans de producció (ho-

tels, busos turístics, creuers). Tan
excitant com improbable.
Una variant seria aquest mateix
empitjorament però sense reacció
en contra: Barcelona buidada de
població i reduïda a parc temàtic,
una mena de Venècia canviant el turisme patrimonial pel de sol, platja
i discoteques (i museus del Barça,
Sagrades Famílies i Maremàgnums,
que la diversitat és gran).

On es porta el creixement cec?
Una altra opció, força més possible
i terrorífica, és la que ja apuntava
l’Agustín Cócola a la seva recent
xerrada a Barcelona (Casal de Barri
Pou de la Figuera, 2 de novembre
de 2016): que la financiarització de
la indústria turística porti a un fort
endeutament dels grans grups hotelers, per exemple, i que aquests
acabin fent fallida. Donada la gran
importància de la indústria turística a la ciutat i la negativa de les
institucions (fins ara) a prendre
l’únic camí raonable, el del decreixement, aquest escenari provocaria una forta crisi econòmica
en termes d’atur i de renda. Eventualment, alguna institució podria
pensar que, en nom de l’interès
general, aquesta indústria hauria
de ser rescatada, procedint a una
injecció de capital públic que, com
ja coneixem per precedents en altres sectors, no aniria acompanyada d’una veritable nacionalització
de la indústria turística sinó més
aviat d’un transvasament de diners públics cap al sector privat.
Res més que una radicalització fins
al paroxisme de l’actual model de
promoció i finançament públics de
la indústria turística.
Si la inèrcia actual de creixement cec tira endavant, tot podria
canviar de cop en un moment o un

Excitant però improbable
Podríem imaginar-nos la població
de Barcelona assaltant oficines
de turisme, hotels, busos turístics
i creuers per col·lectivitzar-los
i reciclar-los per a altres usos

altre: canvis geo-estratègics que
reverteixin situacions de conflicte
que tant han impulsat Barcelona
als mercats turístics internacionals, un eventual atac terrorista a
la nostra ciutat, una crisi hotelera

I si entrem en crisi?
També pot
passar que
el negoci
faci fallida i
se’l rescati
des d’alguna
institució
com la descrita sense intervenció
pública… Un decreixement turístic
radical, sobtat i no calculat podria
tenir conseqüències salvatges:
atur, crisi econòmica (sobre la ja
existent), hotels buits i abandonats… una mena de Detroit postturística en què la recuperació/
okupació d’hotels (els mateixos
que han fet fora tanta gent) com
a habitatge seria imprescindible
per tirar endavant… en un escenari
molt poc desitjable en tot cas.
Sempre es pot imaginar que en
algun moment previ s’hagués arribat a un consens social sobre la necessitat de decreixement turístic,
i que les institucions l’haguessin
assumit; parlem d’una sèrie de regulacions del sector turístic (aeri,
creuers, allotjaments, etc.) que
bé podria ser alleugerida per mesures prèvies com l’enduriment i
control del compliment de les condicions laborals, l’abandonament
de tota ajuda fiscal o d’altre tipus
al sector, el control impecable del
furtivisme immobiliari, la fi de la
promoció turística de la ciutat,
etc. Fer que el turisme costi allò
que val en termes de salaris i condicions laborals o despesa pública
i ambiental és un bon camí cap al
decreixement turístic.
És improbable que veiem
aquest últim escenari. Si bé actu-

albert / 9 barris imatge

alment assistim a l’acció del govern municipal que més ha qüestionat la centralitat del turisme
a la ciutat, potser el primer que
ho ha fet, estem en canvi lluny
de revertir les dinàmiques històriques d’expropiació de la vida,
i resulta imprevisible saber què
pot passar després d’aquesta legislatura. Si en circumstàncies
considerades com les més favorables a un discurs crític amb la
indústria turística no s’aconsegueixen grans canvis...
A més, i mirant només el sector d’allotjaments turístics, s’ha
aprovat un pla sense precedents
i alhora insuficient, però el capital ja ha passat a la pantalla següent. Sense ni pensar en deixar
de banda l’explotació turística,
els fons d’inversió s’han adonat
de la saturació d’allotjaments
turístics a Ciutat Vella, i segueixen especulant en un altre sentit.
Ara, la moda és comprar edificis
sencers, buidar-los (aquí parlem
òbviament d’expulsió directa) i

També hi ha un escenari més optimista i desitjable: de la mateixa
manera que el gir de l’opinió pública a Barcelona sobre el turisme era absolutament imprevisible
abans de la publicació a les xarxes de la gran pel·lícula Bye bye
Barcelona (Eduardo Chibás 2014),
de l’explosió del barri de la Barceloneta contra els pisos turístics
l’estiu del 2014 o el naixement de
l’ABTS en 2015, podria ser que la
mobilització continués augmentant i portant aquesta opinió pública a punts més radicals i a una
conflictivitat encara més gran,
fins al punt que les institucions
-d’un color o d’un altre- no tinguessin altra opció que l’assumpció dels preceptes del decreixement turístic ja esmentats.
Fins aquí, alguns fuTurismes possibles. De tota manera, com s’acostuma a dir, “en 25 años, todos calvos” i, a més, altres greus problemes
globals com l’aigua, el canvi climàtic
o els desplaçaments massius de persones podrien fer que la indústria turística i la conseqüent expulsió d’habitants de les ciutats fossin l’última
de les nostres preocupacions, o fins i
tot que no existissin.
Mentrestant, en tot cas, aquí
seguirem la gent de l’ABTS i altres
fermament decidits a perseverar
en la lluita pel decreixement, per
un model de ciutat respectuós amb
la seva població i definit per la
seva població.

“L’autogestió de Can Batlló és
replicable a molts altres espais”
meritxell m. pauné conversa amb mia caritg,
del grup impulsor de can batlló

“D’aquí 25 anys m’imagino Can Batlló encara més actiu, amb més
gent i també més gran, perquè encara hi ha naus buides”, augura
Mia Caritg. Aquesta activista de 62 anys forma part del nucli
impulsor del Bloc 11, la nau que els veïns de Sants-la Bordeta van
conquerir l’11 de juny de 2011 a cop de cercavila i de dècades de
reivindicació.
Està convençuda que el model d’autogestió que han
desenvolupat “és replicable” a altres espais de Barcelona que
ja reivindiquen adoptar-lo: “Els veïns poden gestionar bé un
equipament, no cal externalitzar-lo”. “Fins i tot és possible fer
les obres un mateix”, afegeix. El truc, diu rient, és “ser molta
gent implicada. Així segur que algú o altre és manetes i té
l’habilitat necessària!”. La profunda reforma del Bloc 11 l’han
feta amb treball col·lectiu. Els materials els compren amb el que
obtenen d’organitzar activitats i del bar. “El terreny és cedit,
però sense contrapartides ni control ni subvencions”, recalca.
“L’única excepció és que, per a treballs complexos com instal·lar
l’ascensor, l’Ajuntament ens envia una brigada dels Plans
d’Ocupació”, clarifica.
“Només entrar a Can Batlló ja ens vam començar a organitzar,
volíem obrir de seguida una biblioteca”, recorda. Unes 300 persones,
relata, participen avui en una vintena de comissions fent tota mena
de tasques, des d’atendre la barra fins a arreglar el sistema elèctric
o donar classes de ioga i anglès. Sumen cada any unes 28.000 hores
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Equipaments més
versàtils i polivalents
La Barcelona del futur seguirà arrossegant
un dèficit d’equipaments. La falta de sòl públic
i les necessitats d’una població diversa apunten
a la concentració de serveis i al disseny d’edificis
capaços d’adaptar-se a un món en canvi
cristina palomar
A final de l’any passat s’aprovava
inicialment el projecte de construcció de Transformadors, tancat des del 2008. Després de la
ruïna de l’emblemàtic edifici del
carrer Ausiàs Marc 60 provocada
per la desídia dels governs municipals i el menyspreu mostrat
a les reivindicacions veïnals del
Fort Pienc, sembla que ara va

Estat del benestar
La construcció
d’equipaments
suposa un
gran esforç
econòmic, però
el retorn social
el compensa
de bo. La previsió és que el futur equipament reobri les seves
portes l’any 2018 transformat en
un espai polivalent on convisquin
serveis adreçats a gent gran i
joves. La filosofia dels responsables del projecte és dissenyar
un edifici versàtil capaç d’adaptar-se als possibles canvis d’ús

de les instal·lacions que es puguin plantejar en el futur.
La construcció d’equipaments
està directament relacionada amb
l’estat del benestar. Suposa un
gran esforç econòmic, però el retorn supera amb escreix la inversió perquè és un element clau en
la cohesió social, la protecció de
la salut i la potenciació de la cultura dels barris. En aquest sentit,
Barcelona no només arrossega un
dèficit d’equipaments de dècades
que difícilment es podrà mai posar al dia. La crisi econòmica dels
últims anys també ha deixat molts
projectes pendents sense pressupost, cosa que incrementa el desequilibri territorial i fa més profunda la bretxa entre barris rics i
barris pobres.

La demografia mana
A no ser que hi hagi un miracle,
als barris de la Barcelona del futur
hi seguiran faltant equipaments.
L’envelliment de la població,
provocada per l’augment de l’esperança de vida però també per
l’expulsió de joves cap a altres
municipis metropolitans per culpa
de la bombolla immobiliària, fa
preveure que la inversió pública
s’haurà de destinar sobretot a serveis més enfocats a la gent gran.
Tot i això, l’arribada d’estrangers
joves que trien la ciutat com a
residència habitual podria mitigar
una mica aquesta tendència. En
aquest escenari, potser la inversió
més lògica -i la solució més pràctica- passi per aprofitar el poc sòl

dani codina

Centre Cultural la Farinera del Clot
públic disponible per fer instal·
lacions multifuncionals.
Barcelona ha passat d’atraure
població a perdre-la. La demografia
és una variable importantíssima a
l’hora de planejar els equipaments
del present i del futur, i va tenir
un gran pes a l’hora de dissenyar
el Pla General Metropolità (PGM)
de l’any 1976. Tanmateix, el paradigma basat en el creixement de la
població “ha caducat”, segons assegura el responsable d’urbanisme
de la Favb, Camilo Ramos. Entre
els anys 2014 i 2015 els districtes
han constatat aquesta disminució
tot i que no de manera uniforme.
Ciutat Vella encapçala la llista de
creixement negatiu, seguit d’Horta-Guinardó, Sant Andreu, Eixample i Sants-Montjuïc. L’increment
de població de la resta de districtes ha estat petit a excepció de
Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, dada
que coincideix amb l’arribada de
nous residents estrangers.
El futur edifici de Transformadors acollirà un centre per a gent
gran, un casal per a joves i un punt

Preveure canvis d’ús
La solució més
pràctica passa
per aprofitar
el poc sòl
disponible
per fer
instal·lacions
multifuncionals
d’informació juvenil. Tanmateix,
el projecte aprovat ha anat precedit d’un fort debat veïnal al barri
entre les entitats de joves -que
reclamaven un centre que recuperés l’esperit original de l’edifici- i
els col·lectius de gent gran, que

exigien més serveis per a aquest
sector de la població. Els habituals
conflictes intergeneracionals provocats per la falta d’espais públics
haurien de donar pas a la convivència i la col·laboració. “Els projectes d’equipaments extensius han
quedat obsolets”, assegura Ramos.

Sense pla d’equipaments
Més enllà de les propostes que
s’han fet des dels barris -majoritàriament residències, escoles
bressol, espais culturals i esportius, i centres de dia- i que s’han
recollit tant a l’últim Pla d’Actuació Municipal (PAM) com al Fòrum
d’Urbanisme de la Favb del 2015,
la realitat és que a Barcelona no
existeix un pla d’equipaments general pròpiament dit. Per al vocal
de la Favb tampoc no cal, perquè
al final sempre s’acaba planificant
sense tenir en compte que les necessitats de la població canvien
molt ràpidament. “El que s’ha de
fer és fer una reserva d’equipaments i una llista de necessitats a
curt termini”, conclou Ramos.

Gestió comunitària i reutilització dels espais

Mia Caritg al recinte de Can Batlló

ignasi r. renom

de treball gratuït. Un dels debats actuals és professionalitzar-se
incorporant treball remunerat. L’assemblea mensual -oberta a
qualsevol veí- pren les decisions ‘grans’ i els dijous es troben un
representant de cada grup per resoldre el dia a dia.
Els últims projectes estrenats són una impremta col·lectiva,
un taller de cervesa artesana i una fusteria. A curt termini tenen
prevista una escola d’adults i l’estrena dels habitatges en cessió
d’ús La Borda. A mig termini prenen forma el viver de cooperatives
Coòpolis -que aspira a ocupar la nau central, comprada recentment
pel consistori a la Generalitat- i l’escola autogestionada Arcàdia.

L’enquesta que la Favb va fer fa dos anys a una
cinquantena d’associacions veïnals recull les
principals mancances dels barris pel que fa a
equipaments. La radiografia és similar a tota
la ciutat amb matisos en funció del nivell de
vida dels districtes. En general falten espais de
salut per a la gent gran, i els centres culturals i
educatius promesos des de fa anys, però sobretot
la queixa més recurrent és la necessitat de
millorar i ampliar les instal·lacions actuals perquè
la majoria s’han quedat petites i obsoletes amb el
pas dels anys i l’augment de la implicació veïnal.
La reutilització dels equipaments existents
optimitzant el seu espai al màxim també podria
ser una alternativa. ¿Per què no es poden
utilitzar les aules d’una escola fora de l’horari
lectiu perquè les aprofitin altres col·lectius del

barri?, es pregunta Camilo Ramos. La proposta
està damunt la taula, però ara cal canviar la
mentalitat tradicional -tant de l’administració
i de la comunitat educativa com com del propi
teixit veïnal- de pensar els espais en singular.
Tampoc es pot abordar el futur dels
equipaments sense parlar de la seva gestió.
L’aposta actual per incentivar la gestió comunitària
no sempre és la millor solució. “Una cosa és allò
que seria ideal i una altra cosa ben diferent és
la realitat. En alguns barris s’ha demostrat una
incapacitat manifesta de gestionar-los sigui per
falta de personal o per altres raons organitzatives”,
reconeix el responsable de la Favb. Potser la solució
per no malbaratar recursos públics i espais en
aquests casos, apunta, sigui seguir apostant per la
gestió mixta entre Ajuntament i entitats.
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Art públic,
art per
a tothom

crementat el ventall de possibles
oferents i proposants. La participació popular ha arribat i esperem que
sigui per força temps. Des dels barris, i canalitzades majoritàriament
pels centres cívics de districte, s’ha
donat veu a escoles d’art i grups artístics fins ara ignorats i a artistes
més ignorats encara però amb molt
bones idees. D’aquesta manera,
l’art públic ha abandonat els camins
del despotisme il·lustrat i ha entrat
en els de la democràcia participativa. Amb moltes peces d’art efímer,
que potser d’aquí a mig segle ja no
existiran, però que de moment la
gent dels barris se sent més seves
que d’altres més monumentals que
li van caure del cel.

Respectar i documentar
Es comença a parlar també de fer
neteja, i eliminar monuments que
haurien d’estar més aviat en el
museu dels horrors. Aquest és però
un terreny relliscós. A part d’alguns casos que clamen al cel, i que
clarament han de ser eliminats
perquè reten homenatge a gent
que no se’l mereix en absolut,

Barris habitables

‘Els Mistos’, escultura de Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen, al barri d’Horta
Jaume fabre
Periodista i historiador
De les estàtues al carrer, la gent
en diu monuments. La raó és ben
senzilla: fins no fa tants anys, quasi
totes les escultures que es posaven
en parcs, places i entrades d’edificis eren dedicades a alguna persona d’aquelles a la qual, sovint no se
sap ben bé per què, en anomenar-la
se li afegeix un sufix, convertint-la
en una personalitat. La nostra ciutat és plena, per això, de bustos i
figures que les autoritats religioses,
civils i militars de cada moment

Ningú no arrisca
És possible que
les autoritats del
futur tampoc
no sàpiguen
resistir-se a fer
monuments
a alguna
persona(litat)
han considerat que havien de ser
recordades. Per això hi ha moltes
imatges, molts polítics i militars,
gent de lletres al servei del poder,
poques dones, quasi cap obrer. Això
seguirà essent igual en la Barcelona
del futur? Vés a saber…

Quan es porta la iniciativa
De moment, alguna cosa hem guanyat amb el fet que no totes les
peces d’art públic que es posen des

de fa uns anys siguin monuments a
alguna persona(litat). Encara que ja
anteriorment s’havien posat escultures decoratives en jardins i places,
la majoria de les quals poden ser
qualificades de bibelots, els anys de
l’alcalde Pasqual Maragall es va fer
un salt qualitatiu endavant de proporcions gegantesques amb la incorporació al patrimoni escultòric en els
carrers barcelonins d’obres d’autors
de primera fila que es van col·locar
a més, sobretot, en barris perifèrics.
Obres que es van obtenir per iniciativa directa de l’Ajuntament.
Allò va durar el que va durar i a
les dues últimes dècades s’ha tornat a deixar la iniciativa a entitats
de tota mena, amb els resultats
que són a la vista. Un llistat cronològic de les escultures posades
a l’aire lliure en el que portem de
segle aportaria informació valuosa
i, pel que sé, força decebedora.
Últimament, a més, ha fet eclosió un fenomen nou: el de la decoració de parets mitgeres, a vegades
amb obres de gran qualitat i altres
amb ninots d’ínfima categoria que,
afortunadament, les inclemències
del temps esborraran amb rapidesa. Cap a on caminem? Vés a saber…
Em temo que les autoritats de
les dècades que vénen tampoc no
sabran resistir-se a les peticions de
grups religiosos, colles sardanistes,
clubs esportius, entitats culturals
i organitzacions benemèrites de
tota mena, ni tampoc als oferiments directes d’artistes dels que
coneixen bé aquella dita castellana: “quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija”. I seguiran apareixent aquí i allà, sense
massa ordre ni concert, escultures
abstractes, figuratives o d’estils inclassificables. Així ha estat sempre
i no sembla que pugui haver-hi res
ni ningú que pugui aturar-ho.
Hi ha un racó per a l’esperança,
però. Perquè darrerament s’ha in-

ignasi r. renom

Tant de bo
que el nou
art públic no
hagi d’estar
en jardins
escanyolits o
carrers ocupats
pel trànsit rodat
en principi cal respectar els testimonis de la història, documentant-los, això sí, tant com calgui,
amb plaques afegides.
I el més important: aquestes
obres d’art públic potser no estaran en jardinets escanyolits o en
carrers dels quals s’ha apoderat
el trànsit rodat i els ramats de turistes que ni saben on són, ni on
van, i que no tenen altra finalitat
que fer-se selfies per fer enveja a les amistats. Potser hi haurà
noves peces d’art públic en espais
guanyats als cotxes i a la densitat
humana, en carrers convertits en
només per a vianants, en jardins
guanyats a edificacions obsoletes,
en barris habitables, en una ciutat on el transport públic sigui la
forma de desplaçament principal i
on no hi hagi guetos classistes, sinó
una barreja homogènia de persones amb diferents nivells de renda,
una ciutat on l’habitatge social no
sigui una raresa i on el turisme no
expulsi la gent de casa seva.
Aleshores hi haurà temps, espai i ganes per gaudir de l’art al
carrer, per seure-hi en un banc
al davant o mirar-lo des de la finestra acompanyats d’algun veí
d’una escala on tothom es coneix,
perquè els nens hi juguin al voltant mentre els coloms hi segueixen deixant el seu rastre.

joan linuxbcn

‘Júlia (els altres catalans)’, escultura de Sergi Aguilar, a Nou Barris

Jaume Fabre és periodista,
autor des de l’any 2000 de les
cròniques sobre obres d’art
públic a Barcelona a www.
bcn.cat/artpublic, en les quals
també va participar, fins a la
seva mort el març del 2007,
Josep Maria Huertas.

CARRER143 MarÇ 2017 el

veïnat 19

I tan contents
que n’estàvem!
Hem hagut de descobrir amb una sacsejada
per a qui s’ha “posat guapa” Barcelona. Ara
que ens hem adonat de l’engany, és el moment de
posar-nos a treballar per una justícia social que
també sigui de defensa de l’espai on convivim
Núria Benach
professora de geografia (UB)
No fa pas gaire des que la gentrificació s’ha convertit en un tema
de debat social i polític. Això ens
hauria de complaure perquè vol dir
que un concepte científic, habitual
en els estudis urbans, ha depassat
l’àmbit acadèmic i s’ha convertit
en socialment útil. Però la popularitat de la paraula també té el
perill de buidar-la de significat,
originalment tan relacionat amb
els efectes del procés urbà sota el
capitalisme, i banalitzar-la fins a
convertir en natural el que no ho
és. En els mitjans de comunicació
llegim com la gentrificació és tractada com un “fenomen que afecta
les ciutats”, que “arrasa els barris
de Barcelona”, talment es tractés
d’una catàstrofe natural o d’una
desgràcia que ens ha tocat. Però
res més lluny que ser un fenomen
natural o degut a l’atzar.
Allò que inicialment es va anomenar “gentrificació” volia ser una
explicació de perquè determinats
barris diguem-ne populars eren
transformats i, en el procés, els

Encarar el problema
La gentrificació
és un fenomen
social i urbà,
i per encarar-la
calen polítiques
públiques
i implicació
ciutadana
residents n’eren desplaçats (expulsats, vaja) per nous residents
de nivell econòmic superior. Perquè, és clar, el procés de millora
dels habitatges i de les infraestructures urbanes (carrers, transport
col·lectiu, parcs, equipaments), fa
pujar el preu dels habitatges i dels
lloguers i, a la llarga o a la curta,
acaba provocant no només el canvi
del paisatge urbà sinó el de la composició social dels que hi viuen.
Però les millores als barris són
necessàries per als veïns, només
faltaria! El que no és necessari per
als veïns és una transformació amb
la intenció de fer pujar els preus i
de fer girar la roda de les inversions
urbanes, una transformació provo-

cada perquè el rendiment que el
capital obté de la seva inversió
urbana sigui el màxim. Per això, el
seu principal objectiu han estat sovint els centres històrics, degradats
però “amb grans possibilitats”, per
utilitzar el llenguatge habitual dels
venedors. I ja sabem que, com pitjor estigui, més barat serà de comprar i més justificat d’intervenir-hi.
¿És anar molt lluny afirmar que la
degradació dels centres històrics,
amb deficiències constructives,
concentració de problemes socials i
l’estigma de ser àrees perilloses, és
una gran troballa per als inversors
que es beneficiaran dels problemes
aliens per comprar barat, vendre
car i no trobar massa obstacles polítics pel camí?
Avui la inversió en l’espai urbà
és el gran negoci dels inversors,
on més beneficis es poden fer a
curt termini. Deu ser per això que,
avui, de gentrificació n’hi ha arreu.
Ja no és un tema de Londres o New
York, on se’n va començar a parlar, ni dels centres històrics de les
ciutats europees. Avui es parla de
gentrificació a tota mena d’espais
urbans, des de ciutats petites fins a
les grans megaciutats de l’anomenat tercer món, que són víctimes
també dels moviments especulatius del capital internacional. La
gentrificació és per definició una
“estratègia global” del capitalisme, tal com va deixar dit el gran
geògraf Neil Smith.

Les conseqüències del model
De manera que Barcelona no és,
després de tot, diferent. Promocionar la ciutat, fer-la atractiva
internacionalment, fer que tothom tingui enveja de viure a Barcelona... Ara potser podrem veure
els efectes reals d’aquell “posar
la ciutat en el mapa” que només
semblava comportar efectes positius per a tothom. Al capdavall, ser
prou interessant i diferent com per
atraure inversions i turistes, només
ens ha convertit en allò que és més
corrent i habitual per als interessos
del capital. Avui veiem les conseqüències d’aquell model d’èxit. La
relació existent entre el turisme
massiu, l’entrada voraç de capital
immobiliari global, l’encariment
dels lloguers i la pressió sobre els
residents dels barris més cèntrics

albert / 9 barris imatge

Veïnes i veïns van ocupar les Rambles el passat 28 de gener per reclamar una ciutat per viure-hi

salvem les drassanes

El veïnat s’ha mobilitzat contra l’hotel de l’entorn de les Drassanes
de la ciutat sembla que no admet
discussió. Ara tenim un procés de
gentrificació induïda pels interessos immobiliaris vinculats al turisme, amb expulsió sense substitució. Hem hagut de descobrir amb
una sacsejada per a qui es posava
guapa Barcelona. I tan contents
que n’estàvem!
Però ara que ja hem descobert
l’engany, ara ens ho podem mirar
d’una altra manera. La ciutat ha de
tenir totes les característiques desitjables: neta, endreçada, segura,
ben comunicada, amb espais per a
la vida social... però hem de tenir
ben clar a qui beneficia cada moviment. Perquè a la ciutat, els passos
en fals són difícilment reversibles.
Com que la gentrificació no és
un fenomen natural sinó social i
urbà, del futur en podem esperar el

EL VEÏNAT. HI PARTICIPEN:
Núria Benach. I tan contents que n’estàvem!
Miguel Pajares. Un futuro de refugiados climáticos
David García Mateu conversa amb Antonio López Gay
Néstor Bogajo conversa amb Irina
Zaida Muxí. El futuro en clave feminista

que en puguem esperar de les accions dels que en són protagonistes.
L’administració, en totes les seves escales d’actuació, de l’estat
al municipi, pot procedir de diverses maneres. La més agressiva
-però no la menys habitual- consisteix en preparar el terreny per als
inversors privats: començar amb
les inversions en equipaments, millores de l’espai públic, accessibilitat... per minimitzar els riscos de
la inversió. De vegades, és el capital privat qui s’anticipa quan els
preus encara són molt més baixos;
és un joc especulatiu i de risc però,
és clar, els rendiments poden ser
molt més alts. L’altra possibilitat
d’actuació del sector públic, quan
la seva connivència amb els interessos del capital no és tan gran, és
posar-hi límits per tal de protegir
en el possible tant la gent resident
com l’espai construït, sovint amb
gran valor patrimonial. Tot depèn
del color polític de qui ha manat
en cada moment però, en un món
global, també depèn de la situació
econòmica general. Perquè si hi ha
molts entrebancs, els inversors se
n’aniran a una altra banda posant
en una situació difícil la millor de
les polítiques, cosa que fa que la

resistència institucional a l’agressivitat del capital sigui particularment difícil.
Això situa, malgrat que no ho
sembli d’entrada, la pròpia ciutadania en una posició de gran protagonisme. Defensar i reinventar els
espais on vivim, on ens trobem, on
es recull la memòria col·lectiva,
és una tasca modesta que pot semblar poca cosa davant els poderosos interessos globals però que,
tanmateix, va directa al nucli de la
qüestió: reivindicar els espais urbans per viure, no per a ser venuts
com una mercaderia. Potser ja es
va dir fa molt anys, però sembla
que no tenim moltes opcions per
canviar un món injust a banda de
defensar i canviar el nostre espai

Protagonisme ciutadà
Defensar els
espais on vivim
i on es recull
la memòria
col·lectiva
és una tasca
modesta que va,
però, al nucli
de la qüestió
quotidià. En aquesta fase del capitalisme que en diuen neoliberal,
la lluita per la justícia social és,
abans de res, una lluita per l’espai, una lluita per una justícia social que sigui també espacial.
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Barcelona
amb ulls
de ‘Carrer’
Néstor Bogajo

Les celebracions dels 25 anys de Carrer -que comencen ara
amb l’edició d’aquest número especial i amb la festa a Can
Batlló-, seguiran després de l’estiu amb la publicació d’un
llibre antològic que permetrà recórrer la història dels darrers
25 anys de Barcelona a través d’una selecció d’articles
apareguts a la revista. Des del drama de l’aluminosi -tema de
portada en el número 1- fins a l’augment recent dels lloguers
a la ciutat, passant pels Jocs Olímpics i el Fòrum de les
Cultures -esdeveniments vistos sempre amb ulls crítics a les
pàgines de Carrer-, la Guerra de l’Aigua, l’esfondrament del
túnel del Carmel o les grans manifestacions contra la Guerra
a l’Iraq i del 15-M a la plaça de Catalunya. El llibre, que
veurà la llum a l’octubre, recollirà, any a any, els temes que
més preocupaven els veïns i les veïnes, i que no sempre van
copsar l’atenció dels grans mitjans de comunicació.
L’antologia també recollirà reportatges en profunditat
dedicats a barris de tots els districtes, alguns d’ells ja
desapareguts, com el de Can Tunis. Es tracta d’una petita
mostra del que es coneix com a periodisme de barri, aquell que
es fa embrutant-se les sabates i no des de les redaccions, telèfon
a la mà. Amb referents com Josep M. Huertas -qui també fou
col·laborador de la revista-, Carrer sempre ha volgut donar
veu als barris des dels barris, i
han sovintejat les visites dels seus
redactors a zones que mai no surten
a la premsa.
Carrer és una publicació crítica
que ha explicat la construcció de
la ciutat. En els milers d’articles
publicats a la revista s’ha intentat
explicar quins interessos hi
havia darrere de cada operació
urbanística, de cada decisió
política; quins eren, en definitiva,
els objectius reals. Números
especials, com el dedicat a la
ciutat olímpica (La Barcelona de
Maragall, número 10-11) o al
poder (Ciutat i poder; qui mana a
Barcelona?, número 99-100), han
consolidat Carrer com a tribuna
crítica. Urbanistes, advocats,
economistes, historiadors… tots
ells han nodrit amb les seves
idees les pàgines de la revista.
L’antologia també recollirà una
mostra de les seves aportacions,
així com una selecció d’entrevistes.
Tampoc no faltarà a la cita una
de les seccions clàssiques: “La
cambra fosca”, que des dels primers números -al principi com
a “El cuarto fosc”- s’ha encarregat d’enviar al racó de pensar
aquelles persones i institucions que feien les coses malament.
N’hi ha hagut un bon grapat, però, per motius d’espai, farem
una selecció: els 25 més “canalles”.
El llibre, per últim, inclourà un apartat dedicat a les
aportacions gràfiques de la revista: portades, il·lustracions,
acudits, fotografies… Uns materials que es podran veure en una
exposició que recorrerà els barris de la ciutat al llarg de l’any.

kap
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MONTSE CABO

AZAGRA / REVUELTA

futur, amb humor
alfons lópez

PUYAL

Amb motiu del número
especial que teniu a les
mans, Carrer ha demanat als
dibuixants que hi col·laboren
de manera habitual una
estampa de la Barcelona
del futur. Elles i ells han
acceptat el desafiament,
i el resultat és una barreja
d’humor, crítica social i avís
per a navegants que il·lustra
com podria respirar la ciutat
en les pròximes dècades
sr plástiko

HI PARTICIPEN: Montse Cabo, Carlos Azagra i Encarna
Revuelta, Jaume Capdevila (KAP), Alfons López, Manel
Puyal, Jordi Lapedra, Ricardo Hermida (sr Plástiko)
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Un futuro de
refugiados climáticos
La batalla para
desarrollar políticas
de acogida responsables
y solidarias se presenta
ardua en un contexto
de movimientos de
población inevitables
que el cambio climático
multiplicará
Miguel Pajares
Presidente de la Comissió
Catalana d’Ajuda al ReFugiat
La migración global más grande de
la historia de la humanidad está por
llegar, pero probablemente sólo le
faltan unas pocas décadas. Cada
vez quedan menos dudas de que
el cambio climático causará migraciones forzadas sin precedentes. La
generación de gobernantes de los
últimos 30 años no ha cumplido con
su obligación de ponerle freno y, por
muy radicales que sean las medidas
que se tomen a partir de ahora, el
calentamiento global va a proseguir,
porque el carbono que ya hemos
echado a la atmósfera seguirá atrapando calor durante mucho tiempo.
Aún podemos impedir que el calentamiento se dispare hasta extremos
que coloquen a todo el planeta en
una situación de catástrofe global,
pero lo que ya no podemos evitar
es la continua sucesión de catástrofes parciales que afectarán a un
conjunto de zonas críticas de varios
continentes. No podemos evitarlas
porque ya están produciéndose, y
porque el incremento de sus dimensiones es evidente.
Ya en 2008, en un estudio de Andrew Thow y Mark de Blois realizado
para Naciones Unidas señalaba los
lugares en los que las sequías, las
inundaciones y los ciclones irían haciéndose cada vez más devastadores
en los siguientes 30 años. Hablaba
de África, de Asia central y suroriental, y de América Central y la
zona oriental de Sudamérica. Pero
quien se llevaba la palma era África:
las sequías seguirían acentuándose
en toda el África subsahariana; las
inundaciones crecerían en el Sahel,
el Cuerno de África, la región de los
Grandes Lagos y el centro y sudeste del continente; y los ciclones serían especialmente destructivos en
Mozambique y Madagascar. Y estas
previsiones no incluían el aumento
del nivel del mar, ya que sus efectos
más destructivos no se prevén para
las próximas tres décadas, sino para
algunas más (quizás seis o siete).
La sequía supone pérdida de
acuíferos, acumulación de sal en

La migración más grande de la historia de la humanidad está por llegar
las tierras agrícolas y avance de
la desertización. Y ello conduce a
la merma de la productividad de
las tierras cultivadas, la pérdida
de cosechas y la reducción de los
terrenos cultivables. Las tempestades e inundaciones no resuelven
los problemas de las sequías, primero porque no suelen producirse
en los mismos sitios, y segundo

Seguirán viniendo
Por muy
radicales
que sean las
medidas contra
el cambio
climático, éste
va a proseguir
porque también destruyen las cosechas y contaminan los acuíferos.
Y el problema es que ambas cosas
van a seguir creciendo inexorablemente: el calentamiento de la atmósfera trae sequías por un lado y
aumenta la evaporación en el mar
por el otro (lo que hace incrementar las tempestades).

Un fenómeno poco estudiado
Aunque se sabe que esto provocará
movimientos migratorios importantes, no hay previsiones certeras

El egoísmo de Europa
¿Podrá la Barcelona del ‘welcome
refugees’ sostener en dos décadas
la postura solidaria mantenida hasta
ahora a contracorriente?

sobre cómo serán, porque el tema
no ha sido lo suficientemente estudiado. Los científicos del clima han
dedicado poco tiempo a estudiar la
relación entre el cambio climático
y las migraciones; y, a su vez, los
sociólogos de las migraciones tampoco se han centrado demasiado en
la relación entre éstas y el clima.
Puede decirse que hasta 2008 no se
hicieron los primeros estudios de
cierta extensión, cuando se creó la
Alianza sobre el Cambio Climático,
Medio Ambiente y Migración (CCEMA, por sus siglas en inglés). De
momento, sólo se manejan algunas
hipótesis, como la hecha hace años
por Norman Myers, de la Universidad de Oxford, que señaló que para
el 2050 podría haber hasta 200 millones de migrantes derivados del
cambio climático. Pero no sabemos
hasta dónde llegará el empobrecimiento que el cambio climático va
a provocar en muchos países, ni las
guerras por los recursos (como el
agua) que va a generar, de modo
que esas previsiones podrían quedarse pequeñas.
Así, la cuestión es: ¿Cómo vamos a recibir a esos refugiados
climáticos en esta Europa que en
2015 y 2016 demostró un profundo egoísmo ante el incremento de
refugiados producido por las guerras actuales? Y también: ¿Podrá la
Barcelona del welcome refugees
sostener dentro de tres o cuatro
décadas la postura solidaria y acogedora que ahora está manteniendo a contracorriente?
El egoísmo europeo ha hecho
creer a mucha gente que todos
los refugiados del mundo quieren
venir a Europa, pero lo cierto es
que el 85% están acogidos en los
países pobres. El ejemplo de los
sirios es bastante claro: sólo Turquía tiene cuatro veces más refugiados sirios que los 28 países de
la Unión Europea juntos. Con los
refugiados climáticos pasará lo
mismo: la gran mayoría se quedarán en los países cercanos, es decir, en otros países del Sur Global.
A Europa y los demás países ricos
les corresponde la responsabilidad de atender las emergencias

pepe encinas

humanitarias que van a producirse
en muchos países del Sur (no hay
que olvidar que los países ricos
son los principales causantes del
cambio climático), pero, además,
a Europa le tocará acoger a cierto
número de refugiados climáticos,
y, aunque será una proporción pequeña, habrá que contarlos por
decenas de millones.

Bangladesh es un buen ejemplo
Pongamos el ejemplo de Bangladesh. En Barcelona, según el último padrón, hay casi 6.000 bangladeshíes de los más de 13.000
que hay en España. Son muy pocos
comparados con los 8 millones de
migrantes y refugiados bangladeshíes que hay repartidos por
el mundo. Pero ese número va a
crecer. Dos terceras partes del
territorio del país están a menos
de 5 metros de altura sobre el nivel del mar. De los 165 millones
de habitantes que tiene Bangladesh (la mitad bajo el umbral de
la pobreza), 40 millones viven en

las zonas costeras. El aumento del
nivel del mar reducirá su territorio y aumentará la gravedad de las
inundaciones. Éstas se producirán
tanto por el incremento de las lluvias como por el deshielo de los
glaciares del Himalaya. Además,
los ciclones serán más potentes y,
con la subida del nivel del mar, la
marea que los acompaña penetrará en gran parte del territorio. A
su vez, la crecida del nivel del mar
aumentará la salinidad en las zonas costeras, lo que provocará la
reducción drástica de las cosechas
y la inseguridad del suministro de
agua potable. Todo ello generará
decenas de millones de desplazados. La mayoría irán a países
asiáticos, pero los bangladeshíes
que ya están en Europa, atraerán
a una parte de los que huyan. Y
lo mismo podemos decir sobre los
que ahora están en Barcelona.
Bangladesh es un buen ejemplo porque es uno de los primeros
países que sufrirá los efectos devastadores del cambio climático,
pero los desplazados por el clima
en África serán muchos más. Y
también éstos se quedarán principalmente en países del mismo
continente, pero cierta proporción
de ellos vendrá a Europa. No será
una proporción alta, pero el número de los que vengan les parecerá
una barbaridad a buena parte de
los europeos.
Ésa es la batalla que tenemos
por delante: acabar con los mitos
que ha creado el egoísmo europeo. Y la lucha contra esos mitos
ha de traducirse en apertura real
para la entrada de refugiados.
Europa no puede seguir siendo
una fortaleza amurallada frente
a ellos; ha de facilitar la entrada de los que razonablemente nos
corresponden, y esta entrada será
importante cuando los refugiados climáticos estén contándose
por cientos de millones. Evidentemente, lo prioritario en este
tema es el desarrollo de políticas
energéticas y económicas que le
pongan freno al cambio climático, pero sin olvidar que debemos
prepararnos para unos movimientos de población que serán ya inevitables. Para estas migraciones
climáticas es necesario un marco
de protección jurídica que ahora
no existe, pero además hay que
luchar en el terreno de los discursos. Barcelona deberá seguir
batallando por políticas de acogida responsables y solidarias. Y la
batalla será ardua.

“Barcelona es como Nueva York,
una ciudad para todos”
néstor bogajo conversa con irina,
vecina de barcelona y asilada ucraniana

Aquel día de 2014, Irina -la llamaremos así- recibió dos noticias
que cambiaron su vida. La primera era muy buena: estaba
embarazada. La segunda, espantosa: a su esposo le llamaban
a filas. En una Ucrania en guerra no oficial con Rusia, aquello
tenía implicaciones terribles: “¿Qué necesidad teníamos de ir a
matar a familiares y amigos?”, lamenta ella. Decidieron escapar,
pensando más en el niño que venía en camino que en ellos mismos,
y pudieron hacerlo porque el destino -ahí sí- les sonrió: el verano
anterior habían visitado Barcelona y su visa estaba vigente.
Compraron los billetes y se plantaron en Girona. Su peregrinaje
les llevó de nuevo a la capital catalana, donde pidieron asilo
político y recibieron ayuda de algunas entidades, como Cruz
Roja, que les consiguió una vivienda hasta su traslado al centro
de acogida de refugiados de Valencia, donde se les proporcionó lo
necesario para vivir -vivienda, comida, sanidad...- y llevaron a cabo
cursos de castellano y formación. En Valencia pasaron 10 meses y
vino al mundo su hijo.
“Decidimos volver a Barcelona. Mi suegra vive aquí desde hace
años. Y estábamos seguros de que nos sería más fácil encontrar
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“Els obrers que van comprar un pis són
els menys vulnerables a la gentrificació”
Antonio López Gay
Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics
David García Mateu

la bombolla immobiliària, tothom
criminalitzava la propietat, però
ara resulta que els obrers que van
comprar el pis són els menys vulnerables a la gentrificació.

Des de darrere de Collserola, Antonio López Gay investiga el passat de la ciutat comtal, per tal
d’esbrinar-ne el futur. El Centre
d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona
és el seu búnquer de dades. Un
espai on anys enrere ningú no trucava, però que actualment funciona al màxim rendiment. Tothom
vol saber què transformarà la ciutat. Un interrogant on les xifres
no són només xifres, sinó que passen a descobrir possibles realitats
urbanes, socials, econòmiques i
culturals. López, fill del barri de
Verdum i veí gentrificador de Sant
Pere Més Baix, dedica la seva vida
a interpretar aquestes estadístiques. Fins i tot, sense recórrer al
tarot, creu poder imaginar-se la
Barcelona del 2050.
Resulta kafkià plantejar-se
el futur de la ciutat a tants
anys vista?
Amb el que sabem ara ho podem suposar. Quants habitants
tindrà? Fàcil. Els 1,6 milions actuals aproximadament. No queda
pràcticament sòl on construir.
Només quan els baby boomers
vivien amb els seus pares en els
80 va créixer la població. Però en
emancipar-se, molts van haver
de marxar als municipis dels voltants. De fet, aquesta generació
va ser la que va patir la major expulsió urbana.
Si els futurs barcelonins
ja no troben lloc on viure,
on residiran les persones
migrants?
La tendència de la piràmide
demogràfica que teníem fins ara
comportava sempre la creació de
noves llars. Principalment van ser
els baby boomers els que no van
trobar espai, ja que la cúspide de la
piràmide dels que anaven morint
no alliberava suficients habitatges.

Però el seu entorn econòmic
pujarà de valor, oi?
Probablement aquests barris
ja s’haurien transformat més ràpidament si tinguéssim un mercat
basat en el lloguer. A la família
que viu per 1.000 euros de lloguer
al Poblenou, si li pugen a 1.500
ha de marxar a la Verneda per
pagar-ne allà 800. Què passa aleshores? Que potser algú de la Verneda que en pagava 600, no podrà
pagar els 800...
I es pot veure expulsat del que,
per definició, és un barri obrer.
Alerta amb el que s’està publicant als mitjans de comunicació.
No només hem de pensar en la gent
del Poblenou, sinó en els efectes col·
laterals que pot provocar en el barri on s’estableixi posteriorment. De
mica en mica, potser anem concentrant la pobresa en sectors en els
quals ja ningú voldrà viure.

Antoni López Gay a la Universitat Autònoma de Barcelona
Quien se casa, casa quiere... y
se la construye.
De fet, els demògrafs sempre
defensem que aquesta emancipació tan potent va provocar la
necessitat de construir noves
llars. Què va passar? Que va venir molta immigració a construir
cases i, evidentment, ells també
volien la seva llar. D’aquí, la famosa bombolla immobiliària.
Quina relació pot tenir aquesta
experiència amb les dècades
vinents?
S’ha de tenir en compte que la
sobtada baixada de la fecunditat
a partir dels 80 tindrà conseqüèn-

trabajo. Barcelona es como Nueva York: una ciudad para todos”,
dice. Aprovechando uno de los cursos que había hecho durante
su estancia en Valencia, Irina empezó a impartir clases de
educación física en un equipamiento público. “Al principio era un
intercambio: las señoras me ayudaban con el castellano. Y luego
quedó vacante una plaza de profesora”.
Su marido también trabaja, como vigilante. La “buena noticia”
de Irina está sentada a su lado mientras la entrevistamos en las
instalaciones de 9 Barris Acull. Se pasa el rato haciendo subir y
bajar un coche en un parking de juguete. “Entiende mejor que yo el
catalán”, sonríe la mamá. Antes de acabar, debo preguntarle cómo
ve Barcelona dentro de 25 años, y lo hago. “Ahora sólo pienso en
mi familia, hoy, aquí. No miro más lejos”, responde.
Esta entrevista tiene epílogo. Cuatro semanas después de
conversar con Irina, Carlos Márquez Daniel publicó su caso
en El Periódico (“La refugiada que quería ser barcelonesa”,
26/2/2017). La situación había dado un vuelco: el Gobierno
les había denegado la renovación de la carta de refugiado y
les daba 15 días para abandonar el país. Un recurso les está
permitiendo ganar algo de tiempo. Pero hasta noviembre
-cuando haga tres años de su llegada a España- no podrán
jugar la carta del arraigo.
Ya hablan nuestro idioma. Trabajan entre nosotros. Son
nuestros vecinos y nuestros amigos. Su hijo juega con los nuestros
en la guardería. Pero, si la resolución del recurso llega antes de
noviembre y no les es favorable, los tres serán, de la noche a la
mañana, ilegales en esta “ciudad para todos”.

cies directes sobre l’habitatge.
D’aquí a uns anys començarem
a tenir un major alliberament de
pisos que les noves generacions
barcelonines no podran omplir.
Amb la qual cosa, el paper de la
immigració tindrà molta més importància que no pas ara.
Per números, els actuals
millennials d’entre 20 i 25 anys
podran heretar més d’un pis.
És probable. I què passarà al
2050? Que tindrem els ‘baby boomers’ a la cúspide de la piràmide
amb una esperança de vida aproximadament de 94 anys per a les
dones i 87 per als homes.
Barcelona serà la ciutat del
taca-taca.
I sobretot en determinats
barris. De fet, sabem que alguns
canviaran molt abans. Les zones
perifèriques on viu molta gent
gran com Montbau, la Guineueta
o la Verneda, seran les primeres
a transformar-se. ¿Qui anirà a
aquests barris un cop desapareguin els seus actuals veïns? És
incert. El que sabem és que canviaran amb l’arribada de persones
més formades.
Passaran a ser els barris més
joves de la ciutat.
En el cas de Barcelona, no és
tan important el nombre de nous
veïns migrants que arribaran, sinó
com modificaran el territori. Sabem que Barcelona filtra la població que entra i que marxa segons
les seves circumstàncies econòmiques i formatives. La ciutat atrau
i reté els més formats, mentre que
fa marxar els menys formats. Com
que a més sobraran llars, serà
un lloc predilecte perquè vingui

david garcía mateu

aquesta nova població formada.
Un punt sobre el qual podem fer
un triple salt mortal i pronosticar
el motiu pel qual el preu de l’habitatge continuarà pujant.
Tot i haver-hi cada cop més
llars buides?
L’arribada d’immigrants formats de la resta de Catalunya,
Espanya i de l’estranger que buscaran pis farà augmentar la demanda que la mateixa Barcelona
no serà capaç de generar. A més,
aquests preferiran sobretot les zones on hi hagi lloguer.
Quins barris podrien ser
aquests?
Igual que als 70 tothom volia
marxar als suburbis, ara ens trobem i ens trobarem amb una forta
revalorització dels espais centrals.
De fet, els preus dels habitatges ja
han superat els valors d’abans de
la crisi en aquests espais. I si continua el flux migratori, no tots els
barcelonins podran pagar 1.500
euros al mes.
Què pot passar?
Que l’actual centralitat es vagi
expandint a la resta de barris fins
a arribar al Besòs. L’any 2017 ja
ha arribat al Clot. Només cal veure que surt al Time Out... L’expansió posarà en risc la població
de lloguer del Clot, Sant Andreu
i fins i tot del Besòs, que haurà de
competir amb aquests nous pobladors amb més recursos.
El lloguer no sembla un camp
de batalla favorable.
Paradoxalment, la propietat
en principi et fa més resilient i et
fa més capaç davant d’una pujada de preus. Quan vam sortir de

La tendència turística dels
darrers anys pot fer que alguns
barris s’acabin concebent com
a ressorts hotelers?
Em dóna la sensació que si es
deixa en mans del mercat, podria
arribar a passar. El que s’està

Efecte dòmino
“L’expansió
de la centralitat
posarà en risc
la població
de lloguer
dels barris”
veient, però, és que la línia reguladora actual no ho permetrà. De
totes maneres, s’ha de pensar que
a mesura que passin els anys, la
ciutat s’anirà segregant més.
L’Upper Diagonal serà encara
més ric?
Potser fins i tot Nou Barris
formarà part d’aquesta centralitat i no serà tan diferent a Sarrià.
Igual la diferència la trobarem
entre Nou Barris i Montornès del
Vallès. Només cal observar com el
conflicte del Clot o Sant Antoni,
amb el desenvolupament del seu
mercat, ja està mig perdut.
El valor dels pisos del seu
voltant s’ha disparat.
I el mateix pot passar amb la
construcció del Parc Lineal o amb
la reforma de la Meridiana. Projectes que busquen fer una via més
atractiva per als seus veïns, poden
provocar que aquests acabin sent
víctimes de la green gentrification.
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Un futuro en clave feminista
Zaida Muxí Martínez
Arquitecta

público es compartido, y siendo escaso no
se puede entregar a usos individuales desproporcionados. Los transportes públicos de
calidad, de varias modalidades, permitirían
llegar sin dilación a todos los rincones y la
mayoría del espacio público estará a disposición de las personas. Una ciudad querida
y cuidada por las personas que la habiten
de manera permanente o de paso, y que de
manera recíproca se sientan arropadas por
la ciudad.

La visión de futuro que me gustaría imaginar tiene que ver con futuros-pasados
ya pensados, aún por alcanzar, y obviaré
los derroteros que vivimos en 2017 a nivel
mundial, que tal vez no auguran un futuro
promisorio. Aunque si hay un poco de luz es
debido a los movimientos sociales interclasistas que se revelan ante las injusticias,
las fronteras y la explotación. Y más aún
cuando estos movimientos se definen y actúan según los feminismos. Compartiré un
sueño utópico, confiando en que los seres
humanos podríamos llegar a vivir y a cuidarnos mejor.
Las utopías feministas a lo largo de la historia han soñado con un mundo en igualdad
y en paz, con sociedades que no desprecia-

Equilibrio con el entorno natural
Una ciudad de tiempos más lentos, de
proximidades. Una ciudad en equilibrio con
un entorno natural biodiverso, productivo
y reproductivo. Una naturaleza que entre
en la ciudad, que ablande la dureza pétrea
de la ciudad del siglo XX. Una ciudad que
no se expanda al infinito. Una ciudad que

Elegir la manera de vivir

Responsabilidad compartida

La ciudad se
adaptará a nuestras
edades y necesidades
y elegiremos
opciones de vida
diversas y espacios
compartidos
y colectivos

Los cuidados serán
una tarea de primer
orden, valorada
y compartida en
corresponsabilidad
por la ciudad
y la sociedad
en general

ran a las mujeres por el hecho de serlo. Así
lo hizo Christine de Pizan en 1405: en su libro La ciudad de las damas soñó y describió
una ciudad que perdurara en el tiempo y en
la que reinara la paz. Desgraciadamente este
aparentemente simple deseo es aún hoy muy
difícil de alcanzar.

Reparto del trabajo
La tecnología a nuestro alcance variará el
mundo del trabajo remunerado que, para
repartirse, se ajustará necesariamente
a los tiempos vitales y no al revés, como
ha sucedido con la segunda revolución industrial. El trabajo será una faceta más
pero no preponderante de nuestras vidas,
porque los tiempos de las relaciones, de
la política y del compromiso con nuestro
entorno natural y social serán los predominantes; un mundo de tiempos y espacios
compartidos y cogestionados.

albert / 9 barris imatge

A lo largo de la historia, el feminismo ha soñado con un mundo en paz e igualdad
La Barcelona que me gustaría imaginar,
para mis nietas y nietos, así como para sus
descendencias, es una que considerara los
cuidados una tarea de primer orden, que
fueran tareas valoradas y compartidas de
manera corresponsable, no sólo entre parejas, familias, grupos de afinidad o tribus
sino por la ciudad y la sociedad en general.
Demostrando que hijos e hijas, al igual que

las personas mayores, son una responsabilidad compartida, son el futuro que seremos
y son el pasado que somos. Por lo tanto, la
ciudad les tiene que permitir y garantizar
la autonomía y la libertad para elegir, para
moverse, para ser.
En esta ciudad futura el vehículo de movilidad individual estaría en desuso, sea cual
sea su fuente de energía, ya que el espacio

se alimente energéticamente del sol y el
viento, que recupere y reutilice las aguas
de lluvia y residuales.
Una ciudad en la que podamos elegir la
manera de vivir el entorno doméstico y cotidiano, con opciones para vidas diversas,
espacios compartidos y colectivos para la
nutrición, los mantenimientos diversos y los
cuidados. Una ciudad que se adapte a nuestras edades y necesidades.
Seguramente para quienes conozcan los
pensamientos feministas sobre la ciudad les
sonará todo muy conocido y ya dicho, aunque
el camino por recorrer es aún largo, hay en la
actualidad indicios de cambio que provienen
de las nuevas fuerzas municipalistas, que en
el caso de Barcelona es indudablemente feminista y le está dando espacio, visibilidad
y voz a las personas que quieren imaginar y
trabajar porque esta ciudad futura del 2050
se encuentre un poco más cerca.
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El treball, un futur
obert i en disputa
La precarització s’ha
d’entendre com un
procés de pressió a la
baixa en les condicions
laborals que afectarà
cada cop a grups més
amplis de la població

les treballadores del servei d’atenció domiciliària, que està pràcticament feminitzada, amb baixos
salaris i també precaritzada.
Les perspectives no semblen ser
optimistes. La dualització existent
en el mercat de treball, amb nínxols de certes ocupacions altament
qualificades amb bones condicions
laborals i una creixent precarització del gruix de les feines, sembla
que es mantindrà i s’accentuarà.
L’ofensiva empresarial global
per ajustar costos laborals i precaritzar el treball serà la principal
tendència a tenir en compte. Això
suposa que lluny de certes visions
estàtiques sobre el “precariat”,
com es desprèn de l’obra de Guy

Ernest Cañada
Coordinador de
l’associació Alba Sud
Imaginar el treball a la ciutat de
Barcelona en uns 25 o 30 anys pot
ser un malson. El debat internacional sobre el futur del treball ha
estat i és intens. Predominen les
visions que proclamen la seva fi, o
reaccionen amb un contundent “a
la merda el treball”. Però sentències d’aquest tipus no són noves.
John Maynard Keynes va preveure
el 1930 que en unes dècades acabaríem treballant només 15 hores
setmanals a causa del desenvolupament tecnològic.
Ara les circumstàncies són
prou diferents, però seria prudent no deixar-nos portar pel
determinisme tecnològic i pensar
que l’organització del treball i la
seva mateixa naturalesa canviant
depenen efectivament de factors
tecnològics però també, i sobretot, de decisions polítiques, que
no són altra cosa que el resultat
de correlacions de força entre
grups i classes socials. Per tant,
si fem l’exercici de pensar com
serà el treball en una Barcelona
propera, millor mantenir certa
precaució.
Podríem començar per imaginar què passaria si les tendències
més recents, especialment des de
l’esclat de la crisi econòmica internacional de 2008, que estan influint decisivament en les formes
d’organitzar el treball, tinguessin
continuïtat i fins i tot s’accentuessin. En aquest context alguns
fenòmens semblen clau i majoritàriament apunten cap a una major
precarització.

La indústria clàssica no tornarà
Barcelona és una ciutat on ha perdut pes la indústria. El seu teixit
industrial es va desplaçar primer
cap a les seves perifèries i posteriorment ha patit processos de
deslocalització a països empobrits
i amb costos laborals més baixos.
La competència global continuarà, i alguns retorns o noves
localitzacions industrials a municipis propers, on podria ocupar-se una part de la població
barcelonina, ho faran ja en con-

Capacitat de resposta

ignasi r. renom

Un 13% de la població en edat activa de la ciutat treballa en el sector del turisme; a Ciutat Vella, un 22%

Intens debat global
L’evolució del
treball depèn
de factors
tecnològics,
però, sobretot,
de decisions
polítiques
dicions molt diferents a les dels
anys 60 i 70, tant pel que fa a les
necessitats de mà d’obra com a
la naturalesa de la seva feina o al
poder col·lectiu que pot exercir
qui hi treballa.
La indústria a més es veurà
afectada de forma especial pels
processos de robotització i automatització en curs. Per tant la
tendència a la disminució de l’ocupació en el sector industrial continuarà, tot i que el sector viurà probablement una expansió de feines
lligades al desenvolupament tecnològic de tot tipus, i caldrà veure
si la ciutat podrà assumir i integrar

ECONOMIA I TREBALL. HI PARTICIPEN:

Ernest Cañada. El treball, un futur obert i en disputa
Ivan Miró. Una metròpoli cooperativa?
Irene González. Tenim dret a canviar el model energètic
Aícia Tudela conversa amb Anna Martín Árboles

en forma de nous llocs de treball
aquestes transformacions.
És molt probable, però, que
Barcelona continuï orientada als
serveis i principalment al turisme,
si no es produeixen problemes de
seguretat greus, que en l’actual
escenari geopolític no es poden
descartar, i si els límits ecològics
sobre els que es basa aquesta activitat no s’acaben de sobrepassar
(amb forts increments en el preu
del petroli i estralls provocats pel
canvi climàtic, entre altres).
El pes del treball turístic a la
ciutat és ja considerable. Segons
l’enquesta d’opinió de l’Ajuntament l’any 2015, un 13% de la seva
població en edat activa manifesta
treballar en el turisme, i a districtes com Ciutat Vella s’eleva fins a
un 22%. El protagonisme ascendent
del turisme podria reforçar l’orientació de moltes activitats de comerç i serveis diversos cap a una
major especialització turística.
Malauradament el gruix del treball
turístic es caracteritza per salaris
baixos, temporalitat i una especial
precarietat.

Empobriment i precarietat
D’altra banda, noves formes de
gestió de la mà d’obra, com les
externalitzacions, estan provocant
un creixent empobriment laboral i
un trencament encara major de les
solidaritats de classe.
La irrupció de l’economia col·
laborativa i múltiples negocis de
serveis creats sobre les noves tecnologies, a més de provocar (conjuntament amb el sector hoteler)
una creixent expulsió de població
de menys poder adquisitiu del centre i progressivament de més barris
de la ciutat, està tenint efectes

directes en el treball. Les noves
formes d’allotjament o transport
urbà, tant de persones com de
mercaderies, suposen la destrucció
de llocs de treball i la seva desregulació, accentuació de la informalitat i precarització.
A més de les dinàmiques econòmiques, derivades en gran mesura
de decisions polítiques d’afavorir
cert tipus d’especialització productiva a la Unió Europea, on la
costa mediterrània espanyola juga
un rol clau com a espai d’oci global, caldria tenir en compte també les variables demogràfiques per
entendre cap a on anirà el treball.
Barcelona és una ciutat que
envelleix. Actualment més d’un
21% de la seva població és major
de 65 anys i totes les projeccions
apunten a un increment significatiu
d’aquest grup d’edat. Les necessitats d’atenció i cura seran majors.
Es tracta però d’una feina, com la
que fan les auxiliars de geriatria o

Un procés expansiu
La principal
tendència
és l’ofensiva
empresarial
per reduir
costos laborals
i precaritzar
el treball

Cal control
públic per fer
una transició
cap a feines
realment
necessàries
a l’alçada dels
reptes que
tenim
Standing, la precarietat caldria entendre-la més aviat com a un “procés”. És a dir que si la precarització és la variable clau per al futur
del treball a Barcelona, aquesta no
serà un fenomen reduït a determinats col·lectius sinó un procés de
pressió a la baixa en les condicions
laborals, inseguretat i vulnerabilitat de cada cop grups més amplis
de població.

Podem fer alguna cosa?
Aquest escenari, però, no és inevitable. Dependrà de la capacitat de
resposta que aconseguim donar-hi.
Suposa, en primer lloc recol·locar
el treball en el centre del debat
polític, enfortir el sindicalisme
de classe, reorganitzar i reequilibrar la càrrega que homes i dones fem en les feines domèstiques
i en les cures, repartir el treball,
construir aliances sociopolítiques
que permetin avançar cap a noves
formes de control públic sobre el
que passa dins les empreses, apostar per més qualificació i capacitat
d’assumir els desenvolupaments
tecnològics en curs, organitzar a
través d’un sistema públic potent
una transició cap al desplegament
de feines realment necessàries a
l’alçada dels reptes que tenim (en
especial derivades de la transició
sòcio-ecològica que haurem de
fer), i ajudar a consolidar noves
formes d’organització del treball
més democràtiques. Un futur del
treball obert i en disputa.
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xarxa d’economia solidària

Una metròpoli cooperativa?
Fira d’Economia Solidària de Catalunya, celebrada l’octubre de l’any passat a l’equipament de la Fabra i Coats, a Sant Andreu

Ivan Miró
Sociòleg i cooperativista
Somniem una altra ciutat: al servei de les classes populars, feta de
barris que possibiliten la solidaritat
i la diferència, no la indiferència o
la desigualtat; que no expulsa les
rendes baixes, sinó que les acull i
transforma perquè produeix i redistribueix equitativament la riquesa social. Una ciutat que afronta les necessitats econòmiques,
socials i culturals de qui hi viu, des
de la participació i gestió directa
dels seus protagonistes. Una ciutat creada per totes i per a totes:
emancipada políticament, justa
econòmicament, fraternal socialment, crítica culturalment, habitable ambientalment. Que dilueix
desigualtats de classe, gènere,
origen, opció sexual. Somniem una
ciutat per a la vida: cooperativa,
ecològica, solidària, feminista. La
Ciutat Comuna.
Tanmateix, per transformar el
somni en vivència gaudida, cal
combatre el malson de la ciutat
capitalista. Una ciutat que promou l’apropiació de la plusvàlua
urbana pels propietaris del sòl
-inversors globals, sí, i rendistes
locals operant a airbnb, també-,
mentre que trinxa les classes
populars amb habitatges impossibles, segregacions per barris,
racismes que humilien, pobreses
feminitzades, precarietats al servei del turisme global. ¿De quins
mitjans disposem per fer una ciutat per a les persones i no per al
capital? ¿Com transitem vers una
economia urbana per a la vida?

Esbossos d’una altra economia
Les iniciatives cooperatives, associatives, mutualistes i comunitàries de l’economia social i solidària
(ESS) són un bon punt de partida

per pensar el canvi socioeconòmic
urbà. A Barcelona, prop de 5.000
experiències fan economia al servei de les persones: des de l’autoorganització, el compromís social i
l’arrelament territorial, produeixen, intercanvien, consumeixen,
cuiden, gestionen o financen béns
i serveis. De l’economia social
més convencional a l’economia
solidària postcapitalista, la satisfacció de les necessitats urbanes
és afrontada amb cooperatives,
societats laborals, associacions,
mercats d’intercanvi, horts comunitaris, centres autogestionats, espais de cura col·lectiva o entitats
de finances ètiques.
Quin és el seu horitzó més transformador? L’articulació de cada vegada més xarxes de producció, distribució i consum de béns i serveis
amb criteris democràtics, ecològics,
feministes i solidaris, per constituir
el mercat social, amb l’aliança de
moviments i institucions locals. Una
de les seves concrecions territorials
són els ecosistemes cooperatius locals: circuits d’intercooperació socioeconòmica en base a la proximitat
territorial i l’afinitat estratègica,
amb dimensió econòmica solidària,
incidència en l’espai públic i retorn
a la comunitat.
Quin ha estat el rol de l’administració local en l’impuls de
l’ESS? En el cas de Barcelona,
el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària ha
desplegat -per primera vegada a
la ciutat- mesures recomanades
per organitzacions com la Xarxa
d’Economia Solidaria, la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya o COOP 57. Una
orientació que impulsa la “col·
laboració pública, comunitària i
cooperativa”, així com una política socioeconòmica que deixi
enrere el binomi entre promoció

‘Mercat social’
Les xarxes de producció, distribució
i consum de béns i serveis han de
tenir criteris democràtics, ecològics,
feministes i solidaris, amb l’aliança
de moviments i institucions locals

econòmica neoliberal (per “créixer”) i política social assistencialista (per “pal·liar” els efectes
desiguals de la primera). Així, a
final del 2015 es desplegà el Pla
de Xoc de l’ESS; s’inicià la reorientació de Barcelona Activa vers
una economia plural i el 2016 es
presentà el Pla d’Impuls de l’ESS
2015-2019, amb un pressupost de

Post-capitalisme
A Barcelona,
prop de 5.000
experiències
fan economia
al servei de les
persones
25 milions d’euros per al creixement de l’ESS com a model econòmic alternatiu.
Quin impacte tindran les noves polítiques socioeconòmiques
municipals en el model general
d’acumulació? Seran capaces de
foradar el règim turístic-immobiliari, hegemònic i global? Seran
suficients per canviar la matriu
productiva de Barcelona?

Transformació productiva
Per aixecar una alternativa al capitalisme metropolità, caldrà consolidar aquestes polítiques i avançar en tres direccions. La primera:
desplegada la fase d’impuls de
l’ESS, les ciutats hauran d’assumir
una segona fase de canvi socioeconòmic integral. Això és, traslladar al conjunt de les realitats
econòmiques urbanes el model de
l’economia social i solidària, en un
marc institucional que potenciï les
municipalitzacions i la concertació
publico-cooperativa-comunitària.
En tots els sectors estratègics (infraestructures, turisme, sòl, habitatge, aigua, equipaments culturals, serveis urbans, logística), es
fomentarà una pluralitat de formes de col·lectivització de l’economia, recollides institucionalment i activant tota la força social
de les classes populars (associacions veïnals, projectes comunitaris,

sindicats, moviments socials) per
promoure-les i sostenir-les.
En segon lloc, caldrà reorganitzar els fluxos econòmics que
travessen el territori, per suplantar progressivament les relacions d’acumulació capitalista per
relacions de producció i consum
solidàries. En aquest procés, serà
d’utilitat la cadena productiva solidària (E. Mance) per articular els
sectors de l’ESS (cultura, comunicació, educació, audiovisual, agroecologia, tecnologia, restauració,
energia, cures, mobilitat, tèxtil,
serveis a empreses, arquitectura,
etc.), considerant totes les etapes
en l’elaboració i comercialització
dels béns i serveis fins al seu consum final, així com el finançament
o el desenvolupament del producte.
Planificar l’activitat econòmica de
l’ESS a partir de cadenes solidàries
permetrà detectar buits i anellar
les etapes consecutives del procés
de transformació amb una successió
d’operacions realitzades per unitats
interconnectades. L’objectiu: substituir proveïdors que operen sota
la lògica del capital per proveïdors
de l’economia solidària, convertint

el lucre acumulat en els segments
controlats per empreses de capital,
en excedent per a l’expansió de la
cooperació socioeconòmica.
Finalment, les cadenes solidàries partiran de l’escala local per coordinar-se a escala metropolitana,
una extensió capaç de completar
el circuit econòmic i afrontar els
límits d’un sistema desorganitzat
de desenvolupament local, que per
a José Luis Coraggio “no posseeix
capacitat de modificar l’estructura
global del sistema econòmic”. ¿És
possible, tanmateix, una articulació socioeconòmica metropolitana
que no s’assenti en la reproducció
del capital, sinó en la reproducció
ampliada de la vida? Com articulem un mercat social metropolità?
En quins ecosistemes cooperatius
locals s’intensifica? Quines cadenes
solidàries l’articulen? Quina nova
generació d’iniciatives mancomunades possibilitaran una metròpoli
cooperativa?
L’horitzó és que l’economia
social i solidària esdevingui, en
definitiva, el mode de producció i
reproducció social hegemònic a escala urbana i metropolitana.

“És inevitable el canvi de model
cap a un consum responsable”
alícia tudela conversa amb Anna Martín árboles,
de la cooperativa cydonia

Les seves inquietuds personals i professionals -es dedica a qüestions
mediambientals- la van portar a interessar-se per l‘economia
col·laborativa. Anna Martín fa tres anys que és la presidenta de
Cydonia, cooperativa de consum ecològic i responsable amb 20
anys de tradició al Poblenou. Destaca que participar en aquest
projecte és, sobretot, una forma de vida: “fem un acte de militància
i consum crític conscient basat en tres potes: la responsabilitat amb
el planeta, la potenciació del comerç èticament just i social amb el
productor i la contribució a generar hàbits saludables”.
Cydonia té 45 socis, és a dir, unitats familiars molt implicades
en projectes socials al barri. La seva presidenta explica que
les comandes es fan per internet i els cistells es preparen cada
dimecres: “el producte fresc, és a dir, les fruites i verdures, els
làctics i el pa es demanen cada setmana. En canvi, el producte
d’estoc, com per exemple, la pasta, els llegums, les conserves, la
llet o les galetes, s’encarreguen quan cadascú ho necessita”.
Els socis s’organitzen en dos grups, preparació de comandes
i neteja i manteniment, en funció del que els hagi tocat pel
calendari: “hem arribat a tenir 20 sol·licituds en llista d’espera
per fer-se’n soci però no volem un volum de feina més gran del
que podem gestionar. Per això, en aquests casos hem fet el procés
d‘acompanyament perquè les persones interessades creessin nous
grups de consum al barri”, diu l‘Anna.
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Tenim dret a canviar
el model energètic
irene gonzález
membre de l’aliança contra
la pobresa energètica
Avui, al nostre planeta, 1.100 milions de persones no tenen accés a
l’aigua potable, 2.400 milions no
tenen accés al seu sanejament i
2.000 milions no disposen d’energia elèctrica. Paradoxalment, el
2010 l’Assemblea de Nacions Unides va aprovar el Dret Humà a
l’Aigua i el Sanejament, i el Pacte
Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals ens garanteix
condicions de vida dignes, amb
opcions de millora, pel fet de ser
ciutadans i ciutadanes.
L’aigua, el sanejament i l’energia són, per tant, drets; ara bé, actualment els tracten com a béns de

No és legítim
Els sectors
de l’aigua,
el sanejament
i l’energia
són potencials
generadors
de desigualtats
consum i els gestionen -en la seva
majoria- empreses amb afany de
lucre. Se’n fa negoci.
Casa nostra no és aliena a
aquesta vulneració. La Rosa, de 81
anys, va morir a Reus el novembre
de 2016 per una espelma que es va
veure obligada a encendre a causa
d’un tall il·legal de llum operat per
Gas Natural. Més d’un 10% de llars
es troben en situació de pobresa

aliança contra la pobresa energètica

Protesta ciutadana a la seu d’Agbar contra els talls de subministrament
energètica a Catalunya. En pateixen conseqüències físiques, socials, econòmiques i psicològiques.
Agbar, responsable del 75% del
subministrament d’aigua a Catalunya, tallava l’aigua a 28.320 famílies a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona entre 2011 i 2015. El
2016, la nova presidència de l’AMB
ha frenat, cal dir-ho, aquests talls.
Les famílies vulnerables s’endeuten per no poder fer front als
subministrament: parlem 16.406
factures d’aigua ajornades el 2015.
Els sectors d’aigua, sanejament i energia són potencials
generadors de desigualtats i il·

Anna Martín a la cooperativa Cydonia

dani codina

La cooperativa treballa directament amb pagesos del Maresme
i, en la mesura del possible, tots els productes són de quilòmetre
0: “donem suport a projectes socials com el Central Parc al Baix
Llobregat, en què persones a l’atur treballen per a la recuperació
de terres agrícoles”. Paral·lelament, ens explica que també tenen
proveïdors de l’Ebre, on una associació en defensa dels ocells està
impulsant el conreu ecològic en una zona de protecció d’aus.
Pel que fa al futur de l’economia col·laborativa, l’Anna és molt
optimista i creu que en uns anys ja no es veurà com una activitat
alternativa: “El canvi de model és inevitable i és important fer-ho
des de baix amb pedagogia i transmetent valors”.

legitimitats. El control del sector
energètic es presenta a nivell de
l’Estat espanyol en forma d’oligopoli de 5 empreses que, malgrat
que per directiva europea haurien
de mantenir separades les activitats de generació, distribució i
comercialització, a la pràctica no
ho fan, cosa que les deixa en una
situació de mercat privilegiada
i augmenta la vulnerabilitat de
l’usuari. El 90% de la part privatitzada de la gestió de l’aigua està
en mans d’Agbar i FCC.

El model actual és injust
El diagnòstic és clar: es vulneren
drets i estem lluny de garantir condicions de vida dignes. Les conseqüències del model actual són injustes, per tant, hem de tancar els
ulls i fer l’exercici de proposar el
futur que ens imaginem i defensem
per a Barcelona.
El camí a escollir el guien tres
conceptes: localització, gestió pública i participació. Altrament dit,
construïm una xarxa municipal de
serveis bàsics, amb control i participació de la ciutadania, i fem-ho
des dels barris, enfortint la unió
entre veïns.
Hi ha qui dirà que d’aquí 30 anys
les innovacions tecnològiques -fins
ara vertiginoses- hauran canviat
forçosament la matriu energètica o
la distribució de subministraments.
L’Institut de Ciències Fotòniques
està desenvolupant plaques solars
transparents i modelables. Les renovables creixeran d’escala. La depuració i tractament d’aigua serà
més eficient.
Ara bé, si la ciència -i el seu
producte tecnològic- no avança en
el sentit del benestar general de
la població, les innovacions no faran sinó perpetuar la desigualtat.
D’una o altra manera, la gestió
pública dels subministraments és
l’únic camí cap a l’accés universal.

No parlem d’un camí nou o poc
transitat. El desembre de 2016
Terrassa va recuperar la gestió
de l’aigua per la ciutadania, com
ja havien fet Collbató, Arenys de
Munt o la Granada. Ripollet, Badalona i Santa Coloma s’hi volen sumar. La remunicipalització avança
gota a gota i és el preludi d’una
Barcelona del futur on l’aigua serà
un bé comú controlat per la ciutadania que no en permetrà la mercantilització.
Pel que fa a l’energia, la lluita de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, l’Observatori DESC i
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha tingut com a resultat la
llei 24/2015, la més innovadora
a Europa en matèria de pobresa
energètica. Una regulació que és,
sens dubte, un primer pas cap al
reconeixement del dret als serveis
bàsics: exigeix responsabilitat a les
empreses i il·legalitza els talls en
qualsevol situació de vulnerabilitat.
La lluita que ve ara és una Barcelona que gestioni des de l’àmbit
municipal la generació, el transport, la distribució i la comercialització d’energia. La localització és
necessària perquè darrere de cada
connexió hi ha una família i una situació de vulnerabilitat. Per tant,
només una gestió municipal pot
garantir la participació i control de

la ciutadania en la gestió dels serveis. Només una gestió municipal
garanteix la sobirania ciutadana
sobre les subministraments, essencials per a les condicions de vida
de les famílies.
I no només això. Actualment,
les empreses responsables del
sector energètic i de l’aigua i
sanejament es mostren opaques
respecte les externalitats de les
seves activitats i l’incommensurable deute ecològic que generen.
L’afany de lucre que les defineix
no comporta un interès excessiu
en la gestió de residus, l’impacte
sobre poblacions del Sud o el cicle integral de l’aigua. Una futura
gestió pública amb control ciutadà
permetria, sens dubte, revertir o
atenuar aquest deute.
Tanquem els ulls, doncs. Imaginem una Barcelona responsable
dels subministraments en tot el
seu cicle. Un canal de participació
ciutadana a través d’assemblees
de barri que coneguin i es facin sobiranes de la gestió de l’aigua, el
sanejament i l’energia. Que l’objectiu sigui garantir un abastament
amb qualitat i quantitat suficient i
una producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
No estem parlant d’una utopia,
sinó d’una realitat possible. Una
realitat que permet avançar des
de l’insuficient bo social que pre-

Gestió pública
Només una
gestió municipal
garanteix
la sobirania
ciutadana
sobre els
serveis bàsics
senten avui les elèctriques a una
tarifa social adaptada a la vulnerabilitat de les famílies. Parlem
que el 2014, un 74% de municipis
amb gestió privada d’aigua feien
talls de servei, contra el 8% amb
gestió pública.
Informació ja en tenim. Ara,
per viure aquesta Barcelona futura, només cal atrevir-se a pensar
que un canvi en el model energètic i de subministraments bàsics
és necessari i possible.

Canvis tecnològics
Si la ciència -i el seu producte
tecnològic- no avança en el sentit
del benestar general de la població,
les innovacions no faran sinó
perpetuar la desigualtat
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Sanitat, desig de canvi
Parar el cop de retallades i privatitzacions
ha condicionat la tasca dels defensors
de la sanitat pública, que també lluiten
per assolir un model més preventiu
i menys centrat en curar patologies
Ignasi Franch
Parlem de crítiques del present i
desitjos de futur amb quatre membres de la Comissió en Defensa de
la Sanitat Pública: Marta Carrera
(Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família), Juan García (AV de
Prosperitat), Marcel·la Güell (AV
del Casc Antic de Ciutat Vella) i Maria Teresa Martínez (AV d’Horta).
Tots ells recalquen que les seves
paraules són representatives de
debats més col·lectius. I afirmen
que no poden jugar a endevinar
què succeirà: “No sabem com serà
la sanitat, però sí que sabem què
volem: que sigui alguna cosa més
que l’assistència sanitària”.

Un model públic i solidari
Marta Carrera: Fa anys, dominava la idea que la millor sanitat que es podia donar a un país
era tenir un sistema nacional de
salut: s’aprofiten tots els recursos,
augmenta el coneixement dels que
hi treballen, és un sistema solidari entre els ciutadans i entre els
mateixos centres...
Marcel·la Güell: Però enlloc
de fomentar la solidaritat i la cooperació, els missatges del poder
van en el sentit contrari. Tots ens
tornem més egoistes.
Juan García: Després del
crack financer, moltes grans empreses fixen la seva atenció en la
sanitat, en l’educació, en les pensions... Hem de tenir un pla estratègic, perquè ells sí que el tenen.
S’ha reduït la despesa pública en sanitat però ha augmentat
la despesa familiar, perquè hi ha
gent que contracta assegurances.
I quan tens una malaltia greu, et
deriven a la pública!

Però gràcies a la feina diària
d’estar allà, es mouen coses.
En alguna de les nostres mobilitzacions hem viscut moments
molt tensos amb els vigilants.
Però ara ens guarden els materials reivindicatius. I alguns serveis
i llits que s’havien tancat, s’han
reobert. La pressió ciutadana fa
canviar algunes coses. Molts no ho
saben perquè els mitjans de comunicació no s’hi interessen.
També s’ha de fer pedagogia
amb els usuaris. Hi ha qui diu
que, si no paga, no li importa si
l’atenen a un centre concertat.

Control del diner públic
Hi ha un altre exemple de com
es perden diners, que és l’Hospital
Broggi. L’estarem pagant durant
trenta anys, quan no calia construir-lo a través d’una unió temporal d’empreses.
I quantes vegades hem pagat
l’Hospital General de Catalunya?
Era privat, va fer fallida, es va
rescatar amb diners públics i es
va tornar a vendre. Si l’hem rescatat, ens l’hauríem de quedar!
També s’ha de posar control als
laboratoris que compren patents

Atenció a persones
Els activistes
aposten perquè
la sanitat sigui
alguna cosa més
que assistència

Atenció de proximitat
Maria Teresa Martínez: A
Barcelona, els hospitals d’alta tecnologia han d’actuar com a hospitals comunitaris dels veïns del
voltant. Els que vivim a la zona
nord, per exemple, només tenim
l’hospital de la Vall d’Hebron.
Els ho hem de recordar, perquè
de vegades sembla que només interessen les pràctiques més mediàtiques.
I tenen acords amb laboratoris,
volen publicar...
L’estiu passat ens van convidar
a visitar la nova àrea quirúrgica de
l’hospital. Semblava ciència ficció,
el futur. Però quan vas a Urgències, et trobes tercermundisme.
A més, han fet uns grans quiròfans que han costat cinquanta
milions i resulta que la meitat
no es poden utilitzar.

i després venen els productes a
preus inassumibles. Aquestes empreses caníbals s’han de controlar
des de la democràcia i des de la
política. Han d’haver-hi mecanismes públics per controlar com es
gasten els diners de tots.
Perquè hi ha falta de recursos,
però també males gestions.
El teixit associatiu és una eina.
I aportem informació i debat.
El ciutadà algunes vegades no
coneix els seus drets.
Intentem augmentar l’apoderament de la gent.

Transcendir l’assistència
En els darrers anys, hem hagut de sortir al carrer a defensar
allò que ens estaven arrabassant.
Hem hagut de sortir a la defensiva i no a l’ofensiva.

La salut entesa en un sentit ampli: una manera de viure plena, joiosa, solidària i autònoma
Però tenim l’horitzó d’una sanitat més basada en les persones.
Fa molts anys que parlem dels
hospitals de zona, més petits, que
cobrissin l’atenció primària i els
petits ingressos.
Volem promoció de la salut i
prevenció. Un model que no sigui tan medicocèntric i tan hospitalcèntric, perquè hi ha altres
actors que poden intervenir. I
que no estigui tan centrat en les
malalties.
A mi m’agrada molt la definició dels metges i biòlegs catalans de l’any 1976, que van dir
que la salut és una manera de
viure plena, joiosa, solidària i
autònoma. Per arribar a això
s’ha de canviar el model actual... i també la manera com pensem individualment.
També hi ha els plans comunitaris, en els quals no s’acaba
d’aprofundir: servirien per enfortir les xarxes, perquè tots els
recursos públics o de voluntariat
que hi ha a un territori es puguin
activar. No tot passa sempre per
la medicalització. Rehabilitacions,
clíniques del dolor... La gent no
hauria d’estar prenent la quantitat de calmants que pren.
També és important treballar
en sintonia amb els serveis socials, especialment amb les persones grans.
Pràcticament no hi ha centres
de dia per a ells.
O són caríssims. I moltes famílies depenen de la pensió dels avis.
Si la població cada vegada està
més envellida, tenim una necessitat social de posar les cures al centre, enlloc de mantenir-les a l’àmbit del treball precari o voluntari.

Model de participació i igualtat

ELS DRETS SOCIALS. HI PARTICIPEN:

Ignasi Franch. Aanitat, desig de canvi
Gemma Aguilera. Els serveis socials, caritat o dret ciutadà?
Laura Aznar. L’escola, en pugna per la igualtat d’oportunitats
Jesús Martínez conversa amb Trini Cuesta

També hem de parlar de temes
ètics. Has de poder dir com tenir
fills, com vols morir. O com vols
ser atès.
S’ha de democratitzar la societat.
Una cosa que queda per resoldre és la participació real

dels ciutadans en els serveis
sanitaris i en com s’afronten
els determinants de salut: la
contaminació,
l’alimentació...
I vetllem, és clar, per l’equitat
en l’accés al servei als diferents
territoris. Hi ha desigualtat en
els temps d’espera.
Hi ha barris assenyalats per
la seva baixa esperança de vida.
Sembla que rebran més inversions, però tenim altres problemes.
Al barri Gòtic, per exemple, més

Pepe encinas

de la meitat de la gent és turista.
La població està envellida, normalment no té ascensor i queda
reclosa a casa. És molt difícil
organitzar una xarxa veïnal en
aquestes condicions. També hi
ha soroll. O la contaminació dels
creuers.
L’habitatge també es un problema. L’encariment de l’accés ens
deixa menys recursos per tenir una
alimentació saludable, per posar la
calefacció... Això també és salut!

“Tendremos una sanidad pública
de beneficencia y otra controlada
por las grandes corporaciones”
jesús martínez conversa con trini cuesta,
activista de la sanidad pública

Murió esperando la ambulancia. Más allá de los diagnósticos, los
tratamientos y los informes de necropsia, lo cierto es que el frío
domingo 22 de enero falleció Julieta, de ocho años, que esperaba
una ambulancia pediátrica, en Blanes (Girona). La abuela de la
niña, Olga, expresó con desconsuelo su falta de confianza en las
autoridades, que investigan lo ocurrido. Cuando la activista Trini
Cuesta (Ceuta, 1953), miembro de la Coordinadora SAP Muntanya
y de la plataforma unitaria en defensa de la sanidad pública Marea
Blanca, trasladó estas mismas palabras al conseller de Salut de
la Generalitat, Antoni Comín (Junts pel Sí), en una reunión en el
Parlament sobre la saturación en los servicios de urgencias, este no
se salió del guion que tenía previsto, en el sentido de que primero
había que conocer las causas de lo sucedido…
“El conseller se reunió con una docena de representantes de la
sanidad, delegados de diferentes hospitales públicos, y justificó
la acción del Govern en este ámbito”, no se sorprende Trini. Con
más de cuarenta años ejerciendo de auxiliar de enfermería entre
los hospitales de Bellvitge y Vall d’Hebron, y ya jubilada, ella
misma se ve aún como una muchacha de 14 años, con trenzas, que
empezaba a trabajar en una compañía de seguros y que quería
comerse el mundo de verdad. “Haciendo un repaso en el tiempo,
me doy cuenta de lo importante que ha sido para mí trabajar en el
cuidado de los enfermos y que ha dado un gran sentido a mi vida.
Durante años nos hemos formado, intentado mejorar, luchando
muchísimo, con mucha energía, mucha implicación, mucha
conciencia y siempre en beneficio del paciente”, se emociona.
Trini se ha vuelto a poner los guantes de boxeo que nunca se
quitó, aunque en sus manos esos guantes son caléndulas amables.
Lo hace porque ve como todo lo que lograron, se (nos) lo están
robando. El punto de inflexión, el 2011. El hombre de negro de
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Pepe encinas

L’atenció a les necessitats de la gent gran serà un tema cabdal en les ciutats futures

Els serveis socials,
caritat o dret ciutadà?
Desbordats, assetjats per la privatització,
els efectes de l’atur i la desprotecció legal dels
usuaris, els serveis socials del futur haurien
de canviar la visió assistencial i d’atenció a
la pobresa per la d’un veritable servei ciutadà
Gemma Aguilera
Beneficència o servei al ciutadà?
¿Un dret, o un mecanisme monetari
de les administracions per frenar
una revolta social davant de realitats de pobresa, dependència,

exclusió i altres situacions d’emergència a la nostra societat? Els serveis socials han experimentat un
viatge des de la perifèria fins a la
centralitat de les polítiques públiques d’ençà de la Transició, i amb
més força a la dècada dels anys

Trini Cuesta en el hospital de la Vall d’Hebron

marc javierre

los recortes, el conseller Boi Ruiz (CiU). “Este señor provocó un
terremoto, y levantó un tsunami cuyos efectos, a día de hoy, aún
no sabemos adónde nos llevarán. Eso nunca se lo perdonaré. Hay
mucha gente, muchos enfermos que han sufrido las consecuencias
de los recortes presupuestarios, incluso con resultado de muerte
por falta de quirófanos, por ejemplo”, denuncia.
¿Cómo ve la luchadora Trini Cuesta la sanidad pública en
el 2040? “La veo…, buf… Si no somos capaces de revertir la
descapitalización del sistema público de salud, posiblemente
coexistirán dos sistemas: una sanidad de beneficencia, básica,
y otra controlada por grandes corporaciones privadas como
QuironSalud y las industrias farmacéuticas, cuyo máximo objetivo
es hincar el diente en el presupuesto destinado al Departament
de Salut. La relación público-privada del modelo sanitario catalán
está logrando parasitar el sistema público para derivarlo hacia la
actividad privada.”
Más allá de los protocolos, de los promedios y de los análisis, lo
cierto es que, en el penúltimo domingo de enero, Julieta, la niña de
Blanes, murió esperando una ambulancia que nunca llegó.

vuitanta com a conseqüència de les
onades migratòries i els estralls de
l’atur. Les administracions han mirat de respondre a les emergències
socials amb serveis i també amb
legislació, però els ciments no són
prou sòlids, i avui aquest pilar de
l’Estat del benestar trontolla. Trontolla fins al punt que necessita una
revisió a fons per garantir que en
els propers anys no s’esfondrarà.
Quin és el punt de partida de
Barcelona en aquesta revisió? Unes
3.000 persones no tenen domicili fix, de les quals, 900 dormen al
carrer cada nit. 11.000 infants es
troben en risc d’exclusió social i
4.000 persones es troben en llista
d’espera per poder ingressar en
una residència de la tercera edat.
A més, el 2016, 2.500 famílies van
ser desnonades per no poder pagar
el lloguer o la hipoteca, i milers de
persones esperen poder accedir a
les ajudes de la llei de la dependència. Aquesta és la radiografia
d’una ciutat amb l’11,5% d’atur,
sobre la qual tant l’Ajuntament
de Barcelona com la Generalitat
miren d’intervenir per tal d’evitar que “la pobresa es cronifiqui i
es produeixi una fractura social”.
És el principal repte del contracte programa 2016-2019 signat per
les dues administracions, que posa
el focus en l’atenció a les persones sense llar i a la infància en
risc d’exclusió. El pressupost per
a serveis socials puja a 127 milions
d’euros, dels quals, 52 són aportació del Govern català.

Un problema estructural
Però més enllà de xifres, José
Adelantado, professor de la facultat de Sociologia de la UAB, alerta d’un error estructural que posa
en perill l’essència dels serveis
socials, que té més a veure amb
la concepció del servei que no pas
amb els pressupostos, i és “considerar l’usuari dels serveis socials com un pobre, un assistit, i no
com un ciutadà que té drets”. En
aquest sentit, reclama recuperar
el significat original dels serveis
socials a les persones, que consisteix a “treballar l’acompanyament social a les famílies deses-

tructurades, la infància i joventut
en risc o la violència familiar, una
tasca que actualment és difícil de
dur a terme perquè els treballadors socials acaben sent buròcrates que tramiten ajudes socials,
en la majoria dels casos monetàries, sense poder anar a l’arrel dels
problemes”.
Adelantado afegeix que a això
s’hi suma una “sobrecàrrega de
nous elements que tenen a veure
amb l’habitatge, la pobresa i l’exclusió social, que ha donat lloc a
col·lectius als quals no s’està donant una resposta adient, sinó que
es tendeix cada vegada més a comprar pau social d’una manera molt
barata, perquè el que es gasta en
serveis socials és molt poc. De fet,
els governs han comprovat que si a

Indefensió
Els usuaris dels
serveis socials
formen part
d’un grup que
no té capacitat
d’influència
política
la gent li dones 400 euros perquè
malvisquin, no estaran al carrer robant o matant, i tampoc no muntaran una revolta”, lamenta.
Aquesta “compra de la pau social” té a veure també amb l’evolució de la prestació dels serveis
socials, que, com alerta aquest
professor de la UAB, “progressivament s’estan privatitzant en els
àmbits en què poden generar beneficis, com és el cas de les drogodependències, i paral·lelament,
hi ha una enorme expansió del
tercer sector”. Aquesta mercantilització “no garanteix els drets dels
ciutadans, perquè molts no poden

comprar aquests serveis, i perquè
a la vegada tracten el client com
un pobre o un assistit, però no com
un ciutadà que té dret a ser atès”,
denuncia Adelantado.
I aquí entra un altre aspecte
que caldria revertir per tal de garantir en el futur uns serveis socials totalment democràtics. La
legislació actual no sempre protegeix el ciutadà, que tot i que té
uns drets, es troba que no els pot
reclamar judicialment en cas que
l’administració els vulneri. “Per
exemple, si a algú li deneguen la
renda mínima, no pot recórrer la
decisió encara que compleixi tots
els requisits, està totalment desprotegit. Només es pot recórrer a
la justícia amb la llei de dependència. Això ens fa molt vulnerables. Tenim una generació de lleis
de serveis socials que han anat
generant drets, però que paradoxalment no són exigibles davant la
justícia en cas d’incompliment”,
denuncia José Adelantado.

Transformar, no “tapar”
No hi ha receptes ràpides per revertir la situació, però aquest sociòleg apunta que la clau de volta és
l’ocupació. A Barcelona hi ha una
taxa d’atur de l’11,5%, “i la perspectiva és que cada vegada hi haurà menys feina, com a mínim mentre el capital obtingui més beneficis
especulant que no pas invertint en
economia productiva”, una circumstància que al seu entendre farà
que les administracions tendeixin
encara més a “buscar la pau social
amb subvencions com la renda d’inserció i la renda ciutadana, una forma molt barata de comprar la pau
social. Desgraciadament, aquest és
el gran repte per a la Barcelona del
2040, bastir uns serveis socials per
a les persones i no per evitar revoltes socials”, conclou.
En aquest sentit, afegeix un
altre element que juga a favor
d’aquest model de serveis socials
basat en la subvenció, i és que les
persones susceptibles d’accedir als
serveis socials, precisament per les
seves característiques, són un grup
d’escassa pressió. “No es rebota
ningú, perquè tenen poca capacitat d’influència política. I això és
molt perillós, perquè pot ser que
tota aquesta gent comenci a votar
l’extrema dreta, com està passant en altres països”. Un escenari
negatiu que, per contra, pot ser
l’espurna que faci reaccionar les
institucions i “les impulsi a fer uns
serveis socials realment encaminats a transformar realitats socials
i no pas a tapar-les”.
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L’escola, en punga per
la igualtat d’oportunitats
laura aznar llucià
El bucle que ha viscut el sistema
educatiu a Catalunya i a l’Estat
espanyol en els darrers 25 anys
fa molt difícil preveure com pot
evolucionar en el proper quart de
segle. No hi ha res segur, però els
experts en educació creuen que el
debat sobre innovació i la frontera
entre l’escola pública i la concertada seguiran sent els dos principals reptes que marcaran la política educativa del futur.
Per entendre cap on anem, és
essencial veure d’on venim. Seria
pecar “d’adamisme”, apunta l’exdelegat d’educació de CCOO, Lluís
Filella, creure que som nosaltres
els primers que posem sobre la
taula els grans desafiaments que ha
de vèncer l’educació. “No podem
imaginar com serà l’escola d’aquí
vint-i-cinc anys sense recordar com
era vint-i-cinc anys enrere”.

Educació progressista truncada
A principi dels noranta s’aprovava al Congrés dels Diputats una
Llei Orgànica General del Sistema
Educatiu (LOGSE) que per primera
vegada “plantejava un canvi en
la concepció memorística i instrumental de l’educació”, continua
Filella, “per avançar cap a un concepte d’aprenentatges significatius
i que l’alumnat fos capaç d’aprendre a aprendre”. Aquest debat sobre com introduir noves metodologies, que la LOGSE recollia, segueix

Referents catalans
Les escoles
de Ferrer i
Guàrdia i Rosa
Sensat van
sentar les bases
d’una filosofia
educativa
encara a
contracorrent
molt vigent i segur que marcarà la
política educativa del futur. Però
no és nou. Es remunta al 1901,
quan Francesc Ferrer i Guàrdia funda l’Escola Moderna a Barcelona.
La seva concepció de l’educació,
fonamentada en la raó i la ciència, incorporant, d’una banda, els
jocs i el contacte amb la natura, i
de l’altra, la solidaritat i el suport
mutu, s’oposa frontalment al model tradicional, passiu i memorístic
que a dia d’avui, més de 100 anys
després, encara promouen alguns
centres. Les premisses de Ferrer i
Guàrdia van tenir una gran influència al llarg del segle XX i durant els
anys de la República, Rosa Sensat
va recuperar-les i en va introduir de noves sota el nom d’Escola

joan morejón

L’aprenentatge no comença i acaba a l’escola
Nova. Aquests dos referents són, a
criteri de Filella, “les llums” de la
tradició educativa catalana.
Malgrat que hi ha centres hereus d’aquesta filosofia educativa i
que lluiten a contracorrent contra
l’escola del currículum, el sistema no els ho posa fàcil. “Els professors tenen molt poc marge de
maniobra perquè han de complir
amb unes matèries determinades,
amb els informes PISA o amb la selectivitat”, explica el responsable
d’ensenyament de la Favb, Jaume Matas, “però de cara al futur
s’hauria de tendir cap a un treball
més competencial”.
Tornant a la LOGSE del 1990 i
fins a l’actualitat, a l’Estat espanyol s’han aprovat i derogat fins
a tres Lleis Generals d’Educació
més -la LOCE, la LOE i la LOMCE-.
“Si abans parlàvem de les llums,
aquestes són les ombres”, diu Filella, “en els darrers 25 anys hi ha
hagut una carrera embogida de
canvis legislatius en funció dels
relleus governamentals, que han
convertit l’educació en moneda
de canvi”. Aquesta disbauxa legislativa s’ha produït a l’ombra d’un
gran acord plantejat el 1995 per
l’Organització Mundial del Comerç
juntament amb el Banc Mundial,
el qual, explica l’exdelegat sindical, “introduïa que l’educació
és un bé més de consum objecte
de mercantilització”. Va ser signat per 180 estats de tot el món,
entre els quals, també Espanya.
Aquest “punt d’inflexió”, que en
el seu moment no va tenir gran
transcendència, ajuda a explicar la
progressiva privatització del sistema educatiu.

La frontera pública i privada
La concepció de l’educació com
un pilar bàsic de l’Estat del benestar, del que han de gaudir tots els
ciutadans independentment de les
seves característiques socioeconò-

miques, va passar a millor vida, i
ara impera la filosofia de pagar
-qui pugui- per estudiar. Des de la
signatura d’aquell acord fins avui,
s’han desenvolupat unes polítiques cada cop més privatitzadores,
acompanyades d’una desinversió
en educació i d’una derivació molt
important de recursos públics a
centres privats, en forma de concerts. A Catalunya existeix un 40%
d’escola concertada i un 60% de
pública, mentre que a Barcelona
els percentatges són inversos: el
60% de concertada i el 40% d’escola pública. El curs 2016-2017, per
primera vegada, a la capital catalana aquest volum s’ha començat
a equilibrar i això és una escletxa
d’esperança de cara al futur.
L’existència d’aquest doble circuit és una de les principals causes
de segregació escolar. “Hi ha dues
velocitats d’ensenyament a la xarxa pública i a la concertada, pots
trobar escoles en barracons al
costat d’escoles d’elit”, comenta
Jaume Matas, “el dret a una educació de qualitat hauria de ser
igual per a tothom”. És per això
que el portaveu del Sindicat USTEC, Ramon Font, planteja que en
un futur, els concerts haurien de
desaparèixer. Només així es garantirien les mateixes oportunitats a
tots els nens i nenes. “Si m’he

d’imaginar una educació millor, ha
de ser una en què les persones no
pateixin les conseqüències d’haver nascut en un entorn social o
en un altre”, comenta, “això permetria que s’aprofités molt talent
i que tothom es pogués desenvolupar segons les seves capacitats i
potencialitats”.
Que l’educació del futur es basi
en l’increment dels concerts, fent
que la pública esdevingui un recurs
subsidiari al servei de les classes
més vulnerables, o que es reverteixi la tendència privatitzadora i
es destinin tots els recursos públics
a l’escola pública, dependrà de
la pressió ciutadana i la voluntat
política dels futurs representants.
“Això no deixa de ser una lluita
de classes i la situació d’aquí a 25
anys serà el resultat de les correlacions de forces, dels que estiren
cap a una societat dual o els qui
volen una societat justa, equitativa i igualitària”, sentencia Font.

Reprendre els vells debats
Els experts en educació coincideixen que, en els propers anys,
tornaran a aflorar vells debats
que sempre han estat presents en
el sistema educatiu. Però per a
poder-los abordar correctament,
el portaveu de la USTEC considera que hi ha una premissa bàsica

Debats de sempre i de futur
Vells debats com el finançament per
atendre la diversitat, la participació
activa de tota la comunitat educativa
o l’aposta clara i radical per l’escola
pública també seran de futur

que ha de quedar resolta: La Generalitat ha de complir el compromís d’invertir un 6% del PIB en
educació -actualment no arriba al
3%-, tal com preveu la pròpia Llei
d’Educació Catalana.
L’escola del futur hauria de
poder atendre la diversitat de
l’alumnat en la seva màxima amplitud però malauradament, les
retallades han caigut com una llosa
sobre els centres de màxima complexitat i han entorpit l’avenç cap
a una escola inclusiva. Cal un canvi
de tendència, tal com han reiterat
diverses vegades els agents de la
comunitat educativa. “S’haurà de
millorar la base de tots els centres, però sobretot, destinar més
recursos allà on facin més falta,
per donar resposta a les necessitats de les persones amb diversitat
funcional o per facilitar activitats
extraescolars que puguin integrar
grups socials més desafavorits”,
exposa Font.
La participació dels diferents
agents de la comunitat educativa
en la definició de la futura escola és un altre aspecte que reivindiquen particularment les AMPES.
Matas es queixa que, en general,
“el sistema que tenim actualment
està molt encotillat” i reivindica
que en els propers vint-i-cinc anys

Lleis d’educació
Els últims 25
anys ha hagut
una carrera
legislativa
embogida que
ha converit
l’educació
en moneda
de canvi
es creïn “més mecanismes de participació directa i activa”, i que
l’aprenentatge “no comenci i acabi dins l’aula”. “Jo no entenc l’escola si no va més enllà de l’escola,
s’ha d’obrir a la seva realitat social, ha de transcendir perquè tots
formem part de l’educació dels
nens i nenes”, comenta. Aquesta
idea és el que Filella defineix com
a “escoles amb parets de vidre”,
és a dir, que els centres estiguin
molt més en contacte amb el món
que els envolta i que l’alumnat estigui més hores al carrer.
Malgrat que el vent no sempre
bufi de cara, l’ex-delegat sindical
es mostra optimista i recupera el
“tot està per fer i tot és possible”
de Martí i Pol. “Hi ha persones organitzades que denuncien i lluiten
per construir l’escola de futur que
volem i ens mereixem”, sentencia,
“així que davant del pessimisme de
la raó, l’optimisme de la voluntat”.
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L’habitatge determina
qui viurà a Barcelona
La nostra ciutat
sempre ha expulsat
població. La diferència
és el tipus de persones
i llars que hauran
de marxar i els motius
que hi ha al darrere
Carme Trilla
presidenta d’Hàbitat3
El dret a l’habitatge s’ha mostrat
sempre a la ciutat de Barcelona,
al llarg del segle XX i en el lapse
que portem del XXI, com un problema difícil de resoldre. La situació geogràfica de la ciutat i la seva
centralitat i singularitat política,
econòmica i social, han provocat
que les necessitats d’habitatge
d’una part molt important de la
població no hagin estat ateses suficientment o adequadament i això
ha determinat i determinarà en el
futur la composició demogràfica de
la ciutat.
La producció de nous habitatges ha estat crònicament insuficient per atendre el creixement de
la població de Barcelona. No és
que no se n’hagin construït però
el creixement de més de 350.000
habitatges principals, des de l’any
1960 fins avui, s’ha destinat a donar resposta al creixement de llars
que han estat cada cop de menor
dimensió -de 4,7 a 2,3 persones per
llar-, cosa que explica que la població s’hagi mantingut al voltant
dels 1,6 milions de persones durant
tot aquest temps.
Això vol dir que la ciutat no ha
pogut acollir una bona part de les
noves llars que s’han anat creant i
que han hagut de marxar a viure en
l’entorn metropolità. En efecte, si
el creixement poblacional de Barcelona hagués seguit el ritme que
ha tingut el de la Regió Metropolitana, avui seríem prop de 3 milions
de persones a la ciutat. Però això
no ha estat així, entre d’altres coses, per la impossibilitat de construir els més de 300.000 habitatges
que aquest creixement hauria exigit. És aquesta una derivada de la
nostra especial situació i configuració geogràfica que en condiciona
l’evolució.
Per tant, l’expulsió de població
que fa la ciutat -de la qual darrerament se’n parla molt- no és en
absolut un fenomen recent, si no
que ve de fa anys. I seguirà essent una característica intrínseca
de la ciutat, tal com diu el document de l’IDESCAT, Projeccions de
població de Catalunya 2013-2051:
“El municipi de Barcelona ha re-

Dinamisme, emprenedoria, mixticitat, cohesió social, són trets que fins ara han caracteritzat la nostra ciutat
gistrat intensos saldos migratoris
interiors de signe negatiu de fins a
-30.000 migrants nets anuals- (...)
es preveu que el saldo migratori
interior de Barcelona disminuirà
de nou fins a valors de 15.000 migrants nets anuals”.

Política pública realista
El que ha anat canviant amb el
temps és el tipus de persones i de
llars que han anat marxant i les raons que hi ha darrere d’aquestes
sortides: cerca de formes alternatives de vida, pressió excessiva
dels preus immobiliaris, dificultat
de trobar habitatge adequat, dificultat de vida en els barris, etc.
Que les causes explicatives de la
sortida de la ciutat siguin unes o altres, però, no és neutral i és cabdal
a l’hora d’entendre la ciutat que
resta i, també a l’hora de plantejar polítiques públiques que ajudin
a configurar i mantenir el model
de ciutat que democràticament es
consideri desitjable.
Ens espera, doncs, estancament de la població absoluta malgrat que, amb nova construcció
d’habitatges, seguirà la tendència abans vista de creixement del
nombre de llars, cada cop més
menudes. I això serà degut a que

L’HABITATGE. HI PARTICIPEN:
Carme Trilla. L’habitatge determina qui viurà a Barcelona
Carlos Macias. Escriure la nostra història està a les nostres mans
Núria Colomer. Noves maneres d’habitar
Anaïs Barnolas conversa amb Verónika Loká i Eliseo Loyé

tindrem més llars unipersonals
(han passat del 18% al 31%, només
entre el 1991 i avui), i seguirem
perdent llars de tres persones o
més, que són les de famílies amb
fills. Heus aquí un perfil característic de la majoria de ciutats

Ciutat centrífuga
La ciutat no ha
pogut acollir
bona part de
les noves llars,
que han marxat
a l’entorn
metropolità
europees que en res no assegura
el desitjable i enriquidor relleu
generacional.
I això es veu confirmat en les
projeccions demogràfiques per
trams d’edats, que ens diuen que
es produirà un aprofundiment en
l’augment de la població gran:
l’any 2032 més del 50% de la població serà de més de 50 anys i la de
joves baixarà al 14%, mentre que
ara estem en el 40% i el 17%.
D’altra banda darrerament s’ha
anat constatant l’arribada a la ciutat de població no autòctona que hi
busca habitatge per estades tempo-

rals (de treball, de lleure, i altres),
més o menys llargues. Aquestes
persones, en ocupar habitatges que
abans eren d’ús residencial permanent, no només desplacen famílies
d’aquí cap a fora de la ciutat, si no
que, si el fenomen es consolida,
aniran trencant el que havia estat
característic del segle XX i encara
és avui: la ciutat cohesionada al
voltant de la vida dels barris.

L’habitatge ja construït, clau
Un altre aspecte de la màxima
transcendència quan pensem en
la ciutat del futur és tenir consciència que el nombre de nous habitatges serà cada cop menor (flux)
respecte dels ja existents (estoc),
cosa que significa que una de les
preocupacions col·lectives primordials haurà de ser la cura, el
manteniment, la posada al dia i la
millora del que ja està construït.
La qualitat i les condicions dels habitatges són claus per assegurar la
dignitat i això passa per l’adequació del parc a les necessitats canviants dels seus usuaris.

Tendències preocupants
Aquestes són les tendències demogràfiques i de nombre d’habitatges i llars que configuraran la
ciutat del demà. Però, quan parlem del dret a l’habitatge, hem
de tenir en compte no només el
nombre d’habitatges i les seves
característiques, sinó també les
condicions del mercat immobiliari, ja que són en molt bona mesura les que expliquen finalment
qui marxa i qui es queda a la
ciutat: tipus de llars, edats, clas-

pepe encinas

ses socials, etc. Les oscil·lacions
d’etapes inflacionistes i etapes
de crisi introdueixen distorsions
socials -sovint dramàtiques, com
hem vist en la darrera bombolla
i la crisi subseqüent, i com es
comença a veure amb la recent

Nou model de ciutat
S’està trencant
la ciutat
cohesionada
al voltant de la
vida dels barris
característica
del segle XX
etapa de pujada de preus dels
lloguers- que comporten exclusió
social, expulsió de la població en
situació més feble, desigualtat i
pèrdua de cohesió.
El mercat immobiliari i les polítiques d’habitatge d’avui s’haurien
de plantejar amb rigor aquestes
tendències a llarg termini, tot considerant-les fortament preocupants
de cara al manteniment dels grans
trets definidors que han caracteritzat la nostra ciutat en els darrers
50 anys: dinamisme, emprenedoria, mixticitat i cohesió social i
complicitat intergeneracional.
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Escriure la nostra història
és a les nostres mans
Carlos Macias
Portaveu de la PAH Barcelona
El primer dissabte de febrer de 2045
l’Aisha, la Joana, la Paquita i en Pep
es retroben a un bar de la Rambla
del Raval, una trobada que portaven molt de temps preparant. Fa 25
anys que aquests amics no es veuen,
tots menys la Joana van marxar a
viure fora de Barcelona al 2020.
Després d’actualitzar-se sobre
com han anat les seves vides, critiquen, amb tristor, el que elles
cataloguen com “Barcelona, el
parc temàtic”. Totes recorden com
van ser expulsades de la ciutat.
L’Aisha encara s’angoixa recordant
el seu desnonament, ella vivia
de lloguer al Raval i no va poder
continuar pagant, en tres mesos
la van desnonar. El Pep, que vivia
a la Marina, Zona Franca, recorda
el desnonament i maleeix Endesa,
que el va tenir un any sense llum
al pis que va haver d’ocupar per
no quedar-se al carrer, un pis buit
del BBVA. La Paquita explica com
abans de trobar-se amb ells ha
anat al seu antic barri, la Barceloneta, per retrobar-se amb alguna
antiga veïna. Els explica, amb ràbia, que ja no hi queda ni una sola
veïna, s’han extingit. A totes els va
passar com a ella, en finalitzar el
seu contracte de lloguer no els van
voler renovar, o els oferien un lloguer que triplicava el que havien
pagat fins al moment. Ara tot són
pisos turístics. L’única que continua a Barcelona és la Joana que,
desprès de patir el desnonament
hipotecari, va tornar a viure a
Ciutat Meridiana, a casa dels seus
pares. La Joana, derrotada, explica com a Ciutat Meridiana ja no li
diuen “Villa Desahucio”, perquè
no hi queden veïnes per desnonar
i ens diu per què a la seva filla li
és impossible independitzar-se, ja
que els lloguers s’han disparat tant
que és impossible llogar. Es queixa
que just ahir Endesa li va tallar la
llum per no poder pagar.

Podria ser d’una altra manera!
Ep! Un moment! Aquesta no és la
nostra història, és la fantasia d’un
especulador o la d’una pessimista.
La nostra història és la de totes aquelles veïnes que decideixen
organitzar-se i lluitar per garantir
els nostres drets, de totes aquelles
veïnes que ens estimem la nostra
ciutat i els nostres barris.
Aquí va la història de com volem que sigui la Barcelona del
2045, algunes coses que hauríem
de fer i un recordatori: nosaltres,
les veïnes, tenim molt a dir i a fer.
Comencem de nou.
Desprès de la intensitat dels
petons i les abraçades en retro-

La història que hem de construir és la de la Barcelona referent en el dret a la ciutat
bar-se, de preguntar com els va
la vida, la feina... no poden evitar
començar a parlar de com es van
conèixer. Totes quatre van coincidir a la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca l’any 2017. I això és
el que va passar: l’Aisha va arribar
a la PAH després de parlar amb la
gent de El Lokal, la Favb i altres

Lluites socials
Com més
assetjada per
l’especulació
està la ciutat,
cada vegada
som més
activistes per
fer-hi front
veïnes que s’organitzen per aturar desnonaments al barri. Juntes
vam aturar el seu desnonament i
vam aconseguir que el propietari,
un gran tenidor, li fes un nou contracte de lloguer social. El Pep,
quan va arribar a la PAH, ja portava temps participant a l’Ateneu
l’Engranatge. Juntes vam aconseguir forçar el BBVA a fer-li un
lloguer social i, pressionant a la
Generalitat, juntament amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica

Barris dignes i habitatge accessible
La història que hem de construir és la
de la Barcelona referent en el dret a la
ciutat, amb múscul veïnal i associatiu

(APE), vam aconseguir que Endesa li donés el servei de llum. La
Paquita, que feia anys que participava a l’associació de veïnes de
l’Òstia i a l’Assemblea de Barris
per un Turisme Sostenible (ABTS),
va estar un any a la PAH abans de
tenir el seu desnonament. Aquell
dia totes, juntes, ho vam aturar
i amb el temps i la pressió vam
aconseguir que es quedés al seu
pis pagant el mateix lloguer que
havia pagat fins al moment. La
Joana, una dona a qui coneix tot
el barri, ens va mobilitzar a totes
pel seu desnonament, a la porta
ens vam trobar gent de l’Associació de Veïnes de Ciutat Meridiana, la PAH, 500x20 i un munt de
veïnes i comerciants del barri. El
vam aturar i vam aconseguir que
el banc li fes un lloguer social. La
Joana va anar a l’assemblea de
l’APE perquè Endesa li havia tallat
la llum sense aplicar el principi de
precaució de la llei 24/2015. Vam
fer molta pressió a la Generalitat i
vam aconseguir que sancionés Endesa i li van restablir el subministrament de llum.

Eixamplar la solidaritat
Aquestes històries es repeteixen
a diari a Barcelona, una ciutat
assetjada per l’especulació, per
l’impacte del turisme sobre l’habitatge, per la desregulació total
dels preus de lloguer, per la permissivitat en acumular milers d’habitatges buits, una ciutat que pateix les conseqüències de la manca
històrica de polítiques públiques
encaminades a garantir el dret a
l’habitatge.
Però per altra banda, a Barcelona cada vegada som més les que de
manera organitzada anem eixamplant el moviment social pel dret
a l’habitatge, un moviment amb
molta història.
Tenim eines, imaginació i força
com per arribar al 2045 a una Barcelona on es garanteixi el dret a
l’habitatge, però per fer-ho queda
molt de recorregut i hem de pressionar molt més l’Ajuntament, la

dani codina

Generalitat i el govern de l’Estat.
En la nostra història, aconseguim
que la partida pressupostària en
habitatge, als tres nivells, arribi al
l’1,5% del PIB, lluny del 0,2% actual, homologant-nos així al nostre
entorn europeu (Holanda 3% i Alemanya 2%) i invertint en polítiques
públiques que permetin les reformes estructurals que necessitem.
En la nostra història aconseguim
que mesures que en l’actualitat
s’apliquen però no amb la intensitat que necessitem, s’apliquin amb
determinació, com: el tanteig i retracte, la construcció, la captació
de pisos buits de particulars, l’expansió d’altres formes de tinença

com les cooperatives d’habitatge,
la lluita contra l’infrahabitatge, el
assetjament immobiliari i les sancions a pisos buits de grans propietaris. En la nostra història forcem
l’aplicació de la legislació vigent i
arribem al 2027 amb un parc públic
de lloguer social del 15%.
Entre els reptes de la nostra
història hi ha teixir aliances per assolir els canvis legislatius estatals:
alliberar les famílies dels deutes
hipotecaris, recuperar els pisos
buits en mans del sector financer
rescatat amb recursos públics, regularitzar les ocupacions i reformar la Llei d’Arrendaments Urbans
permetent limitar els preus del
lloguer i donant estabilitat, seguretat i assequibilitat al lloguer com
a forma de tinença.
En la nostra història, aconseguim transformar l’imaginari col·
lectiu, desprendre’ns de la fal·
làcia de la cultura de la propietat
i recuperar el valor d’ús i la funció
social de l’habitatge, allunyant el
valor d’acumulació i especulació
predominant en l’actualitat.
La història que hem de construir
és la de la Barcelona referent al
dret a la ciutat, amb barris dignes,
habitatge assequible, transport
sostenible, equipaments, horts urbans i un múscul veïnal i associatiu
que pugui fer front a qualsevol govern o poder fàctic.
A la nostra història som capaces
de fer tot això i la filla de la Joana
s’independitzarà pagant un lloguer
de mercat a la Barcelona del 2045
o formarà part d’una iniciativa
d’habitatge cooperatiu com La
Borda a Can Batlló, a una ciutat,
a uns barris que ja no expulsen les
veïnes. És a les nostres mans escriure la nostra història.

“El dany més gran del
desnonament ha estat el trauma
que li ha causat al meu fill”
Anaïs Barnolas conversa amb Verónika loká
i eliseo loyé, veïns del barri del clot

Verónica Loká i Eliseo Loyé van viure 25 anys de lloguer amb els
seus tres fills a un entresòl del barri del Clot. Van construir un
Mercadona als baixos i el seu pis va passar a tenir una terrassa
sobre el sostre del supermercat. Va ser llavors quan van començar
tots els maldecaps. “El propietari ens volia apujar el preu del
lloguer. Primer ens va denunciar perquè deia que no pagàvem els
rebuts, vam demostrar que no era així i vam guanyar el judici.
La segona vegada al·legava que se’ns havia acabat el contracte
quan el teníem indefinit”, afirma Loká. La situació va continuar
amb més judicis i recursos fins que els va arribar l’ordre de
desnonament.
“El 25 de juliol del 2011 van venir els Mossos d’Esquadra amb
molta ràbia, semblava com si fóssim terroristes. Van pegar els
manifestants, a un activista li van obrir el cap. Es van enfilar pel
balcó com si anessin a endur-se animals”, relata Loká. En el pis hi
havia el seu fill de 12 anys. “Fins i tot ell li va demanar al secretari
judicial que ens deixés recollir les coses, però li va respondre que
només teníem dos minuts per marxar”, recorda.
L’altre fill va arribar quan ja els havien fet fora i va veure com
treien totes les coses del pis. “El dany més gran del desnonament no ha
estat perdre la casa, sinó el trauma que li ha causat al meu fill. Tota la
família patim per ell. Ha deixat els estudis, es passa el dia al llit”.
El desembre del mateix any l’Ajuntament els va facilitar un
pis de protecció al barri de Clot. “Tot i això, no passo per la zona
on vivíem abans, em porta mals records”, afirma Eliseo Loyé. La
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Noves
maneres
d’habitar
Les cooperatives o la cessió d’ús són alternatives per avançar en la lluita per un habitatge no especulatiu

Un dels principals
reptes de la ciutat
serà la protecció
de l’ús de l’habitatge
i de la gent que hi viu
Núria Colomé Montull
Celobert cooperativa
Darrerament sembla que estem redescobrint que l’habitatge és l’essència de la ciutat, que sense habitatge no hi ha ciutat i que si totes
les residents no s’hi poden quedar,

la ciutat deixa de ser nostra per
passar a ser la ciutat d’aquelles
que la visiten, que des d’altres
indrets han somniat en viure-hi o
que la volen utilitzar per fer diners. Així doncs, un dels principals
reptes que la nostra ciutat afronta avui, i segurament durant molt
de temps, és la protecció de l’ús
d’habitatge i de la gent que hi viu.
Per tant, l’habitatge i també quin
habitatge hem de fer per garantir
que la gent pugui seguir vivint a la
ciutat seran temes clau.
Potser d’aquí vint-i-cinc anys,
i després d’un gran esforç, per fi
el parc d’habitatge assequible a

Barcelona serà raonable, i haurem
aconseguit assolir el mínim del 15%
de la primera residència que fixa
el requisit de solidaritat urbana.
Haurà calgut construir molt, trobar
els incentius necessaris perquè les
persones propietàries cedeixin els
seus habitatges per generar habitatge assequible i aconseguir que
l’habitatge “normal” deixi d’estar
en constant subhasta, ja sigui per
pujar-li el preu o per buscar altres
usos amb els quals la propietat en
pugui treure un major rendiment.
Un camí especialment engrescador serà l’aparició de noves maneres d’habitar, fer comunitat i
generar habitatge, que permetran
diversificar les possibilitats a l’hora
de pensar en quin habitatge volem,
i ens ajudaran a crear un habitatge no especulatiu i generador de
convivència. Una de les principals
propostes en aquesta línia són les
cooperatives d’habitatges en cessió d’ús amb un model de cohabitatge, és a dir, aquelles on la tinença de l’habitatge està en mans de
la cooperativa (la propietat pot ser
privada o municipal) i les persones
usuàries tenen el dret a l’ús de
l’habitatge. Si tot va bé, hauran de
permetre assajar elements força
desconeguts a la ciutat, i que altres iniciatives tant públiques com
privades podran utilitzar.

Repensar l’habitatge

anaïs barnolas

Eliseo i Verónika davant del portal de la casa on els van desnonar

Generalitat els acusava de delictes de desordre públic i atemptat
i resistència a l’autoritat i els demanava dos anys i mig de presó,
però després del judici va rebaixar la petició de penes a multes.
Ara estan a l’espera de sentència. “Quan et treuen de casa, a ningú
no el denuncien, som els únics de l’Estat espanyol. Jo ja no sé què
més puc pagar perquè porto més de deu anys patint per un pis”,
diu Loká. En una Barcelona del futur, “espero que es compleixi
el dret que tenen les persones de tenir un habitatge. Haurien de
baixar els preus i parar els desnonaments. Hi ha gent a la qual li
passa això i es tanca en ella mateixa, no se’n surt i es mata. Jo he
tingut la sort de comptar amb el suport de les associacions, dels
veïns, sense ells no me n’hagués sortit”.

Aquestes cooperatives estan començant a pensar els edificis com
espais de convivència, incorporant
espais semiprivats i comunitaris,
on cadascú té el seu habitatge,
però té molt més que això, espais
de joc compartits, espais de cuina
i menjador, espais per a convidats,
i molts d’altres, però on sobretot,
els espais comuns es conceben com
espais que faciliten les relacions,
que potencien la creació i reforç
de la comunitat i el desenvolupament d’activitats col·lectives. I
el més important, on el projecte
col·lectiu és paral·lel o anterior
al projecte de l’edifici i es cuida i

Pepe encinas

s’alimenta amb la mateixa intensitat, conscient que l’habitatge pot
ser molt més que la nostra llar, que
pot ser un espai que faciliti la convivència i generi comunitat.
Un altre element que s’incorpora en aquestes cooperatives
són els mecanismes de perfecti-

Generar comunitat
El model
cooperatiu
pot facilitar
la implicació
dels residents
i l’adequació
de l’espai als
canvis vitals
bilitat autoconstrucció, i autocondicionament, on les persones
que hi viuran intervenen directament en la construcció i el manteniment i poden pensar els habitatges com a espais a completar i
millorar a mesura que els necessiten. Per què volem tres habitacions si som dos o per què anar
canviant d’habitatge si canvien
les nostres circumstàncies vitals
si som capaces de preveure-les i
projectar-les? Ens preguntem si

serem capaces de generar habitatges perfectibles, és adir, habitatges que puguem completar
a mesura que els necessitem o
tinguem diners per fer-ho.
En aquest camí trobarem reptes, en el finançament, les relacions, la legislació, les tècniques
constructives... El paper central
de l’habitatge en el debat ciutadà
està fent que persones, entitats,
cooperatives, empreses i equips
tècnics s’hi apropin i contribueixin a fer realitat un nou model
cooperatiu d’habitatge. Segurament, d’aquí uns anys, després
d’un important esforç col·lectiu,
suport municipal i inversió per
fer possibles aquestes cooperatives, els efectes seran visibles en
les pròpies cooperatives, però el
repte serà que hagin permès obrir
nous camins al parc públic, privat
i col·lectiu.
Un camí que ja s’ha obert, i
que promet agafar embranzida, és
la generació d’habitatge col·lectiu
per a gent gran. Les cooperatives
sènior són aquelles constituïdes
per grups de gent gran que volen envellir juntes amb un model
d’envelliment actiu i comunitari
on es puguin autoproveir dels serveis que necessitaran. Aquestes
cooperatives, per desenvolupar-se
en sòl públic (opció altament desitjable davant la inaccessibilitat
del sòl a la ciutat) hauran de resoldre un aspecte clau: la cessió de
l’habitatge previ a l’administració. Aquesta problemàtica inicial
haurà de transformar-se per sumar
interessos i transformar l’habitatge previ en habitatge assequible
distribuït per la ciutat. Aquest model, que segur que aviat serà una
realitat, permetrà repensar els habitatges públics amb serveis com
edificis comunitaris, on l’habitatge
unitat s’integra en un conjunt que
facilita l’apoderament i l’envelliment de qualitat.

Seduir els residents
D’altra banda, la promoció privada de nous habitatges i de reforma
d’edificis, tindrà el repte d’integrar els principis comunitaris
per seduir nous residents. En un
context de nuclis familiars petits,
disposar d’espais comunitaris que
facilitin la relació entre infants i
entre adults, i permeti generar llaços de convivència i suport mutu,
que s’entreteixeixin amb uns serveis públics que hauran de ser
cada vegada més presents en una
ciutat que s’envelleix, de segur
que serà un actiu.
Finalment, el repte es traslladarà al parc públic per generar edificis on el component comunitari
faciliti l’apropiació de l’habitatge
i eviti dificultats de convivència i
manteniment. El parc públic tindrà un triple repte: generar espais
col·lectius que facilitin la interacció dels veïns i veïnes i l’acompanyament per generar comunitat;
projectar habitatges més flexibles
que permetin allargar la residència
de les famílies tot i el seu canvi de
circumstàncies vitals; i potenciar
l’apoderament amb l’actuació dels
residents en la millora i manteniment de l’habitatge.

Idees esgrescadores
Hi ha la possibilitat de crear
un habitatge no especulatiu
i generador de convivència
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En el futur es respectarà escrupulosament la prioritat dels vianants, que caminaran sense restriccions pels carrers locals

Pepe encinas

El futur és del vianant
Ole Thorson
Doctor Enginyer de Camins i
membre de Catalunya Camina
Fa 25 anys començava el treball
d’un grup de ciutadans pels drets
dels vianants a l’Associació Barcelona Camina (ara, Catalunya Camina).
Una de les primeres accions va
ser l’explotació d’una enquesta sobre mobilitat obligada (els viatges
a la feina i per estudis). Les dades
donaven pistes de la mobilitat a
Catalunya, els seus municipis i les
zones d’alguns d’aquests. Una conclusió important va ser que en gran
part dels municipis a Catalunya,
prop del 50% dels desplaçaments
urbans eren i són caminant. Això
vol dir que la mobilitat urbana és
clarament sostenible, i que és necessari donar més atenció a aquesta majoria que es mou a peu.
Els primers carrers amb preferència per a vianants es van fer al
centre de Barcelona des del 1973,
amb l’oposició del sector econòmic. Ara, 40 anys després, una gran
majoria de residents i botiguers estan d’acord amb la mesura.

On som ara
L’any 2003 es va elaborar la Llei Catalana de Mobilitat Sostenible i el
2006 el decret de Mobilitat i altres.
La Llei estableix que els mitjans
de transport més sostenibles tenen
prioritat sobre els menys sostenibles. No hi ha dubtes que caminar i
anar en bicicleta és més sostenible
que usar vehicles a motor.
Ara s’ha de desplegar la Llei de
Finançament del Transport Públic

(Parlament de Catalunya, setembre de 2015). Implica la possibilitat
de transferir diners del transport
privat al públic.
Desprès de 100 anys prioritzant
una minoria que es desplaça en
vehicles privats, seguim tenint el
resultat que la majoria de la ciutadania ho fa a peu. A partir d’ara
s’ha de planificar la mobilitat per a
aquesta majoria.
Som en una situació on molts
encara diuen que “tots som via-

Zero morts!
Els vehicles
tòxics, sense
limitadors
de velocitat,
o sense guia
per satèl·lit no
podran circular
nants”, per després començar a
centrar-se en solucionar suposats
problemes de la mobilitat mecànica. Aquesta dualitat s’ha d’acabar.
Fins ara pocs projectes urbanístics han incorporat informació
i estudi sobre els vianants. A Barcelona, un dels primers va ser el
procés participatiu de la plaça Les-

LA CIUTAT SOSTENIBLE. HI PARTICIPEN:
Ole Thorson. El futur és del vianant
M. Eugenia Ibáñez. Stop al vehículo privado
Maria Favà. Superilles... del GATPAC al 22@
Lluís Brau. Cotxes? Pocs i domesticats
Sebastià Riutort. Obrir la ciutat intel·ligent
Maria García. Barcelona descontaminada
Marc Villoro conversa amb Albert García

seps, on es van realitzar recomptes
de vianants. S’ha donat continuïtat
amb algun aforament i càlcul de vianants en el projecte de la Ronda
del Mig. I s’ha produït una innovació amb l‘estació de l’AVE de la Sagrera (2008), on s’ha fet una previsió de vianants i calculat nivells de
servei a l’entorn en el futur.
Amb el pla de mobilitat del
2014 ha quedat incorporada la idea
(del 1975!) de les super-illes, xarxa
bàsica de només un 25% dels carrers, que suposa una reducció de
l’ús de vehicles i un augment dels
vianants. Aquest pla reforça la idea
de carrers locals amb una velocitat
màxima de 30 km/h o menys.
A final de 2016 l’Ajuntament de
Barcelona ha presentat un projecte
innovador per a l’avinguda Meridiana, que ha començat amb definicions de les necessitats i prioritats
dels vianants. Això continuarà.

Per què cal canviar
Portem 100 anys pressionant i relegant els vianants a voreres estretes i amb poca atenció als encreuaments.
S’han definit els semàfors durant les 24 hores en funció de les
necessitats dels conductors a les
hores punta, de tal manera que el
sistema de semàfors augmenta les
demores a tots els usuaris les hores
restants del dia.
La majoria (vianants i passatgers dels autobusos), demana un
tracte preferent. Volen augmentar
la seva velocitat comercial i obtenir ones verdes.
No volen més vianants morts: a
Barcelona més d’11.000 ciutadans
són ferits cada any.
Molts turistes -que sostenen part
de l’economia de la ciutat-, caminen i no es desplacen en cotxe.
La gran majoria dels joves caminen a i des de l’escola. La situació d’accés a moltes escoles és
deplorable. No hi ha espai davant
de l’escola. Les voreres són massa
estretes. En alguns passos de vianants a prop de l’escola es pinta
“camí Escolar”, “camí Amic”, però

no hi ha senyals per als conductors
(és falsa educació viària). Els pares
aparquen el cotxe on volen i ocupen les voreres i altres espais vitals
per als escolars. Falta protecció semafòrica prop de l’escola. El camí
a la parada d’autobús no és segur.

Un vianant al 2042
Els vianants necessiten ajut, del
tipus de Moisès separant les aigües
del Mar Roig. Es respectarà escrupolosament la prioritat dels vianants. En tots els carrers locals (el
80%), els vianants no tindran restriccions en el seu caminar, perquè
els altres usuaris els cediran el pas.
La velocitat no superarà en cap
moment els 30 km/h. Es limitarà
electrònicament aquesta velocitat
en els vehicles.
No existiran voreres de menys
de tres metres d’amplada. Sí que
hi haurà paviment únic, per a un
màxim de 20 km/h. No hi haurà
obstrucció de la visibilitat entre
el vianant i conductor (vehicles
aparcats, contenidors etc.). No

El poder ciutadà
La prioritat
del vianant ha
d’agafar força,
per dret, per
vulnerabilitat i
per democràcia
s’aparcaran vehicles en la calçada
-només en algun tram a mig carrer
per a càrrega i descàrrega-. Els espais alliberats de la calçada i els
encreuaments s’utilitzaran per a la
mobilitat i l’oci dels vianants.
Es podrà organitzar una xarxa
de carrils per a ciclistes en carrers de més de vuit metres entre

façanes. En aquesta xarxa, els vianants tindran preferència en els
encreuaments.
Hi haurà diferents sistemes d’informació per als vianants. 1). Un
sistema electrònic simple, al mòbil,
que guiï el vianant pel camí més
directe al destí. 2). Senyals fixos i
variables amb informació de destins
més utilitzats. 3). Tòtems amb informació de detall en opis al carrer,
informació que automàticament
sigui visible també a la tablet. 4).
Informació fiable (també en mòbil)
de les arribades dels autobusos en
les parades properes, el temps que
es triga en caminar a la parada i on
està. 5). Sistemes més estrictes per
aturar conductors al tombar d’un
semàfor en verd: Disc vermell.
També serà obligatori que els
conductors tinguin sistemes de fre
automàtic que s’activi si un vianant o ciclista es troba avançant
cap al front del vehicle.

Marc de futur a 30 anys vista
Carrer ha participat efectivament
en el canvi experimentat fins ara,
col·locant la sostenibilitat i el vianant en un lloc amb molta més
importància que tenia al 1992. És
important indicar que hem avançat
positivament per donar qualitat de
vida als ciutadans, i encara estarem millor al 2042. Perquè la ciutadania i la participació ciutadana
tindran més força.
La idea de la prioritat del vianant, per dret, per vulnerabilitat
i per democràcia, ha agafat força.
La visió de zero morts és una realitat que relega el cotxe a un lloc de
subordinació.
Els vehicles sense limitadors
automàtics de velocitat, sense
guia per satèl·lit i sense control
total de les emissions tòxiques, no
tenen dret a circular per la zona
urbana (tampoc en l’Àrea Metropolitana). El disseny i la gestió de
tots els detalls dels carrers s’han
d’adaptar als vianants i altres usuaris sense motor. Serà aleshores
quan la pau i la tranquil·litat regnaran en la zona urbana!
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Stop al vehículo privado
M. Eugenia Ibáñez
Hay que castigar al coche, quitarle espacio y ofrecérselo al bus y al
tranvía. No hay otra alternativa
posible si Barcelona quiere tener
un modelo de movilidad adaptado
a las exigencias de una ciudad europea moderna del siglo XXI. Para
conseguir ese objetivo hay que
mejorar, en primera instancia y de
manera urgente, el mantenimiento
y los sistemas actuales, coordinarlos y gestionarlos mejor. A medida
que la crisis económica se atenúe,
ampliar infraestructuras y prolongar las redes ferroviarias actuales.
En cualquier caso, hay que romper
con esa dicotomía que ha calado
entre los defensores a ultranza del
vehículo privado: primero debe
mejorar el transporte público y
después aplicar limitaciones a
moto y coche. La realidad impone
otro modelo: si no se quita espacio
al vehículo privado, el transporte
colectivo no puede mejorar.

Dominio del vehículo privado
Barcelona ha perdido en los últimos 20 años excesivas oportunidades para dar un giro a su sistema
de movilidad. Ricard Riol, presidente de la Asociación para la
Promoción del Transporte Público
(PTP), considera que en tiempos
de bonanza económica se optó
por la “planificción” -una ficción
de planificación- en vez de asumir
obras modestas pero efectivas. Se
proyectó la línea 9 de metro, que
quedó parada cuando comenzó la
crisis, otra línea entre plaza de España y Glòries, el túnel ferroviario
de Horta… obras que ni siquiera comenzaron. Y quedaron pendientes
carriles-bus en los accesos a Barcelona, el tranvía, los intercambiadores, aparcamientos disuasorios
juntos a estaciones de ferrocarril
y se permitió que el vehículo privado mantuviera su dominio en las
calles de la ciudad. Hoy, el 14% de
los desplazamientos internos en el
término municipal de Barcelona se
hacen en coche o moto, pero estas
máquinas ocupan el 60% de nuestras calles.
La ciudad recibe cada día 1,2
millones de desplazamientos en
vehículo privado, unos 800.000
de entrada y 400.000 de salida.
Un tercio corresponden a barceloneses que trabajan fuera y dos
tercios proceden de la región metropolitana. El Plan municipal de
Movilidad Urbana prevé reducir el
tráfico privado en la ciudad entre
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Los coches ocupan un 60% del espacio urbano pero sólo absorben un 14% de desplazamientos

El tranvía
Barcelona debe ser la única
ciudad del mundo que tiene
una línea de tranvía en
servicio por sus extremos
y con el tronco central
inactivo. El proyecto para
dar continuidad al trazado
por el tramo pendiente de
la Diagonal -3,8 kilómetrosdebería presentarse en
marzo y a partir de esa
fecha comenzar la fase
de aprobación del coste de
las obras, que necesitará
la mayoría absoluta de
los 41 concejales del
consistorio barcelonés.
Una mayoría que, a priori,
parece difícil de obtener
dada la cerril oposición
de CiU, PP y Ciutadans.
un 20% y un 30%, según la contaminación que generen esos vehículos.
Para conseguir ese objetivo hay
que incrementar un 40% el número
de pasajeros en las redes locales
de transporte público de Barcelona y municipios metropolitanos,
el 30% en Cercanías de Renfe y
Ferrocarrils de la Generalitat y el

La crisis, aliado indirecto del coche
Ricard Riol, de la PTP, habla de
“planificción” para explicar las
oportunidades que ha perdido la
ciudad durante 20 años para dar
un giro a su sistema de movilidad
30% restante en otros sistemas ferroviarios y buses.
Conseguir esas mejoras de pasaje no exige, a priori, grandes inversiones. Riol considera que si se
logra que los trenes de Cercanías
circulen como lo hacían en la década de los años 90, con puntualidad
y sin averías, se recuperarían unos
17.000 viajeros al día, más o menos. Esta red ferroviaria exige de
inmediato un esquema operativo
de vías más eficaz, reducir averías,
revisiones preventivas, sistemas
eléctricos fiables, equipos de vigilancia y cambios de señalización.
En resumen, recuperar ese mantenimiento básico e imprescindible
que suprimieron los recortes del
Gobierno central. Es urgente tam-

bién mejorar los esquemas de vías
para ampliar la frecuencia de paso,
evitar los colapsos en la línea general, suprimir la bifurcación de la
estación de Francia en la calle Aragón que limita la capacidad de ese
túnel, y otro tanto en L’Hospitalet
y Sant Andreu para evitar que los
cambios de sentido de los trenes
interrumpan la circulación del resto. Estas mejoras se pueden resolver con obras de reducida envergadura y costos asumibles y darían
mayor capacidad a los túneles ya
existentes y mayor rendimiento a
la red actual de Renfe para mejorar los 350.000 viajes diarios actuales y superar los 400.000.
Es básico afrontar la prevista línea de Cornellà a Castelldefels que

La chapuza de la línea 9 del metro
Las líneas 1 y 5 están ahogadas en horas
punta. La longitud de los andenes impide
aumentar el número de vagones, así que
la mejora en esas dos líneas, descartando
inversiones hoy inasumibles, debe llegar a
través de la explotación de las mismas, con
cambios en los protocolos en las paradas que
den mayor agilidad al tránsito de pasajeros.
Las dudas en la red de metro se centran
en el futuro de la línea 9, un proyecto con
errores desde su inicio, mal planificado
por el gobierno de CiU y mal gestionado
por el conseller socialista Joaquim Nadal.
Proyectada a lo grande, sin reparar en
gastos, con túneles más profundos de lo
necesario, y en consecuencia de costos
elevadísimos, las obras se paralizaron en
cuando la crisis económica asomó la cara.

Se han construido 47,8 kilómetros de túnel
y quedan pendientes otros 4, además de
los intercambiadores de Sagrera y Torras y
Bages, imprescindibles para dar coherencia
a toda la red de transporte colectivo de la
ciudad. Acabar las infraestructuras del
tramo entre Sagrera y Universitat puede
costar, aproximadamente, unos 1.100
millones y mientras se decide de dónde
se saca ese importe hay que pagar unos
150 millones anuales por los compromisos
adquiridos con las constructoras. Un
ejemplo de la chapuza cometida en esta
línea es que su sistema constructivo no
ha sido copiado por nadie. Pero, ¿hay que
acabar la línea 9? Por supuesto que sí, otra
cosa es cómo hay que hacerlo. Dejemos
libre la imaginación y supongamos que

todas las mejores anteriores se convierten
en realidad. ¿Quedará Barcelona liberada
de la presión del vehículo privado? Los
expertos no lo ven tan claro. Lluís Brau,
arquitecto y urbanista, considera que la
hegemonía cultural de coches y motos
no desaparece con facilidad frente a un
transporte colectivo de calidad y eficaz. La
modificación de los hábitos de movilidad
exige que la Administración se involucre
a fondo. Brau juzga indispensable que la
gente entienda que los efectos negativos
que produce el coche en el medio ambiente
exigen limitar su uso, y en esa tarea
deben implicarse aquellos en quienes el
votante ha depositado la facultad de tomar
decisiones en aras del bien común. Quizá se
trate de un proceso lento, pero necesario.

dará comunicación en zonas que
ahora carecen de transporte ferroviario. Es necesario que cualquier línea de tren que entre en Barcelona
por un extremo tenga continuidad
por el otro, que después de pasar
por el centro de la ciudad comunique los municipios situados al norte
y al sur y evitar así movimientos inútiles, trenes que, por ejemplo, llegan a L´Hospitalet y allí se quedan.
Los trenes regionales deben recuperar trayectos semidirectos y
variantes para acercar el ferrocarril al centro de Catalunya. El desdoblamiento de las líneas de Vic es
prioritario.

Autobuses
Tanto los urbanos como los interurbanos deben mejorar la velocidad
comercial, un 10% como mínimo en
horas punta. Las comunicaciones
entre municipios y con Barcelona
a través de estos vehículos mejorarían notablemente si dispusieran
de carriles propios con circulación
preferente. Para la red de buses
de la ciudad debe replantearse el
sistema semafórico que gestiona
una empresa privada y conseguir
prioridad para los buses, objetivo
que ya planteó Transportes Metropolitanos de Barcelona hace más
de 20 años sin que ni tan siquiera
se llevara a cabo una prueba piloto. Un transporte público que presta servicio a 40 o 50 personas no
puede tener en la vía pública o en
las carreteras de acceso a las ciudades el mismo trato que un coche
privado que, en la mayoría de los
casos, va ocupado únicamente por
su propio conductor.

Aparcamientos disuasorios
Imprescindibles junto a las estaciones ferroviarias y siempre vinculados al sistema de la red de transporte público, autobuses, metro
o tranvía. Estos aparcamientos,
en especial si están más próximos
al origen del desplazamiento que
al final, pueden dar comodidad al
cambio del vehículo privado al colectivo. Un moderno sistema de billetaje permite sin problemas ese
transbordo modal.
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Superilles...

La prova pilot del Poblenou es va fer de manera precipitada i es van cometre errors, però la idea és vàlida i s’ha de ser agosarat: no es pot contentar tothom
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...del GATEPAC al 22@
Hi ha espantalls que, malgrat que la història
va endavant, sempre hi tornen. Un dels més
repatanis és el que defensa la lliure circulació
dels cotxes per la ciutat. La superilla del
Poblenou és ara la culpable que el galliner
s’hagi tornat a esvalotar
Maria Favà Compta
periodista
La superilla ja va néixer disminuïda
i amb faltes, i les protestes l’han
acabat de desfigurar. Però el que
cal és rescatar la seva filosofia: la
reducció del vehicle privat a l’interior de la ciutat. Per economia,
per ecologia, per qualitat de vida.
Pel model de ciutat. Una ciutat habitable on el cotxe s’estigui quiet
al pàrquing subterrani el màxim
temps possible. Potser no s’ha dit
prou vegades ni prou alt: Barcelona
té un excel·lent servei de transport
públic que pot suplir, en la majoria de les situacions, els desplaçaments en vehicle privat. Amb comoditat i estalvi.
Els primers que van proposar fer
superilles a Barcelona van ser els
arquitectes del moviment GATEPAC
durant els anys trenta. Es va publicar a la revista A.C. Documentos de
actividad contemporánea un projecte de superilles. En el moment
que es va fer aquella proposta, els
qui hi estaven en contra al·legaven
que les superilles desvirtuaven les

cantonades de l’Eixample, que és
l’element més reeixit i visionari del pla que va imaginar Cerdà.
Però el projecte no es va arribar ni
a provar, en part per culpa de la
guerra incivil.
Durant els anys cinquanta, i
potser influïda per l’esperit del GATEPAC, Barcelona comença tímidament a tancar carrers de la ciutat
vella al trànsit. No van ser restriccions totals. Només en els horaris
amb més afluència de vianants i a
la resta del dia es permetia que hi
circulessin vehicles. El primer va ser
el carrer Boqueria, després Portaferrisa, Petritxol, Comtal... Tots són
carrers pensats per als carros i no
per als cotxes, i quan ara els mirem
ens sembla mentida que hi poguessin circular sense matar a ningú.

“El meu cotxe, la meva closca”
Per Nadal de 1963 es fa una prova
pilot a l’interior de la zona compresa entre la Rambla, la plaça Catalunya, Fontanella, Via Laietana, Jaume I i Ferran. No em consten gaire
protestes. Encara. Cinc mesos després, el maig de 1964 es decideix

Els pioners del gatepac
Els primers que van proposar fer
superilles a Barcelona van ser els
arquitectes racionalistes durant la
segona República, i els que estaven
en contra al·legaven que es
desvirtuava el pla Cerdà

prohibir el pas de cotxes en aquesta mateixa zona entre les onze del
mati i les dues del migdia i les cinc
de la tarda i les vuit de la nit.
I aquí comencen les protestes.
Les podreu trobar a totes les hemeroteques i han durat fins ara
mateix. No es pot dir que siguin arguments de dretes ni d’esquerres.
Les raons cal buscar-les en el camp
sempre misteriós de la psicologia.
“El meu cotxe, la meva closca”.
La guerra oberta entre defensors i detractors de les illes de vianants té un punt àlgid el 1973 quan
es comença a tancar al trànsit el
Portal de l’Àngel, que ja en aquell
moment era l’emporium comercial
de la ciutat amb Can Jorba com a
reclam màxim. Vaig participar en
una taula rodona a Ràdio Barcelona on els comerciants estaven
molt furiosos. Un botiguer de la
plaça de la Vila de Madrid que tenia un negoci de sanitaris on ara hi
ha el Decathlon va explicar davant
del micròfon, molt explícitament,
la situació d’indefensió en la que
quedarien els seus clients, que no
podrien anar a buscar els bidets
amb el seu cotxe. Quan aquest
senyor escenificava el melodrama
amb la trista història dels “sense
bidet” ja feia molts anys que existien les illes de vianants a Europa.
Però els nostres botiguers havien
llegit poc i viatjat menys.
Si ara l’Ajuntament comuniqués
a aquests comerciants o als qui els
han succeït que s’elimina l’àrea de
vianants, estic segura que muntarien barricades a la plaça Cucurulla.

Protestes que no han cessat
A més de les cartes dels lectors i
dels diversos col·lectius de transportistes que es manifestaven en
contra de les restriccions, també
es publicaven articles d’opinió que
dibuixaven un panorama apocalíptic (un exemple: César Mora el 30
de desembre del 1973 a La Vanguardia).
Implantades les primeres illes,
l’alcalde Enric Masó impulsa l’elaboració d’un nou pla de superilles
a l’Eixample seguint el model del

GATEPAC. Es va aprovar en el plenari de l’octubre del 1975, que és
el primer que va presidir l’alcalde
Joaquim Viola. Aquest projecte
tampoc no va tirar endavant, però
el 1978 el rescata l’alcalde Socías
Humbert. En aquest últim pla es
preveia agrupar entre sis i nou illes
de l’Eixample i eliminar-hi la circulació interior. Tampoc no res.
El delegat de serveis -i abans
periodista- Antoni Figueruelo i després l’alcalde Maragall tenien una
especial mania al cotxe, i tant l’un

Oposició recurrent
Les protestes
contra les illes no
han cessat mai:
el 1995 els veïns
de Sarrià es van
oposar a que el
carrer Major fos
per a vianants
com l’altre van aconseguir petites
grans victòries. El primer va boicotejar la velocitat interior de la ciutat a base de desincronitzar els semàfors del carrer Aragó, i el segon
va treure els cotxes de la Rambla
del Poblenou i va humanitzar una
mica la Meridiana.
Però les protestes contra les
illes no han cessat mai. La més sonada abans de la que ara es fa al
Poblenou, la van protagonitzar els
veïns de Sarrià el 1995 quan es va
fer per a vianants el carrer Major
de l’antic poble.
El 2006 es va implantar la primera superilla que ha reeixit, la de
Gràcia, i en anys posteriors s’han
fet vuit més de mides reduïdes però
totes fora de la trama Cerdà. Una
illa que funciona, tot i que és un

cos estrany en el teixit urbà, és el
complex de Diagonal Mar. A la Vila
Olímpica, els arquitectes també ho
van intentar però al final es va continuar amb la quadrícula Cerdà.
Al Poblenou, Convergència ha
donat suport als veïns que protesten i ha pagat les pancartes, que
són maques i cares, que pengen
dels balcons. Cal reconèixer que la
superilla es va implantar de forma
precipitada i amb alguns defectes tan greus com ara penalitzar
el transport públic eliminant les
parades dels autobusos. A més ha
coincidit en el temps amb les obres
de Pere IV que tallen aquesta via
en punts que coincideixen amb la
superilla.
Des del despatx es va pensar
que aquests carrers del vell Poblenou (ara 22@) eren el lloc adequat
perquè hi ha pocs veïns i produiria
poques molèsties. Però no es va tenir en compte que hi ha pàrquings
privats dins de la superilla, uns
pàrquings que són de nova creació
i que amb una mica de previsió podrien haver tingut l’accés des de
les cruïlles. Sense aparcaments a
dins de l’illa hauria estat més fàcil
reduir quasi del tot el trànsit interior i permetre el perimetral.
Si voleu conèixer els arguments
dels veïns contra la superilla mireu “AfectadosPorLasSuperilles” a
Facebook. Els raonaments no són
gaire originals. Volen el que hi havia abans.
L’Ajuntament ha de cantar un
mea culpa i admetre els errors, i
sobretot reconèixer que no s’ha
aconseguit la reducció del trànsit al barri. Ans el contrari, ara
els carrers Pallars i Pujades van
més plens que mai i estan més
embussats.
El pla Cerdà i les superilles són
incompatibles si aquestes es plantegen intentant acontentar tothom. Amb mitges tintes. Si els planificadors optessin per una solució
radical eliminant del tot el trànsit
interior, potser serien viables en la
quadrícula de l’Eixample. Espero
que la ciutat no hagi d’esperar 25
anys per comprovar-ho.
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Cotxes? Pocs i domesticats
El cotxe congestiona
la ciutat i és
letal (accidents,
contaminació); la
batalla política per
treure’l és complicada
però no impossible

bon exemple per anar avançant en
aquest sentit. Grans voreres enjardinades amb comerços de proximitat, carril bus, carril bici i reducció
a dos carrils de cotxes per sentit.
Contenció de sorolls, contaminació i accidents en base a velocitat
limitada; fàcil permeabilitat de
l’encreuament transversal per als
vianants.
El projecte no es focalitza únicament entre façanes, sinó que
integra també les dotacions pròximes a la Meridiana que l’envolten:
escoles, ambulatoris, zones verdes
enjardinades.
És un projecte excel·lent, que
en aquest moment està sotmès a un
procés d’ajust a través d’un intens
debat de participació ciutadana.

Lluís Brau
arquitecte-urbanista
L’especulació immobiliària que
enriqueix uns pocs a costa d’empobrir a tothom, el turisme massiu
depredador de barris i el cotxe a
la ciutat, que congestiona i és letal
(morts per accidents, contaminació de l’aire i acústica, producció
de CO2-canvi climàtic), són les tres
principals xacres urbanístiques que
degraden Barcelona i agredeixen
els barcelonins. La ciutat que volem, forçosament haurà d’alliberar-se d’aquestes tres xacres.
La “Barcelona del futur” ha de
ser necessàriament una ciutat sense cotxes. Parlant amb propietat,
una ciutat amb cotxes i motos,
però pocs i domesticats.
És una batalla política difícil que
afecta els hàbits i costums del grup
minoritari dels conductors, que s’hi
oposen. Que requereix importants
transformacions urbanes i metropolitanes, més que infraestructures i
sistemes de transport públic (rodalies), que també, però fonamentalment de gestió de les vies urbanes
i, sobretot, canvi de mentalitat i
comportament de la gent (cotxe
compartit, cotxe autònom, sense
conductor, sense accidents...).
Volem una Barcelona i Àrea Metropolitana amb una mobilitat a escala humana, amable, eficient, segura,

Les Rondes, un cas a part

Una proposta barata
La millora de
les rondes ja
està pensada,
i és transformar
els dos carrils
centrals en
un tramvia de
doble sentit
saludable i per això és necessari que
hi hagi pocs cotxes i motos.
No estem parlant de ciència
ficció. Moltes ciutats i metròpolis
(poques relativament) del centre i nord d’Europa, Amsterdam,
Freiburg, Oslo... ens porten anys
d’avantatge treballant en aquesta
línia amb brillants resultats.
Tampoc no es tracta de plantejar grans invents. La tècnica de les
“environmental areas” (Colin Buchanan, 1963), les anomenades “superilles”, fa mig segle que s’estan
aplicant amb èxit.
El concepte és senzill. El vehicle privat es distribueix per la
ciutat a partir d’una xarxa bàsica
de carrers. Les cel·les interiors són
les àrees ambientals o superilles:
són el territori “verd” i segur dels
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El projecte olímpic de les rondes arrosega una funesta taca: l’aposta exclusiva pel vehicle privat
vianants, de les persones, per on
de forma controlada, a baixa velocitat, pot circular-hi el transport
públic i la bicicleta.
Els vehicles particulars i de mercaderies poden també, de forma
lenta, convivint amb els vianants,
(velocitat 10km/hora), accedir a
qualsevol punt de l’interior de la
superilla amb dues condicions: a)
poden únicament entrar i sortir, mai
creuar la superilla i b) amb prioritat
invertida. És a dir, la preferència és
sempre del vianant, la bici i el bus,
per aquest ordre. El cotxe, l’últim.

Les grans vies urbanes
En l’actualitat la xarxa bàsica de
circulació de Barcelona és molt
densa, d’un gra de malla molt petit, d’una illa de l’Eixample (uns
100m). Ocupa pràcticament tots
els carrers de la ciutat. La xarxa
bàsica del futur haurà de ser menys
opressiva, molt més àmplia i lleugera, de 300-500m o més.
Sens dubte el punt més complicat i sensible d’aquest model urbà
gravita en els carrers sobre els quals
ha d’operar la xarxa bàsica de circulació. Els que millor poden suportar i
adaptar-se, sempre que encaixin en
l’esquema d’ordenació de la xarxa

Dibuix del tramvia pel carril central de la ronda
bàsica, són les grans avingudes urbanes d’àmplia secció: carrers com
Aragó-Guipúscoa, Gran Via, Diagonal, Passeig de Gràcia, Passeig Sant
Joan, Paral·lel, Urgell, Carretera de
Sants, Bac de Roda, Meridiana, Ronda del Mig, les Rondes...
L’objectiu ha de ser: integrar
en aquests carrers àmplies voreres

arxiu

verdes per als vianants, carrils bici,
transport públic, bus o tramvia amb
prioritat de pas, i també el trànsit
motoritzat, però calm (velocitat
màxima 30km/h, amb profusió de
semàfors amb cicle llarg a favor
dels vianants, el contrari d’ara).
El recent projecte municipal de
pacificació de la Meridiana és un

La gran operació urbanística de
Barcelona amb motiu dels Jocs
Olímpics, obrint la ciutat al mar,
no podia haver estat més exitosa.
No obstant, el projecte olímpic
arrossega una funesta taca negra.
L’aposta exclusiva a favor del vehicle privat (de la minoria dels
conductors) concretada en la caríssima construcció (50% del pressupost olímpic) de l’anella de les
Rondes, que emmuralla la ciutat
respecte de l’Àrea Metropolitana
que l’envolta.
Els previsibles efectes incentivadors no podien haver estat més
nefastos. Fort increment en la
utilització del cotxe amb les conegudes seqüeles d’intensa congestió i increment de morts per
accidents i contaminació, a part
de fortes i injustes penalitats per
a la població resident a l’entorn
immediat de les rondes, barris
partits, efecte barrera i insuportable contaminació directa, acústica i de l’aire.
Les propostes de cobrir i de
transformar la ronda en túnel, que
en algun tram s’ha executat i que,
comprensiblement, els afectats directes reclamen, no sembla la solució més adequada. Comporta una
extraordinària inversió únicament
adreçada a pal·liar els símptomes,
però deixa tal qual, sense atacar,
la malaltia, causa i origen de tots
els mals, que és la mobilitat urbana basada en el vehicle privat.
La imaginativa idea de l’arquitecte David Bravo resulta molt més
atractiva i eficient. Es tracta d’una
proposta ben econòmica. Transformar els dos carrils centrals de cotxes de les Rondes en un tramvia de
doble sentit, sense encreuaments
ni semàfors. Com un metro de
circumval·lació.
Les estacions pont, intercanviadors amb la xarxa de transport
públic de superfície, connectarien
amb l’andana central del tramvia.
El projecte es complementa
amb la proposta de cobrir la Ronda, de domini públic, amb un mix
d’habitatge públic, fortament deficitari a Barcelona, i privat.
L’ús residencial ajudaria a donar vida a la inhòspita gran secció
de les Rondes en superfície. Conformant àmplies voreres verdes
amb comerç, carril bici i evidentment domesticació del trànsit de
les calçades laterals. (tipologia de
grans vies urbanes).
És una idea suggeridora per a
les Rondes, per a la ciutat, que resoldria d’una vegada per totes les
intenses molèsties que pateixen els
que viuen pròxims a aquestes vies.
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Obrir la ciutat intel·ligent
Sebastià Riutort
sociòleg, membre
de som energia
La crisi del nostre temps (que és
econòmica, política, ecològica i
cultural) conviu amb dues grans
tendències d’àmbit global: un món
cada vegada més urbà i la ràpida
evolució de la tecnologia digital.
Les ciutats se situen avui en la cruïlla històrica d’aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia per
fer front als reptes del segle XXI.
Però, com cal recordar, la tecnologia no és neutra: la seva aplicació
pot respondre a un conjunt variat
de motivacions vinculades a diferents models de societat. El punt
clau consisteix, doncs, a definir
quina ciutat construir i com posar
la innovació tecnològica al seu servei. El contrari implicaria l’adaptació de la ciutat i els seus habitants
als nous designis tecnològics del
sector digital.
Si volem fer de Barcelona una
ciutat més sostenible, equitativa i
democràtica tot aprofitant les potencialitats que ofereix la tecnolo-

Un model urbà
Sense un
projecte polític,
la “ciutat
intel·ligent”
pot esdevenir
més desigual
i tecnòcrata
gia, el marc conceptual de l’smart
city o ciutat intel·ligent que ha imperat fins ara necessita ser repensat. La seva visió general parteix
de l’aplicació de les TIC a les polítiques urbanes d’habitatge, energia, mobilitat, residus o de serveis
a les persones (educació, sanitat,
serveis socials, foment de l’ocupació, etc.) a través del desenvolupament d’infraestructures digitals
que permeten la interconnectivitat
i la gestió de grans volums de dades. Però aquesta perspectiva s’ha
tenyit de certa ambigüitat política
sobre el model de ciutat al qual
s’orientava. Rere el llenguatge
smart hi ha predominat més aviat -com adverteix, entre d’altres,
Evgeny Morozov- la lògica tecnocràtica de l’eficiència, la competitivitat i el creixement econòmic i,
en definitiva, una visió que afecta
de manera especial qüestions com
l’equitat i la llibertat. Per altra
banda, sovint s’ha tendit a presentar la innovació tecnològica com
l’esperada solució per resoldre tots
els grans problemes urbans.
Per això és important que les
ciutats, i també Barcelona, polititzin el debat a l’entorn del binomi “ciutat digital” per tal de
definir el sentit de la innovació
tecnològica per al seu present i
futur. D’aquest complex debat en
dependrà el tipus de ciutat que es
formarà en les properes dècades.
Si no es produeix, es pot córrer el
risc de generar ciutats altament

Per avançar cap a una ciutat equitativa i democràtica, les tecnologies han d’estar orientades cap a a aquest objectiu
“intel·ligents” (farcides de xips,
sensors, comptadors, xarxes, punts
de connexió...) deslligades d’un
projecte polític que contempli la
total reconversió socioecològica
del model urbà d’economia, la inclusió social i la cohesió territorial, la innovació democràtica en la
manera de governar o en la forma
de ser ciutadà. Pot derivar en una
ciutat tecnocràtica, més desigual i
que transita a un ritme lent cap a
l’era post-carboni.

Tenim clar l’objectiu?
Per avançar cap a una Barcelona
sostenible, equitativa i democràtica les tecnologies han d’estar
orientades cap a aquest objectiu
(potser de manera més decidida a

Aplicació de les TIC
Rere el
llenguatge
‘smart’ subjeia
un model
basat en la
competitivitat
i el creixement
com ho estan ara; tot i que també
és cert que ja trobem iniciatives en
aquest sentit).
En l’àmbit de la sostenibilitat, han de contribuir a disminuir
la petjada ecològica de la ciutat i
aplicar-se cap a l’ús eficient i estalviador d’energia i aigua, la generació d’energia verda, la mobilitat
sostenible, la reducció (i la millor
gestió) de la contaminació i els resi-

dus, la preservació de la biodiversitat urbana, la construcció i reforma
ecològica d’edificis i habitatges, el
cultiu dels valors ecològics, etc.
En l’àmbit de l’equitat, les tecnologies han de ser un aliat indispensable de la política social de reducció de les desigualtats. La ciutat
digital no serà equitativa si no facilita l’accessibilitat de manera inclusiva i lluita contra l’escletxa digital.
En l’àmbit de la democràcia, la
tecnologia ha de contribuir a crear
formes de governar que aprofundeixin en l’exercici democràtic i
fomentin i facilitin una ciutadania
corresponsable.
La tecnologia serà una eina necessària per anar forjant una vida
urbana més eco-compatible i uns
sistemes de relació social basats
en la solidaritat, l’equitat i la llibertat. Però la tecnologia no serà
suficient. Per exemple, per a la
transició a una ciutat sostenible
es fa indispensable la implicació
conscient i decidida de tota la ciutadania, tant de manera individual
com organitzada en projectes cooperatius.

Tecnologia per a qui?
La ciutat digital ha de poder ser
pensada i decidida per les persones que la viuen perquè la tecnologia pugui estar al servei de totes
i cadascuna d’elles. Aquestes han
de poder expressar aspiracions i
necessitats, prendre decisions,
compartir coneixements, co-crear
solucions i apropiar-se de manera
autònoma -individualment i col·
lectivament
- de les eines tecnològiques i dels seus usos. En definitiva, es tracta de cultivar una
ciutadania intel·ligent, amb capacitat per comprendre, aprendre i
afrontar els nous reptes i problemàtiques associades. Només així
les tecnologies digitals esdevindran
“tecnologies obertes”, utilitzant el
terme del filòsof André Gorz, en

tant que generaran relacions d’autonomia, cooperació, comunicació
i interacció enlloc de la servitud
provocada per una intervenció
aliena i fonamentada en la lògica
economicista. Un dels principals
perills de la ciutat intel·ligent és
que es construeixi d’esquena als
seus habitants. Per exemple: que
la infraestructura intel·ligent de
la ciutat tingui coneixement de la
gent a través de l’acumulació de
grans dades (d’àmbit tant públic
com privat) i que en canvi la gent
no tingui un coneixement sobre
aquesta mateixa infraestructura.
Sense renunciar a l’eficàcia
i l’eficiència, per caminar en la
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direcció exposada caldrà avançar
de la mà d’una estratègia que
compti amb el lideratge públic,
recolzada en el reconeixement i
garantia de drets i en el disseny
de nous models d’accés, propietat i gestió compartida i governança democràtica de la tecnologia. Tal volta el Pla Barcelona
Ciutat Digital 2017-2020, Transició cap a la Sobirania Tecnològica pot ser un pas important
perquè el sector públic, la ciutadania, el teixit socioeconòmic
i l’acadèmia tracin renovades línies d’actuació. Està en les mans
dels barcelonins i barcelonines
aconseguir-ho.

“Per fer una ciutat humana,
cal posar-hi bicis i treure cotxes”
marc villoro conversa amb albert garcía,
d’amics de la bici

Albert García és “un ciclista que es dedica a la informàtica, ho
faig tot en bicicleta. Als anys 70 era corredor ciclista, als 80 era
missatger, als 90 vaig ser més activista i he viatjat en bicicleta”.
És membre d’Amics de la Bici, una associació que va néixer el 1981
“per potenciar l’ús de la bicicleta de forma activa, som un grup
de persones voluntàries i assembleàries que reivindiquem l’ús de
la bici com un mitjà de transport”. Uns orígens en què persones
implicades en moviments de carrer (ecologistes, polítics...) volien
canviar la societat amb l’ús de la bicicleta. “Durant els primers 2025 anys fèiem moltes activitats perquè no hi havia cap institució ni
ningú que les fes, i aquestes activitats eren lúdico-reivindicatives,
perquè en aquella època el fet que anéssim 40 o 50 bicicletes en
grup a un lloc era reivindicatiu”, assegura García.
Amics de la Bici manté el local al carrer Demòstenes, al barri
de Sants, i compta amb uns 500 socis malgrat que “no fem captació
de socis perquè considerem que la persona que se’n faci ha de ser
perquè vol ajudar o fer alguna cosa per a l’associació o per a la
bicicleta. Creiem que som l’altaveu dels usuaris i usuàries, als
quals estem molt propers, i que els representem”.És indubtable
que a Barcelona la bicicleta ha anat guanyant terreny amb el
pas dels anys, però encara hi ha feina a fer i aspectes a millorar.
Sobre els carrils bici, García diu que “tots els carrers de 50/hora
han de tenir un carril bici a la calçada i d’amplada suficient,
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mobilitat. Al contrari, ha estat la
manera d’impulsar els modes més
sostenibles i justos (vianant, bicicleta i transport públic). Com tots
els canvis que afecten hàbits, les
reaccions inicials contràries de
part d’alguns sectors són normals
i solen destapar alguns dels mites
creats per l’immobilisme.
El primer mite, quan es diu que
són mesures antisocials. Les ciutats
que han dificultat el cotxe han provocat el canvi de mentalitat també
en aquest aspecte. L’equitat no es
mesura per l’accés al cotxe i del
cotxe, sinó pel dret a la salut i
l’accés als modes més justos i sostenibles (vianant, bici i transport
públic i col·lectiu). Cal recordar a

No posem excuses

La ciutat i la població estan preparades per donar espai al transport públic i a la mobilitat que no contamina

igansi r. renom

Barcelona
descontaminada
La contaminació de l’aire serà una de les
primeres batalles que guanyarà Barcelona.
Ciutats europees semblants fa anys que estan
actuant amb resultats
maria garcía
plataforma per la qualitat
de l’aire
Abans de veure quin seria el full de
ruta, cal fixar el punt de partida en
què ens trobem. La contaminació
és un problema de salut pública de
primer ordre. El consens científic
i polític és absolut i la majoria de
la població és conscient dels seus

efectes. Preocupa a més del 80%
dels barcelonins i barcelonines i
el 70% està d’acord amb aplicar
restriccions al trànsit, segons l’últim baròmetre de l’Ajuntament de
Barcelona. La majoria dels contaminants provenen de la crema de
combustibles fòssils i tenim ben
identificats els focus emissors: el
principal, el trànsit motoritzat
(50%), seguit del trànsit marítim i

Albert García a la seu d’Amics de la Bici
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perquè allà és on cal”, i sobre els aparcaments comenta que “no
n’hi ha prou. El problema principal és que no hem superat la U
invertida i hem de poder triar, igual que passa amb el cotxe. Un
bon exemple és l’aparcament vigilat de bicicletes que hi ha davant
l’Illa Diagonal”.I quin paper jugarà la bicicleta a la ciutat d’aquí
25 anys? “La bicicleta fa 200 anys que s’ha inventat i hauria de
ser el vehicle del futur. Totes les ciutats estan preparades per a la
bicicleta i sols fa falta treure els cotxes. Per fer una ciutat humana
cal posar-hi bicis i treure cotxes”, respon García.

l’activitat industrial. Sabem que no
es tracta d’episodis puntuals com
succeeix a París o Londres, per anticiclons hivernals. El problema de
Barcelona és la contaminació que
respirem al llarg de l’any, la mitjana anual, que duplica la pol·lució
d’aquestes dues ciutats europees.
Aire tòxic que causa 3.500 morts
prematures a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i nombroses
malalties. Superem els valors de
protecció de la salut i la legalitat
que obliga Europa. Es tracta, per
tant, d’un problema sistèmic que
exigeix mesures estructurals.
La següent pregunta és si Barcelona té les condicions per actuar.
Mirem al nostre voltant. La lluita
contra la contaminació l’estan lliurant els governs de les grans ciutats
com Londres, Berlín, Milà, Lisboa,
París i un llarg etcètera. Actuant en
l’àmbit de les seves competències i
arrossegant en aquest procés d’altres administracions, per la seva
influència en les dinàmiques metropolitanes. En alguns sectors com
el transport els canvis seran més
ràpids, només depèn de la voluntat
política. En altres com la contaminació del port, industrial i la incineració de residus, caldrà liderar i
articular-se amb altres administracions. El gran canvi però serà iniciat
amb la transformació del model de
mobilitat, el principal responsable
de la contaminació que respirem.

Cal reduir el cotxe
Barcelona és la ciutat europea amb
més densitat de vehicles, amb sis
mil cotxes per quilòmetre quadrat. El doble que Madrid i el triple
que Londres. Diàriament circulen
més d’1 milió de vehicles (mitjana d’ocupació d’1,18 persones/
vehicle). L’espai públic dedicat
al cotxe és del 60-70%. Xifres que
mostren el seu domini absolut a la
nostra ciutat com a resultat de nefastes polítiques de mobilitat, amb

plans “renove”, infraestructures
viàries i soterrament del transport
públic. Davant la congestió s’ampliaven autovies i aparcaments que
lluny de solucionar el problema,
han portat més cotxes a la ciutat.
Està àmpliament estudiat: s’anomena “demanda induïda”.
Per revertir aquest model,
Londres, Milà, Estocolm, Lisboa,
Berlín, Atenes, Amsterdam, París,
Rotterdam, Roma... més de 220
ciutats europees han demostrat
que millorar el transport públic no
és suficient. Cal dificultar la circulació de cotxes limitant l’accés a la
ciutat dels més contaminants (els
dièsels en general) i/o establint

Efectes nocius
Hi ha consens
científic
i polític que la
contaminació és
un problema de
salut pública
de primer ordre
una tarifa de circulació per a tota
la resta. Amb la tarifa de circulació
(Congestion Charge, en anglès),
en tan sols 6 mesos es redueix el
20-30% del trànsit i els diners recaptats s’utilitzen per millorar el
transport públic.
Limitar i gravar l’ús del cotxe
-com les limitacions als fumadors
amb la llei del tabac-, no ha fet
col·lapsar cap d’aquestes ciutats
com tampoc no s’han buidat completament de cotxes. Ningú no
ha vist vulnerat el seu dret a la

Part de la
paràlisi actual
es deu a la idea
que cal esperar
a la millora del
transport públic
més que el 45% de la població catalana no té permís de conduir, 54%
en el cas de les dones. I no tothom
té cotxe, però tots i totes som vianants i usuaris del transport públic,
i la bicicleta podria ser un mitjà
habitual per a totes les edats, com
a moltes ciutats europees on el 3550% de la població va a treballar o
a l’escola en bici.
El segon, els problemes del
transport públic i les bondats del
vehicle privat (les cues diàries no
solen ser notícia...). Fora de l’AMB
els problemes de transport públic i
abandonament clamen al cel certament. Però dins, les incidències
que cap ciutat no pot evitar, s’exageren. A tal punt que oblidem que
l’ús del transport públic supera el
transport privat i va en augment,
passant de 800 milions de validacions l’any 2002 als 932,52 milions
l’any 2015. El sistema de transport
públic metropolità que tenim és
superior al d’altres ciutats europees que fa anys que apliquen restriccions als cotxes i té capacitat
per ampliar el servei i els usuaris.
Traient carrils als cotxes podrà reorganitzar-se i ser més competitiu
(velocitats i freqüències). La seva
capacitat augmentarà notablement amb inversions moderades,
algunes ja previstes, com la unió
del tramvia per la Diagonal i la
nova xarxa d’autobusos. Altres, són
actuacions ràpides i poc costoses,
com destinar un carril bus a tots els
accessos de Barcelona (traient-li al
cotxe), reforçar els busos interurbans i millorar les rodalies amb actuacions puntuals d’esquemes de
via i senyalització.
L’excusa d’ajornar qualsevol
restricció al vehicle privat fins a
la millora del transport públic amb
grans i costoses noves infraestructures és la recepta segura per a la
paràlisi actual. I és contradictòria:
per potenciar el transport públic es
necessita utilitzar l’espai que actualment consumeix el cotxe.
Barcelona està preparada i la
població conscienciada, només cal
l’acció política. Acció que empenyerem des de la Plataforma per
la Qualitat de l’aire amb el pròxim
llançament de la campanya ciutadana menyscotxesmessalut.org.
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i de la ciutat

Núria Esplugas
Integradora social,
va néixer el mateix
any que Carrer
eugeni madueño
entrevista

També el sexe i la manera de viure’l han
canviat...

“Sé el que no vull,
qué és el que tinc ara:
un pis, una feina i un horari”

N

úria Esplugas entra a la sala com un
remolí. Deixa el casc de la moto en
una cadira, es desprèn de l’anorac,
de la bufanda de llana que fa
només uns segons li embolicava per dues
vegades el coll, s’amaga el pèl darrere de
les orelles i amb una resolta inseguretat
em mira als ulls i diu:
Vinga.

Ets molt animosa o tens motius?
Des de fa çdues setmanes tinc feina fixa.
Sóc integradora social i estic treballant en
un centre de primera acollida per a gent
sense sostre a Nou Barris.
T’agrada aquesta feina? El sou?
No, no és el sou... M’agrada molt tocar
la realitat i la del carrer és molt dura (per a
mi també és molt dur no arribar a final de
mes!). La cosa és intentar ajudar aquesta
gent que ha perdut les ganes de gaudir de
les coses.
Per què els ha anat malament la vida?
A tothom ens ha anat malament la vida,
però hem de veure com ho gestionem...
Carrer i tu vau néixer el mateix any,
ara en fa 25... Quan mires enrere tota
la llista d’episodis viscuts, quins són els
que recordes amb més intensitat?
Quan era molt petita jo sortia cada cap
de setmana amb els meus pares. Anava a
esquiar, a la muntanya, a la platja... Cada
setmana gaudia i això és una de les coses
que avui en dia em fa apreciar aquestes
coses. Prefereixo anar a la muntanya que
quedar-me aquí veient una peli o jugant al
mòbil. El recordo com un dels moments més
feliços de la vida familiar.
I què recordes de la vida pública en
aquests anys?
Recordo molt bé el dia de l’atac a les torres bessones, moltíssim. Era petita i vaig
plorar molt, perquè veia morir gent i no entenia com algú havia pogut fer això o com

es podia haver estavellat l’avió. Per a mi va
ser molt impactant.
I quan penses en Barcelona, la ciutat on
vius, què és el primer que et passa pel cap?
Que és molt bonica i molt enriquidora i
que es podria aprofitar de moltes maneres.
Ara mateix tinc en el cap el tema dels refugiats. Aquest matí m’estava llegint articles
sobre quin nombre en podem acollir. Penso
que en una ciutat on tenim tants recursos,
sembla trist que les persones que estan encarregades que s’obrin les fronteres no ho
són pas, de generoses.

Els joves i la solidaritat
“Hi ha un sentiment
de donar suport als
refugiats, però a
l’hora de la veritat,
la gent té por que
els puguin treure
la feina o els donin
abans ajudes a ells”
Creus que aquest sentiment vers els
refugiats és general en la gent de la
teva edat?
Sí i no. Hi ha un sentiment que diu: “sí,
sí donem-los suport”, però després, a l’hora
de la veritat, veus que la gent té molta por
que els puguin treure la feina o que els donin abans ajudes a ells...
La gent jove és generosa?
La gent del meu voltant crec que sí. Però

les generacions que vénen ara estan molt enganxades a les tecnologies, als telèfons, a les
xarxes socials, a les falses identitats de Facebook o Instagram... I això desconnecta molt.
Tu tens comptes a les xarxes socials?
Només a Facebook, únicament. A la resta de xarxes no. Jo prefereixo relacionar-me
físicament.
De quina Barcelona has sentit parlar
a casa teva?
Amb els meus avis hem parlat molt de la
guerra. Amb els pares dels Jocs Olímpics.
Però jo era molt petita. Sé que es va viure
d’una manera molt espectacular. De fet la
meva parella, que és més gran que jo, sí que
molts cops m’explica que va ser una cosa increïble i fantàstica i que es va viure amb
moltíssima emoció.
I dels Jocs cap aquí no recordes res així
més transcendent... Per exemple, el
Fòrum de les Cultures?
Sí que hi vaig anar, però per a mi no va
ser significatiu.
Quin racó de Barcelona t’agrada més?
M’encanta el barri del Born i el Gòtic, i
la Barceloneta també. Després el meu barri
de quan era petita, Sant Andreu.
Els teus pares parlen a casa de com eren
ells a la seva joventut?
Ara ja no visc amb ells. Però sempre parlaven que abans les coses es feien més entre tots, junts, i que els ambients eren molt
més familiars. Ara les relacions són molt
més distants, cadascú va a la seva...
Ni el teu pare ni la teva mare haurien dit
com tu, “la meva parella”, per referir-se
a la persona amb la que viuen. En això
també s’ha canviat.
Sí. La meva mare amb 21 ja havia tingut la meva germana. Jo amb 25 només em
puc plantejar tenir un fill d’aquí dos o tres
anys... Dependrà de com sigui la meva situació i com estigui jo.

Sí, abans era com un tabú. Ara el gènere es viu d’una altra manera. Les relacions
cadascú les porta amb qui vol. Et pots plantejar el que vulguis. Abans t’ho plantejaves
però no li explicaves a ningú. Hi havia més
prejudicis. No s’entenia que tu estiguessis
amb una persona del teu mateix sexe o que
si tens parella te’n vagis amb una altra...
Ara està de moda el “poliamor”. Tens relacions íntimes amb el teu company, però
en tens tres més d’altres parelles i a cadascú li dediques el temps que vols. Això
ja comença a ser un concepte fora de la
meva generació, que fins i tot a mi em costa entendre. Jo penso en els meus pares i
els meus avis, i a ells els costa entendre el
que jo visc. Cada generació porta conceptes
nous i noves maneres de relacionar-se. En
aquest cas, a banda de sexe se suposa que
hi hauria estimació.
Enveges l’època dels teus pares?
No els envejo en l’àmbit relacional. Crec
que jo sóc més lliure que ells, però no per
tenir sexe amb qui em doni la gana, sinó per
no estar pressionada per l’estereotip de tenir parella o una família. No tinc l’obligació
del matrimoni de “para lo bueno y lo malo”
i “per sempre”. Tinc la mirada més cap a mi
mateixa, cap a “jo” estar bé.
La fidelitat en la parella ja no és un valor.
Jo tinc la mentalitat, però no el sentiment. Vull dir que sí, d’acord, jo podria
entendre’m amb una altra persona a nivell
sexual, però si m’ho fessin a mi em sentiria malament. També s’hauria de veure la
situació, el context, quin objectiu ha tingut
l’altre per voler estar amb algú més. Penso
que és perquè estem plens d’inseguretats.
Tots tenim por de l’abandó.
T’imagines com serà la teva vida en els
propers anys?
M’agafes en un moment que penso constantment cap on m’agradaria anar. Sé el
que no vull, que és el que tinc ara: un pis a
Barcelona, una feina i un horari. No m’omple. Necessito replantejar-m’ho i traçar un
camí cap a un canvi d’estil de vida. Somio
en potser anar-me’n cap a la muntanya,
aprendre del camp, gaudir de l’aire fresc...
No sé si tenir un hort, una feina més apartada de la civilització... O bé estar al mar,
amb un vaixell...
I podries viure d’això?
Amb el meu company estem pensant en
moltes alternatives, des de fer un curs de
submarinisme i viure d’això, a fer cursos o
viatges per a turistes, o bé en una illa... O
bé ell treure’s el carnet de patró de vaixell...
En definitiva, fer coses relacionades amb la
natura.
I en aquest somni t’imagines fent vida
de parella, amb fills?
Sí, però primer he de fer aquest canvi.
Jo vull ser mare, és clar. Però fora de la
ciutat. M’encanta Barcelona però vull una
vida més tranquila. M’encanta estar amb
gent i anar a bars amb els meus amics, però
també m’estressa. M’atabalen les presses,
el consumisme, arribar a casa i no tenir ni
un moment per a mi.

