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/OLEUHV

)UDJPHQWVGH
PHPzULDG•XQEDUUL
La col·lecció de llibrets Històries del Raval arriba al seu
vuitè volum amb un llibre dedicat a la vida i mort de Juan
Andrés Benítez, víctima mortal de la brutalitat policial
IGNasI FraNcH

Un motí fabril organitzat l’any 1880,
ODUHYROWDGHGRQHVDOD%DUFHORQDGH
1918 o les històries dels carrers Aurora i Sant Antoni de Pàdua són els
temes d’alguns dels primers títols de
la col·lecció de llibrets Històries del
Raval, editats per El Lokal. Es tracta d’un projecte que vol fer memòria del barri i difondre-la des de la
base, amb mirada oberta però amb
una especial estima vers la tradició
DQDUTXLVWD(OVYROXPVVyQG•XQDH[tensió moderada (entre 60 i 110 pàgines) i estan concebuts per poder-se
GLIRQGUHDPEIDFLOLWDW·%DUDWVSHUz
amb un disseny agradable, ben ediWDWVLEHQIHWVUHVXPHL[,xDNL*DUcía, llibreter i membre del col·lectiu
que gestiona El Lokal, l’espai cultural que publica aquest projecte.
7UHVGHOHVREUHVSXEOLFDGHVQV
ara estan signades sota el nom de
l’Assemblea del Raval; les altres cinc
OHV KDQ UPDW O•KLVWRULDGRU 0DQHO
Aisa, l’assagista Elsa Plaza i altres
DXWRUV·$OJXQVIXOOHWRQVWHQHQWtWRO
i altres no en tenen per circumstàncies diverses, però el que teníem clar
és que el número dedicat a Juan AnGUpV%HQtWH]KDYLDGHUPDUVHFRO·
OHFWLYDPHQWH[SOLFD*DUFtD

%UHXV
GHEDUUL
PrOsPerITaT

&DVDOGH-RYHVHQSHULOO

Porta onze anys en barracots
provisionals i ara, a l’hora
d’executar l’obra del nou
equipament, sorgeix la notícia:
en el solar no es pot construir
res, segons ha comunicat el
departament de Patrimoni de
l’Ajuntament de Barcelona. La
raó és que els terrenys estan
afectats per la liquidació del
Consell Comarcal del Barcelonès.
La notícia ha caigut com una gerra
d’aigua freda al barri perquè
deixa quatre anys d’intens treball
en l’aire. ¿Hi ha hagut falta de
coordinació? La indignació és gran.
GrÀcIa

&DOD7UDYD

El dimecres 10 d’octubre els
Mossos d’Esquadra desallotjaven
per ordre judicial la casa ocupada
Ca la Trava, al carrer Montmany
Q~PHUR(OFROOHFWLXRNXSD
anunciava mobilitzacions i
publicava un manifest de rebuig.
“Les classes propietàries i els
HVSHFXODGRUVTXHWUDTXHQDPE
les nostres llars han perdut la por,
enderroquen el barri i sobre les
ruïnes aixequen pisos de luxe”.
PObLeNOU

1RYDJHVWLyD3DOR$OWR

/•DQWLJDIjEULFDGHODWXUDGH
llana Gal i Puigsech adquirida per
l’Ajuntament de Barcelona es va
salvar de la piqueta. L’alcalde
Pasqual Maragall va cedir-ne
homenatge a ell i a l’espai”. L’editor
l’ús i la gestió a Javier Mariscal
no veu res d’estrany en incloure un
com a premi a la seva mascota
tema d’una certa actualitat en una
olímpica. Ara han passat 20 anys i
col·lecció pensada per mirar enrere
LGLIRQGUHHOSDVVDWGHOEDUUL·3HUDel consistori es replanteja el tema.
Les empreses aspirants a gestionar
nosaltres, la memòria històrica té a
l’equipament hauran de presentarveure amb la realitat actual. A més,
se a un concurs públic i obert. La
només han passat cinc anys, però
gestió privada ocuparà el 45% de
ja tenim prou perspectiva per veure
l’espai mentre que l’ajuntament
que la mort del Juan Andrés i les rees reserva el 55%. A més, els
accions que va generar han marcat la
SULYDWVQRPpVSRGUDQLQVWDOODU
KLVWzULDGHVGHEDL[G•DTXHVWYHwQDW
s’hi durant un màxim de 10 anys.
A més, alguns passatges del llibret

/•RULJHQDOHVIHVWHVDOWHUQDWLYHV
mobilització i pallissa que va conLlibres nascuts
cloure amb la seva mort.
No solament el format de la col·
de la xarxa social
Els fets van tenir lloc el 2013.
lecció és inusual, també ho és el seu
&ROOHFFLy Històries
I van commocionar la ciutadania, volen transcendir el cas particular i
origen. Perquè Històries del Raval
del Raval
HVSHFLDOPHQW TXDQ HV YDQ FRQqL[HU
QR VRUJHL[ G•XQD UHXQLy G•DXWRUV L
parlar de les dinàmiques d’abusos de
Les COrTs
Diferents autors
imatges de la brutal intervenció de força per part de les institucions.
editors sinó de les festes alterna/•(VSDL%DUoD
la policia. D’aquesta commoció va
tives de l’antic barri Xino. L’editor
(OPDWHL[HGLWRUYDVHUXQPHP- La Favb va interposar un recurs
El Lokal
sorgir una plataforma de denúncia bre visible de la campanya Justicia
H[SOLFD TXH ·V•KL KDYLHQ RUJDQLW]DW
contenciós-administratiu
Entre 2 i 3 €
i l’ocupació d’un solar en record del Juan Andrés. Com a veterà dels
unes rutes que organitzaven Ferper frenar la transformació
difunt. Segons García, les circums- moviments socials, és perfectament
ran i Manel Aïsa (ambdós historidels terrenys del Fútbol Club
tàncies eren adients per realitzar un FRQVFLHQW TXH ·DEDQV MD KL KDYLD
adors), una obra de teatre sobre el
Barcelona, ja que el projecte
UHFRUGDWRUL ·(V FRPSOLHQ FLQF DQ\V
motí de 1880 a la fàbrica Morell y
moltes iniciatives al barri”, però vol
urbanístic no recollia els
de la mort de Juan Andrés, venia dimensionar el paper que ha jugat
Murillo... D’aquestes activitats de
interessos dels barris de les Corts.
el judici pendent sobre el futur de l’Àgora ocupat en homenatge del
les festes llibertàries, orientades a
Posteriorment, la CUP també
l’Àgora i vam pensar en retre-li un YHt ·/D PDWHL[D FROˆOHFFLy
ODPHPzULDYDQpL[HUODLGHDGHSXha decidit portar l’Espai Barça
Històri
blicar una sèrie de petits assajos”.
es del RavalQHL[G•DTXHVWHV[DU[HV als tribunals. Veïnat i cupaires
coincideixen en denunciar que
Aquesta recuperació de la història
que s’han creat al voltant”, posa
el projecte municipal afavoreix
FROˆOHFWLYD Wp DOWUHV LPSOLFDWV ·/D
FRPDH[HPSOH
l’especulació immobiliària i els
SRVDGDHQPDU[DGHOSURMHFWHWDPEn diverses ocasions, l’editor i
interessos privats del club.
bé té molt a veure amb l’espai ocullibreter ha dimensionat la transSDW›JRUD-XDQ$QGUpV%HQtWH](O
versalitat que, a parer seu, va as/RNDOKDSRVDWODVHYDH[SHULqQFLD
solir el moviment de denúncia de
GrÀcIa
com a distribuïdora de materials.
la mort de l’empresari d’origen an6DOYHPO•DO]LQD
I Miquel Vallès, encara que no li
dalús. García ha destacat que les
El 10 de novembre més d’un
¢+LKDHVSDLSHUDXQDFROOHFFLyFRPHistòries del
agrada que se’l destaqui molt, ha
protestes van aplegar col·lectius que
centenar de veïns i veïnes van
Raval en un context en què el llibre resisteix la
estat l’ànima d’aquest projecte en
UDUDPHQW FRLQFLGLHQ LPPLJUDQWVocupar dues cases centenàries del
revolució digital però els diaris i les revistes perden
què s’hi ha involucrat molta gent”,
prostitutes, gent jove, gent gran, accarrer Encarnació de Gràcia per
terreny en favor de la lectura en pantalles? A parer
detalla Garcia.
tivistes contra l’homofòbia... A parer
evitar que fossin enderrocades.
d’Iñaki García, editor i llibreter d’El Lokal, aquest
VHX·DL[tpVODKLVWzULDGHOEDUUL(O L’empresa propietària hi vol
format intermedi entre llibre i revista és vàlid, però
([SOLFDUXQSDVVDWUHFHQW
Raval sempre ha estat de gent difeconstruir 28 habitatges. L’entitat
no interessa les llibreries convencionals pel seu preu
Fins al seu setè número, els llibrets
UHQWUHEHOLQTXLHWDSREUDH[FORVD‘Gràcia cap a on vas’ havia
baix: “A El Lokal ens duen un munt de publicacions
Històries del Raval tractaven de
però també artista i que se sortia de
convocat el veïnat en comprovar
així I ja duem tres reimpressions d’alguns números
fets de passats llunyans o de llargs
OHVQRUPHV3HUTXqHOFDVGH%HQtcom els operaris talaven una
d’Històries del Raval. Els títols van sortint i es van
processos històrics. A 9LROHQFLD \
WH] YD VHUYLU G•HOHPHQW XQLFDGRU"
SDOPHUDXQ[LSUHULXQWLOOHUL
venent. Fins i tot hi ha gent d’altres barris que,
muerte de Juan Andrés Benítez, en
Segons aquest històric d’El Lokal,
pretenien fer el mateix amb una
afortunadament, ens copiarà i farà la seva pròpia
FDQYL V•H[SOLFD OD YLGD L OD WHUULEOH
història d’històries. Costa uns esforços, però és
·YDVHUXQDIHUWDQWUDXPjWLFLWDQalzina. La protesta per salvar
l’arbre, preservar el patrimoni
viable”. El futur d’aquesta iniciativa de mirades
mort d’un empresari resident al barbrutal que es va viure com un atac
arquitectònic i denunciar
breus al passat de l’antic barri Xino sembla garantit.
ri a mans de vuit agents dels Mossos
a tot el barri. Molta gent va sentir
l’operació immobiliària va aturar
De cara al futur, ja hi ha moltes idees sobre la taula:
G•(VTXDGUD7DPEpHVIDXQDFUzQLque era la seva causa. Es parlava
nous volums sobre l’escriptora i periodista anarquista
ca de les reaccions, del consegüent
G•HOOFRPDHPSUHVDULGHO•(L[DPSOH els treballs. Per la seva banda, el
regidor del districte, Eloi Badia,
Ada Martín, sobre el poeta-Joan Salvat Papasseit,
judici i d’una investigació marcada
però podem pensar que allà no li haes reunia amb els propietaris
sobre la presó de dones de Reina Amàlia, sobre
pel desig d’alts càrrecs polítics de
gués passat el que li va passar a un
i els arrencava el compromís
el Raval a l’època romana... “Hem recollit idees
donar suport als homicides, tot i la
carrer del Raval. El seu homicidi és
de mantenir l’alzina a canvi de
per uns vint títols més. Deu d’ells estan en procés
JUDYHWDW GH OHV OHVLRQV TXH %HQtWH]
una ferida oberta i considerem que
PRGLFDUHOSURMHFWH
G•HVFULSWXUDDUPD*DUFtD
va patir durant la llarguíssima imla condemna no va fer justícia”.

0HPzULDSRSXODU
HQIRUPDWDFFHVVLEOH
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
l punts de distribució de CARRER
CIUTAT VELLA
Amics de la Rambla

Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40

Barceloneta

USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è
Espai Veïnal Calàbria 66
Calàbria, 66

Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

SANTS-MONTJUÏC
Alerta Poble Sec

Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
Casal de barri Pou de la
Figuera
Sant Pere Més Baix, 70
Casal de joves Palau Alòs
Sant Pere més Baix, 55

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

Casc Antic

Gòtic

Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Nou de la Rambla i Rodalies
Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
El Cafetí
Sant Rafael, 18

L’Òstia

Cermeño, 7, baixos

Raval de Ciutat Vella

Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20
El Lokal
Carrer de la Cera, 1
Bar Makinavaja
Carretes, 51

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com
Llibreria la Carbonera
Carrer de Blai, 40
Pas Valls 28, baixos
salvemelturo@gmail.com

Badal, Brasil i Bordeta
Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

Barri de la França

Mare de Déu del Remei,
21, 1r
93 325 08 93

Centre Social de Sants

Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
Biblioteca Josep Pons
Constitució, 19 (Bloc 11
de Can Batlló)
CGT
Pare Laínez, 18-24
La Lleialtat Santsenca
Olzinelles, 31

Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

Triangle de Sants

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Tres Torres

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

LES CORTS
Barri de la Mercè

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Camp Nou

Coll-Vallcarca

Herois del Bruc, 9
Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4
Travessera de les Corts,
94, baixos
93 490 96 54

Les Corts

Trav. de les Corts, 346,
8è, 1a
93 321 75 85
C. Cívic Tomasa Cuevas
Dolors Masferrer i Bosch, 33
AFA les Corts
c/ del Doctor Ibáñez, 38

Racó de les Corts

Travessera de les Corts,
94, baixos
609 43 50 49

Sant Ramon Nonat

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda

Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17
Casal Cardener
Cardener, 45
Taller d’Història
de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 79
Aula amb. Bosc Turull
Passeig de Turull, 2

Gràcia Nord-Vallcarca
Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

Travessera de Dalt

Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia

Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Biblioteca Vila de Gràcia
Torrent de l’Olla,104
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, bxs.
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321

Plataforma Can Baró

La Sagrera

Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

Berenguer de Palou, 64
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30
Nau Bostik
Ferran Turné, 11
Casal de Barri Torre de la
Sagrera
Berenguer de Palou

Guineueta

Can Papanaps-Vallhonesta

Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23
La Masia de la Guineueta
Plaça de ca N’Enseya, 4

Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

Carmel

Feijoo, 10-12
93 357 57 48
Centre Cívic El Carmel
Santuari, 27

Porta

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Prosperitat

Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Font del Gos

Meridiano Cero

Baltasar Gracián, 24-26
avprospe@prosperitat.org
Casal de Barri
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

Font d’en Fargues

Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com
Casal Font d’en Fargues
Pedrell, 67

Horta

La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas
i Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas

Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Sant Andreu NordTramuntana

Pg Torres i Bages,101-103
93 274 03 34

Roquetes

Sant Andreu del Palomar

Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular 9Barris
Port Lligat, s/n

Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n
Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

Torre Baró

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Torre Llobeta-Vilapicina

Joan Maragall del
Guinardó

Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
CC Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

És tira

Gran Via-Perú-Espronceda
Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

La Pau

Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Maresme

Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera Centre

Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú

Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93
Casal Ca l’Isidret
Paraguai, 2

Parc

Llull, 1-3
93 221 04 87

Poblenou

Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou,
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203
Casal de Joves del
Poblenou
Emília Coranty, 5
Taula Eix Pere IV
Marroc, 59
Ateneu La Flor de Maig
Doctor Trueta, 195

ricardo hermida / sr plástiko

Taula del Raval

Carrer dels Salvador, 24
93 442 46 68

Veïns en defensa
de la Barcelona Vella

Sèquia, 5-7, bxs 3a
vdbv@telefonica.net

L’EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382

Esquerra de l’Eixample
Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79

Fort Pienc

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n
Ateneu Enciclopèdic
Popular
Pg. Sant Joan, 26, 1er, 2a

Parc de l’Escorxador

Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

Ronda de Sant Pere

Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10

Sagrada Família

València, 415, local 1
93 459 31 64
Casal de Barri Espai 210
Carrer de Padilla, 210

Sant Antoni

Avinguda Mistral, 30, bxs.
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49

Hostafrancs

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37
Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

La Satalia

SARRIÀ-SANT GERVASI
Can Caralleu
Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret

Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera

Escales Font del Mont, 1 A

Mas Gimbau-Can Castellví

Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la SalutSanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Poble Sec

Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí

Segura, s/n
93 432 36 42

Sant Cristòfol-Viv. SEAT

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de Zona Franca, 116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic VallvidreraVázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

Putxet

Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

Sant Gervasi de Cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

Sant Gervasi Sud

Plaça Cardona, 1
associaciosantgervasisud@
gmail.com
Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58

Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6
La Miranda
Av. Coll del Portell, 74
Espai Jove Fontana
Gran de Gràcia, 190-192
Consell de la Joventut
Gran de Gràcia, 190

La Clota

Bolívar 10, baixos
assembleadevallcarca@
gmail.com
Biblioteca Jaume Fuster
Plaça Lesseps, 20-22
Aula Ambiental Bosc
Turull
Passeig Turull,2

NOU BARRIS
Can Peguera

Vallcarca

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó
Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

CC Can Clariana
Felip II, 222

Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 30
93 357 72 59
Torre Jussana
Av. del Cardenal Vidal
i Barraquer, 30

Trinitat Nova

Pedrosa, 21
93 353 88 44
Casal de Barri de Trinitat
Nova- SomLaPera
Garbí, 3

Montbau

Turó de la Peira

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Passeig de la Peira, 37,
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Pg. de Fabra i Puig, 274
C. Popular 3 Voltes Rebel
Passeig d’Urrútia, 125

Parc de la Vall d’Hebron
Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

Sant Genís dels Agudells
Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

Verdum

Taxonera

Artesania, 96, baixos
93 276 02 30
Casal de Barri de Verdum
Luz Casanova, 4

c/del Besòs, 17 (Hotel
d’Entitats)
93 429 68 43

SANT ANDREU
Bon Pastor

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17
Casal de Barri de Can
Peguera
Biure, 1

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

Congrés Indians

Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri CongrésIndians
c/ de la Manigua, 25
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

Ciutat Meridiana

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94

Sant Andreu Sud

Virgili, 18
93 346 72 03
Casal de Barri Can
Portabella
Virgili, 18

Trinitat Vella

Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

SANT MARTÍ
Bogatell

Pujades 90, 2a planta
93 250 97 89

Clot-Camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595
CC La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts, 837

Provençals de la Verneda

Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

Sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

El Besòs

Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta

Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica

Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93
C. de Barri Vila Olímpica
Taulat, 3-5

Diagonal Mar

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de febrer

La ciutat reconeix l’activisme veïnal
Redacció
El passat 28 de novembre va tenir
lloc al Saló de Cent l’acte de lliurament de les Medalles d’Honor de
Barcelona, que es van concedir a
13 entitats, 7 dones i 5 homes. Els
guardons reconeixen de manera
especial l’activisme veïnal que, a
proposta dels districtes, ha premiat l’AV de Pedralbes (les Corts);
Josep Mentruit, expresident de
l’AV de les Tres Torres i l’AV del
Farró (Sarrià-Sant Gervasi); Anna
González de l’AV d’Horta (HortaGuinardó); i Pere Guarro, de l’AV
del Clot-Camp de l’Arpa (Sant Mar-

tí). Des de Carrer felicitem tots
els guardonats, però volem destacar que dos entranyables amics hi
hagin sigut considerats mereixe-

l

Els guardonats han
sigut distingits per la
seva contribució a fer
una ciutat millor

Mercè Tatjer

Joan Bordetas

dors. A proposta dels grups municipals, se li ha concedit la distinció
a la historiadora i geògrafa Mercè
Tatjer i Mir. Coneixedora profunda

de la ciutat, Tatjer és una activista incansable que ha aportat la
seva saviesa a multitud d’iniciatives de plataformes ciutadanes en
defensa de la memòria de Barcelona. La seva erudició és del tot
compatible amb la proximitat i la
humanitat que tothom li reconeix.
A proposta del Consell de Districte de l’Eixample també ha rebut
la Medalla d’Honor Joan Bordetas
i Castell, activista de tota la vida
del barri de Sant Antoni que actualment dedica moltes hores de
treball a la junta de la Favb. Un
home tenaç i honest que sempre
ha lluitat per la justícia social.
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La Favb
informa

El cor robat

l

La Favb dona suport
al personal sanitari

CATHERINA AZÓN

Mònica García
Cadenas
Secretària de l’Associació de Veïns
i Veïnes de la Verneda-Via Trajana

junta favb
Des de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
compartim i donem suport a totes
les mobilitzacions i reivindicacions legítimes de tot el personal de
l’Atenció Primària i personal sanitari en general en les demandes
d’un augment de pressupost que
millori les condicions laborals i
que possibiliti una atenció publica
de qualitat.
Considerem que l’Atenció Primària ha de ser la base del sistema
sanitari, i perquè això sigui possible s’ha d’augmentar el pressupost

puyal

“Les meves dues filles ja són la quarta generació nascuda en aquest
barri”, diu amb orgull la Mònica García. Es refereix a la barriada
de Via Trajana, a la Verneda, un territori que al segle XX estava
envoltat de camps agrícoles i que ara ho està de vies de ferrocarril
i polígons industrials. A l’aïllament urbà que impliquen aquestes
infraestructures s’ha d’afegir l’abandó històric d’unes administracions (les de Sant Adrià del Besòs i Barcelona, una altra particularitat d’un barri repartit entre tots dos municipis) que no han atès els
problemes endèmics d’habitatge, urbanització i dotació d’equipaments. Un veïnat abandonat massa anys a la seva sort que malgrat
tot lluita per construir una identitat per al seu barri.

l

Perquè l’Atenció
Primària sigui la base
del sistema sanitari ha
de rebre un pressupost
que ho permeti
fins que permeti que es puguin realitzar totes les funcions que li són
pròpies amb continuïtat, tant del
metge i infermera de capçalera
com de la resta de l’equip.
La manca d’inversió i les retallades han disminuït el personal i
precaritzat les seves condicions
de treball. Això es tradueix amb
molt temps d’espera dels usuaris
per ser atesos, canvis freqüents
en l’equip, impossibilitat d’una

“Ens van prometre
que recuperaríem el
teatre de l’associació
i ara no compleixen”

Manifestació en defensa de la sanitat pública
atenció de qualitat per manca
de temps i saturació en els serveis d’urgències dels hospitals i
els CUAPs. No oblidem que la reducció del pressupost afecta tot
el sistema i comporta també un
augment de les llistes d’espera
per a intervencions i per a proves
diagnòstiques.
Els veïns i veïnes donem suport
a les legítimes reivindicacions del
personal que treballa en els centres sanitaris i reclamem més participació en el funcionament dels
diferents dispositius i en les decisions que ens afecten com a usuaris
i usuàries del sistema. Reclamem

arxiu favb

una Atenció Primària al servei de
les necessitats de les persones on
els treballadors i treballadores puguin desenvolupar dignament la
seva feina. I un pressupost suficient per a una sanitat 100x100 pública, universal, amb gestió transparent i rendiment de comptes a
la ciutadania.
Volem ser partícips de les decisions que es prenen, informats dels
problemes i mancances dels centres abans que s’arribi a situacions
extremes i que es constitueixin les
comissions amb participació real
dels usuaris i la implementació de
l’atenció comunitària completa.

Revistes
de barri

L’any 1995 va arribar una notícia que us va trasbalsar: una
bona part dels edificis estaven afectats per aluminosi.
Va ser un cop molt dur. Els pisos on habitàvem, les nostres
llars, havien de ser enderrocats. S’havia de tirar tot a terra i construir-se de nou. Ens van fer una proposta: Si marxàvem del barri
ens donaven tres milions. Si decidíem quedar-nos, ens donaven
un fons d’1 milió de pessetes per pagar l’entrada i les despeses de
l’escriptura del pis nou. Firmàvem una hipoteca per a 25 anys.
I què va passar?
Molts veïns van agafar els diners i van tocar el dos, en especial
les famílies gitanes. El nostre era un barri amb cases de dues
plantes i ara es convertia en un amb blocs d’edificis alts. Van ser
anys d’assemblees i manifestacions per exigir que les complicades
obres de remodelació comencessin quan abans millor. Ens volíem
quedar al barri.
Com va reaccionar l’administració?
Es van realitzar tres fases de construcció i en va quedar pendent una quarta. Les obres van acabar l’any 2012, 17 anys després.
Això no va ser el final del malson. Els edificis nous van començar
a esquerdar-se, les rajoles queien de les façanes... Hem patit molt,
però finalment les obres de rehabilitació estan en marxa.
Es pot donar per tancat el procés?
No. L’antic local de l’associació de veïns, que estava a la zona
de Sant Adrià, era espaiós, teníem fins i tot un petit teatre on
assajava i actuava la coral, fèiem teatre i sessions de ball setmanals. Ens van prometre que quan es construís la quarta fase el
recuperaríem. Mentrestant ens van cedir uns baixos insuficients
en territori del municipi de Barcelona. Ara Adigsa es nega a complir la promesa i el projecte no inclou el teatre.
Com és dependre de dos municipis?
És com si estiguéssim als llimbs. Si ja és difícil entendre’s amb
un ajuntament, imagina’t haver de tractar amb dos.

La Barceloneta 2018

De cap a peus

Sosi

L’any 2018 ha acabat amb la publicació de l’informe de resultats del
projecte Barri Espai de Convivència portat a terme a la Barceloneta
per part de l’equip tècnic de la
Favb. En format revista per a tots
els públics, s’expliquen les particularitats d’un dels barris més emblemàtics de la capital pel que fa
al seu urbanisme, la xarxa veïnal
organitzada, serveis, equipaments
i, sobretot, les seves necessitats
socials i comunitàries. La revista
ha estat confeccionada després
una feina de recerca qualitativa
i està disponible a centres cívics,
biblioteques i associacions veïnals.

La revista de l’Associació de
Veïns i Veïnes de Sant Andreu de
Palomar anunciava amb una bella
portada l’arribada, un any més,
de la Festa Major. El número 642
del butlletí fa un repàs històric a
una festa de llarguíssim recorregut
i entrevista Pere Seda, el cap de
colla dels gegants del barri, que
explica com s’organitza la Germandat de Trabucaires, Geganters
i Grallers de Sant Andreu, una
entitat fundada el 1982. També es
feia ressò de la quarta encadenada reivindicativa perquè la nova
estació ferroviària de Sant Andreu
Comtal sigui per fi una realitat.

El número 28 del butlletí de
l’Associació de Veïns i Veïnes del
Casc Antic reclama des de la seva
portada un transport públic sostenible, eficient i a preus populars. A
l’interior podem trobar entre d’altres temes un ampli informe sobre
l’hotel Rec Comtal, que explica
com malauradament l’interès privat ha prevalgut sobre el públic;
un article denunciant la destrucció
del patrimoni arquitectònic del
carrer Jaume Giralt, on es trobava
la casa Antonio Vallescá del segle
XVII o l’anunci del naixement de la
nova vocalia de dones a l’associació. Felicitats!

A banda de la reconstrucció del barri, us enfronteu a greus
problemes socials, com els desnonaments.
La gent calla per vergonya. Quan ens assabentem que algun
veí s’enfronta a un desnonament o té problemes per cobrir els serveis bàsics, intentem intervenir. A vegades ens ensortim i a vegades no. Molts veïns són gent gran amb pensions minses, i hi ha
molt atur. Els joves no es poden independitzar: o no tenen feina o
són feines precàries. No poden apuntar-se al nou bloc d’habitatge
social perquè no compleixen els requisits mínims econòmics.
Quines altres problemàtiques denuncieu?
Som un barri que pràcticament no té comerç. Anar a l’ambulatori suposa haver de desplaçar-se lluny: a la gent gran que està
sola, si no l’acompanyem, no hi va. L’institut de secundària està a
20 minuts i l’escola a 15. Però encara hi ha un problema més gros.
Quin?
Les vies del tren. Passen molt a prop dels habitatges i, a la nit,
el Talgo aparca a la via de servei. El soroll és insuportable. Quan
van remodelar el barri ens van dir que cobririen les vies. Ni els
ajuntaments ni Adif tenen previst solucionar el tema. Una altra
promesa incomplerta.
Venint cap aquí he vist que convoqueu a una castanyada.
Som un barri actiu! De sempre que hem celebrat la Festa Major i el Carnestoltes. El 8 de març, les dones ens ajuntem i ho
celebrem. Ens mengem una paella cuinada pels homes. A veure
si l’exemple s’estén tot l’any!
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Paola Flores
Skater
jesús martínez
entrevista
marc javierre
fotografia

“No sé qué haría
si no pudiera volar”

N

o es un pájaro. No es un avión. Es
Superpaola Flores.
Salida del cascarón como quien
dice, Paola Flores (Siguatepeque,
Honduras, 1998) es la única chica que vuela
cada tarde, de seis a nueve, en el skatepark
de la Guineueta, en Nou Barris (Via
Favència, 186), reformado en el 2013.
“Cuando patino no pienso, si pienso la he
jodido. Puedo tener un día así [mohín], pero
vengo aquí y fluyes. No sé qué haría si no
pudiera volar…”
La cabeza loca de Mika en Staring at the
sun. El pelo suelto. La sonrisa lanzada al
viento de los lobos. Tatuada en el antebrazo
izquierdo una mariposa atravesada por una
daga (“me gustan las dagas, me gustan las
mariposas”). Tatuada también la palabra
brócoli (“me gusta mucho el brócoli”).
Simplemente feliz, podría ser uno de
los nonatos en la primera novela de Marta
Orriols, Aprender a hablar con las plantas:
“Tomo aire y lo suelto como quien se
prepara para dar un salto al vacío”.
Skater desde el 2014: “Tenía un
monopatín de Colacao. Y vine con una
amiga y dije: “Mola, esto es la hostia”. Y
luego vinieron otras amigas: Alba, Yasmina,
Nawel, Nayara, que tiene ocho años…

Quedamos Nayara y yo; el resto son chicos”.
Skatewoman.
Paola dice cosas propias de su edad:
“Muy buen rollo”. Es clara, es uno más, la
respetan.
“Yo estudiaba en el colegio de la
Guineueta. Y siempre venía a patinar
después del cole. Los siete días de la
semana”, asegura. Se la puede creer.
Por el skatepark de Via Favència,
en medio de la Ronda de Dalt, pasan
centenares de chicos anualmente, incluso
de otras partes del mundo, como Francia
y Estados Unidos. Actualmente, Barcelona
está considerada la meca del skate.
Por eso le insiste a este reportero: “Es
superimportante que hables de nuestros
problemas”. Los “problemas” los ha escrito
en el móvil:
Primero: “Como no hay suficiente luz, mi
amigo Pablo se ha caído y se ha abierto la
cabeza. Le han puesto cuatro grapas. Se ha
de aumentar la luminosidad de las farolas”.
Segundo: “Nos prometieron que nos
harían otro bowl porque el que hay está mal
hecho; la pendiente es muy acusada y más
de uno se ha hecho daño”.
Tercero: Evitar convertir el skatepark
en un chikipark: “Hay un ritmo a la hora de

Sal i pebre

meterse en el bowl y en el snake [recorrido
con forma de serpiente], se respetan
los turnos, pero esto se llena de padres
con críos de cinco años y sus scooters
[patinetes] y se producen choques. Los
padres son tontos”.
Cuarto. Evitar los conflictos con los
rollers (patinadores de línea): “Ellos
echan cera y las normas lo prohíben” (“No
apliques cera ni ningún otro producto en la
pista porque dificultan su uso y alteran el
deslizamiento”).
Paola nunca suelta la tabla (el tablón de
madera), de la marca Cruzade, que adorna
a su manera, con logos de colegas y con
el blog Asiplanchaba.com (“Surf, skate,
snow. All girls”), que alimenta Verónica
Trillo. Las tablas, cuyo coste supera los cien
euros, se complementan con los ejes y otros
elementos, y el estudio taxonómico de este
artefacto podría dar lugar a un apéndice del
zoólogo sueco Carl von Linné: tails, noses,
trucks…
Se le oyen expresiones como: “El tail no
pica cuando llueve” (la parte delantera, la
proa de la tabla) y “su quarter pipe» (bajada
por la rampa) y “grindar” (hacer acrobacias
o trucos deslizándose sobre un bordillo)…
Paola Flores estudia el grado superior de

L’acudit

Pressa per especular
L’any 1976, just abans de l’aprovació del Pla General Metropolità,
els constructors van apressar-se a demanar llicències d’habitatge
nou per poder especular amb els solars que estaven a punt de
requalificar-se per ser destinats a equipaments o zona verda.
L’any 2018 la història es repeteix. Davant l’anunci que un 30% de
l’obra nova haurà de reservar-se a habitatge social, l’Associació de
Promotors ha emès una circular urgent animant els constructors a
presentar sol·licituds de nova edificació abans que entri en vigor la
normativa. Entre el juny i el setembre d’aquest any les peticions
de llicències d’obres s’han triplicat a Barcelona. Els especuladors
han pogut comptar amb la col·laboració desinteressada d’aquells
que han votat en contra d’una moratòria de concessió de llicències
en el període en què es tramitava la normativa. Es calcula que la
mesura servirà per fer créixer el parc d’habitatge accessible en uns
334 pisos nous cada any. Una iniciativa que, recordem, ha arribat a
l’Ajuntament a petició de les entitats ciutadanes que lluiten pel dret
a l’habitatge. Sí se puede.

Zeta

auxiliar de enfermaría. Sus compañeras de
clase alucinan con ella cuando ven su foto
de wazap volando sobre la tabla. Le chiflan
los hospitales y las series de patólogos
forenses como Crímenes imperfectos
(truTV): “Me llama la atención cuando abren
los cuerpos… Son muertos que hablan”.
Le gustan los hospitales y el trabajo
médico por haberlo comprobado como
paciente. Estas son las magulladuras de
Paola: “Me fisuré el escafoides. Y me rompí
el ligamento. Y me rompí el radio, y estuve
cuatro meses sin patinar. Y me han puesto
una placa de titanio en el brazo derecho; me
dieron 15 puntos. Me caí haciendo una misión
[buscas un spot o emplazamiento y grabas un
vídeo]. Pero lo más heavy que me ha pasado
en la vida, lo más putada, es cuando me
saqué el codo… Mira, te enseño una foto”.
Entonces saca su Iphone S y en un
santiamén te pasa las imágenes.
Te muetra otras fotografías de las antiguas
instalaciones para los skaters: “Vas a flipar,
esto era una caca antes, y de esto hace
superpocos años. Aquí habría sido imposible
hacer un bakside ollie [vuelta en el aire] o un
540 [más volteretas en el aire]”.
Ella podría vivir sin móvil pero no sin
música. Por ejemplo, no podría vivir sin
Sixto Rodríguez (Sugar man).
A ella la patrocina la multinacional
deportiva Nike (“You are you for a reason”).
“Ahora mismo estoy yendo a compites
[competiciones] y me gano bastante dinero.
Pero quiero ir a los Juegos Olímpicos de
Tokio, en el 2020”, cruza los dedos, y
añade, como un abracadabra: “rollo de
verdad”. Se va a volar.
Su novio, Adrián, la mira. También
vuela. Roberto, su hermano, hoy no ha
venido. También vuela. Confía en ella su
valedor, Ramiro Bravo, presidente de la
asociación de skaters DEH: “Lo importante
no es quiénes somos ni cómo nos llamamos.
Lo esencial es el legado que os dejamos”.
También vuela.
Este reportero finaliza la entrevista, en
el bar 5 Cepas, regentado por chinos. Paola
se acaba el Nesquik.

jordi Lapedra

