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La veu del

CARRER

La Favb pot reivindicar l’orgull d’haver encunyat
el 1990 un terme que amb els anys tothom ha fet
seu: “La Barcelona dels barris”. Molt més enllà de
recollir que la nostra ciutat és una suma històrica
de diverses agregacions, el terme vol afirmar,
de forma diacrònica, que els barris constitueixen
la columna vertebral de la nostra convivència.
I any rere any, el moviment veïnal li ha donat
suport, teixint xarxes de solidaritat, construint
projectes col·lectius, reivindicant infatigablement
millores que fan dels nostres barris espais
més cohesionats en la construcció d’una ciutat
més humana i més justa. La medul·la d’aquesta
columna, en el sentit figurat que recull el
diccionari de la RAE, “substància principal
d’una cosa no material”, la forma un exèrcit de
persones voluntàries en l’exercici de la participació
quotidiana. Participació activa i reivindicada en
totes les seves vessants des dels inicis de la nostra
democràcia que ha contribuït al progrés de la nostra
ciutat i del nostre país i que reclama els valors
democràtics que superen la “simple” participació en
els processos electorals convocats cada quatre anys.
Una participació que esdevé, però, transcendent
en moments d’alta complexitat com els presents i a
la qual avui fem una crida davant les immediates
i diverses cites electorals a què estem convocats.
Vivim moments certament inquietants, hem
passat i passem massa sovint de la indignació a la
perplexitat, estem immersos en un soroll permanent
que fa difícil escoltar la nostra pròpia veu... Però
l’hem de trobar, hem d’exercir el poder democràtic
que ens atorga el nostre vot i contribuir a una
decisió col·lectiva que ens faci, com a mínim, més
suportable el futur. Ho hem fet en d’altres moments.
En depèn ara de cadascú de nosaltres.
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El ninot de
El Roto

Decisions col·lectives

Recuperem
les tres xemeneies
manifest veïnal

La nova bombolla immobiliària ha
afectat amb una virulència especial els barris cèntrics de la ciutat.
Entre 2013 i 2018 els preus dels pisos han pujat un 65% a barris com
Poble Sec, Raval i Sant Antoni. Els
preus de lloguer s’han doblat en
el mateix període. El que no ha
augmentat és el poder adquisitiu
de la gent.
Aquests dos factors han expulsat a milers de veïns i veïnes dels
nostres barris i han convertit en
vulnerable qualsevol persona que
hi viu de lloguer.
Tot plegat és el resultat d’unes
polítiques institucionals que donen tota mena de facilitats legals
i fiscals a les immobiliàries, bancs,
fons d’inversió i grans tenidors
d’habitatges. Alhora han marginat
sistemàticament la creació d’habitatge públic de lloguer.
L’administració argumenta que
no hi ha espais per crear habitatges Però no és veritat: al Poble
Sec n’hi ha uns quants. El més
gran són les Tres Xemeneies, que
compten amb més de 30.000 m2 i
estan buits des del 2012. Des d’ençà, aquest gran símbol de la lluita
obrera i solidaritat popular ha passat de mans d’un fons de inversió
a altre.
A diferència dels anteriors, els
nous propietaris -Conren Tramway,
SL- s’han decantat pels fets consumats i han començat a enderrocar

tot menys els elements estructurals dels dos edificis. Els representants d’aquest fons hispano-alemany pregonen als quatres vents
que hi faran oficines per a multinacionals “punteres” i hi portaran
milers de treballadors al barri amb
un alt nivell adquisitiu.
No sabem si ja tenen acords
secrets amb els poders fàctics de
la ciutat i partits polítics afins perquè l’ajuntament que surti de les
properes municipals els propiciï la
necessària requalificació.
Considerant aquests fets, demanem un compromís ferm i definitiu dels partits polítics que es
presentin a les properes eleccions
municipals d’aturar qualsevol intent present o futur de canvi de
qualificació en oficines, i exigim
la conversió de les Tres Xemeneies en un equipament comunitari
per a les veïnes i entitats del barri
amb una dotació d’habitatge públic. En el cas contrari ens comprometem a seguir l’exemple dels
habitants de Berlín i Nova York,
els quals, amb les seves mobilitzacions potents, han aconseguit
impedir uns projectes especulatius semblants, promoguts per les
multinacionals “punteres” Amazon i Google.
Campanya les tres
xemeneies per al barri!

Informació i adhesions:
http://les3xemeneies.cat/
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sergi picazo
PERIODISTA DE ‘CRÍTIC’

Barcelona ja no existeix. Barcelona s’està acabant. La Barcelona que nosaltres coneixíem,
amb tots els seus problemes i
els seus millors racons, s’està
acabant si les coses no fan un
gir radical en els propers anys.
Ja no és una ciutat: és un producte. S’ha convertit en un producte de consum global que ja
no ens pertany a nosaltres sols.
És un negoci. La suma de turisme massiu, societat de consum,
globalització cultural, capitalisme sense control i negoci immobiliari podria posar fi a allò
que va ser -i, sobretot, que va
significar- la Barcelona popular i
rebel, la Rosa de Foc, la “ciutat
dels prodigis”. Hi ha el risc de
convertir Barcelona, i per tant,
els barcelonins en un decorat de
cartó pedra com a producte de
consum per a milions de turistes fent-se selfies amb nosaltres
(cabrejats) de fons. I, en aquesta fórmula, nosaltres, els barcelonins, molestem.

Fenomen global
Això, però, no està passant només aquí. Està passant a Barcelona, a Madrid, a Palma i a
Venècia, Amsterdam, París,
Londres o Nova York. Algunes
ciutats corren el risc de carre-
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La ciutat s’ha convertit
en un producte
de consum global que
ja no ens pertany
a nosaltres sols

Barcelona
ja no existeix
La meitat de la població mundial viu ja a
les ciutats, escenari d’una pugna d’interessos
en la qual els ciutadans molestem al capital

el mateix viure a la banlieue
que viure als millors barris de
París. No és el mateix Soweto que Johannesburg. No és
el mateix viure a Rocinha, la
major favela del Brasil, que
al centre turístic de Rio de
Janeiro. Pel·lícules com Blade Runner descriuen un futur
caòtic, brut, fosc, sobrepoblat i desigual. Els ciutadans
privilegiats, els futurs “homo
deus” descrits per l’historiador Yuval Noah Harari, podrien viure en urbanitzacions
ideals, verdes i riques, mentre
la majoria es morirà de fàstic
atrapada per la contaminació
atmosfèrica i la pobresa en
grisos blocs d’edificis. Això és
el futur? O és ja el present?
Segons dades del Programa de
les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat), en algunes ciutats de
països en desenvolupament
fins al 80% de la població viu
en infrahabitatges.
Una dada sobre salut que
posa els pèls de punta: a la
ciutat de Barcelona, a pocs
quilòmetres de distància, poquíssims, l’esperança de vida
de Nou Barris és de mitjana
tres anys inferior que a SarriàSant Gervasi. Ho diu l’informe
anual de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona. Si ho
mirem per barris, hi ha encara
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En algunes ciutats
de països en
desenvolupament fins
al 80% de la població
viu en infrahabitatges

genorras

gar-se tot el que eren en la cursa sense control de la fórmula
turisme+immobiliari. Quedarà
la idea, quedarà un decorat,
quedarà un anunci a la marquesina d’un bus turístic... però un
dia potser ja no hi haurà veïns
per fer la ciutat amb les seves

mans, ni hi haurà més cadires
al carrer en una nit d’estiu, ni
hi haurà més bars gallecs i libanesos on prendre un bon menú
amb vi de la casa.
La revista Ciutats, un dossier monogràfic sobre els rep-

tes de les ciutats al segle XXI
que acaba de publicar Crític,
va identificar 12 grans problemes de les ciutats que poden
agreujar-se en les properes
dècades: la creixent desigualtat, la superpoblació urbana,

El municipalisme, l’última finestra d’oportunitat
El municipalisme podria convertir-se
en l’última trinxera de la resistència al
mercat neoliberal i l’auge del populisme
de dreta. Hi ha una nova ruta que
comença a les “ciutats santuari” dels
Estats Units contràries a la política
migratòria de Donald Trump i acaba amb
el “confederalisme democràtic” de Rojava
al Kurdistan, passant per les “ciutats del
canvi” a Espanya i les “alcaldies rebels”
de la CUP a Catalunya. Les ciutats, al
llarg de la història, han estat el lloc ideal
per als esclats revolucionaris. El món
urbà ha tingut sempre una potencialitat
revolucionària. D’Atenes a la Comuna de
París. Del cantonalisme anarquista de la
Primera República Espanyola a les Juntas

de Buen Gobierno de Chiapas. El soviet de
Petrograd, del 1917; el Bogotazo, del 48;
el Maig del 68, a París; l’aixecament de
Soweto, del 76; la revolta de Tian’anmen,
del 89; o la plaça Tahrir del Caire en les
Primaveres Àrabs del 2011.
“Hem de resistir. Les ciutats no
poden ser un lloc on invertir, sinó un
lloc on viure”, reclama David Harvey. El
municipalisme podria ser una eina clau
per guanyar batalles concretes -potser
algú les titllarà de “petites batalles”- i
insuflar democràcia, feminisme i nous
drets socials. Per això les eleccions
municipals d’aquest 2019 a l’Estat
espanyol són clau per al futur de les
esquerres en plural. Aquí i arreu.

l’envelliment de la població
-sobretot a Europa, el Japó
o els Estats Units-, la manca
d’habitatge, l’expansionisme
constructiu fins a l’últim racó
de la ciutat, l’impacte negatiu de la indústria turística,
la contaminació atmosfèrica,
l’hegemonia del vehicle privat, els dèficits d’energia o
d’aigua potable, el control de
les dades tecnològiques, les
noves amenaces a la seguretat
per atacs terroristes, cibernètics o químics i, en general,
l’aterratge dels fons d’inversió i les grans marques globals
que destrueixen el teixit econòmic local.

Nova lluita de classes urbana
La meitat de la població mundial viu ja en el 2% del territori del planeta. Tots en poc
espai, però no barrejats. La
desigualtat urbana, social,
econòmica i educativa és un
dels grans drames de les ciutats ara i, es preveu, que, encara més, els propers anys. No
és el mateix viure a Nou Barris
que viure a Pedralbes. No és

més diferències: als barris de
Can Peguera o Torre Baró (Nou
Barris) es viu de mitjana fins
a nou anys menys que tot just
a uns quants quilòmetres de
distància, al barri de les Tres
Torres, de Sarrià.
S’ha generat una mena de
nova lluita de classes urbana.
A un costat, hi ha l’obrer, l’immigrant, el precari, l’estudiant i també el comerciant, el
botiguer i fins i tot el petit i
mitjà empresari... i a l’altre
hi ha els fons d’inversió globals, les grans marques i cadenes comercials i una part de la
tecnocràcia local. “La ciutat
global”, explica Saskia Sassen,
catedràtica de sociologia de
la Universitat de Colúmbia,
“ha sorgit com a emplaçament
per a noves reivindicacions”:
d’una banda, hi ha el capital,
que utilitza la ciutat com una
mercaderia; i, d’altra banda,
sorgeix la protesta dels sectors desfavorits de la població urbana. Sassen afirma que
“anem cap a la recuperació de
la ciutat com a espai per mobilitzar i fer visible el poder
dels sense poder”.
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Ernest Maragall,
Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)

il·lustracions: Manel puyal

Ada Colau,
Barcelona
en Comú (BComú)

La ciutat a la cruïlla
Cristina Palomar
Fa quatre anys analitzàvem a Carrer l’escenari electoral que s’acostava amb els comicis del 24-M i
recordàvem que Barcelona se la
jugava de nou perquè la ciutat
sempre se la juga. L’equilibri social entre els barris, les desigualtats creixents i el model de ciutat
seguien al centre del debat polític
després de quatre anys de govern
convergent. Ara, a poc menys de
dos mesos de les eleccions del 26-M
i després d’una legislatura molt
complicada que deixa un munt
d’assignatures pendents, l’única
certesa és la incertesa. L’allau de
candidatures que s’hi presenten,
la divisió de l’independentisme, la
possible irrupció de la ultradreta i
els blocs irreconciliables pel conflicte territorial fan més difícils
els obligats pactes postelectorals.
A més, interferències externes de

com el primer maldecap dels ciutadans seguit a gran distància per
l’habitatge (12,1%) i l’encaix de
Catalunya a Espanya (7,3%).

Revalidar l’alcaldia
Colau presentava l’11 de febrer
passat la seva candidatura a l’emblemàtic mercat de Sant Antoni.
Ha estat la primera alcaldable
a tancar la seva llista electoral
amb una aposta per la continuïtat
del projecte i una combinació de
vells coneguts i cares noves de la
pedrera comuna provinents dels
districtes i de l’activisme veïnal i
social. Fugint de fixatges mediàtics
que li facin ombra, Colau ha apostat per gran part de l’equip que ja
la va acompanyar en el seu iniciàtic viatge polític fa quatre anys.
Tot i això, no repeteixen ni Jaume
Asens, que se’n va a Madrid amb
Gerardo Pisarello, ni Josep Maria
Montaner. La candidatura també

recull la pèrdua de força dels ecosocialistes amb l’absència de dos
pesos pesants d’ICV: Laia Ortiz i
Agustí Colom.
BComú busca evitar la desmobilització del seu electorat i frenar el
transvasament del vot més sobiranista cap a ERC defensant la feina
feta i situant les qüestions socials

l

La confusió interessada
entre inseguretat,
comportaments incívics
i desigualtat alimenta
el discurs xenòfob

la presentació, Colau mostrava la
seva determinació a repetir mandat, defensava la reedició de pactes amb ERC i PSC tot i l’accidentada experiència d’aquest mandat,
i demanava a la resta d’alcaldables
que es comprometin a fer una campanya centrada en els problemes
de la ciutat. Colau és conscient que
la victòria pot anar d’un pèl. L’elevada fragmentació del vot dibuixa
un consistori de difícil governabilitat i els acords ja han aparegut
explicitats durant la precampanya.
Fins i tot algun candidat ha plantejat un compromís preelectoral de
mínims o directament un govern de
concentració.

Efecte Valls, amenaça VOX
al centre del debat electoral. El
perill de l’extrema dreta i la reivindicació de Barcelona com a referent de la lluita per una societat
més justa centren el seu discurs. A

L’últim baròmetre semestral indica
que la principal preocupació dels
barcelonins és la falta de seguretat, molt per davant de l’habitatge. La confusió interessada gene-

rada entre seguretat ciutadana,
comportaments incívics i desigualtats socials sense incidir en la problemàtica que hi ha al darrere alimenta el discurs de l’oposició més
conservadora amb l’alcaldable de
Ciutadans, Manuel Valls, al capdavant. També podria obrir la porta a
la irrupció de VOX al consistori per
primera vegada en la història de
Barcelona i penalitza la gestió del
govern Colau com a responsable de
la situació d’inseguretat que generen en alguns barris problemes
globals com les drogues i els narcopisos lligats a l’especulació immobiliària i la indústria turística.
En aquest escenari d’arenes movedisses, l’aterratge de l’exprimer
ministre francès després de la seva
fallida aventura política al país
veí ha agafat a més d’un de sorpresa. Ciutadans, la marca política
passa a la pàgina 5 2
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L’allau de candidatures
i el conflicte territorial
fan més difícils els
pactes postelectorals
i la governabilitat
gran calat com l’avançament de
les generals i els judicis de l’1-O
encara afegeixen més llenya al foc.
L’últim baròmetre municipal semestral aporta informació molt rellevant sobre com respira la ciutat
a pocs mesos de la cita electoral.
També serveix d’inspiració per dissenyar les respectives campanyes
tot i la munió de novetats polítiques que s’han produït després de
la seva publicació el desembre passat. La gestió de l’alcaldessa Ada
Colau, que aspira a revalidar el
càrrec molt castigada pel desgast
d’un govern en minoria, el procés
sobiranista i la dificultat d’establir
aliances estables amb l’oposició, es
valora de forma molt desigual per
part de la ciutadania -43,4% molt
bona i 42% molt dolenta-. Un 59,9%
dels enquestats considera que Barcelona ha empitjorat en l’últim
any i la inseguretat (21%) apareix

Manuel Valls,
“Valls BCN2019”
(Ciutadans)

Anna Saliente,
Candidatura
d’Unitat Popular
(CUP)
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Jaume Collboni,
Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Elsa Artadi i Joaquim Forn,
Junts per Catalunya (JxCat)

2 ve de la pàgina 4
que s’amaga darrere del projecte
personalista de Valls, ha passat de
ser un partit residual al consistori barceloní a situar-se frec a frec
amb les candidatures que des de
fa mesos parteixen com a favorites
segons els sondejos d’intenció de
vot. L’èxit de l’aposta de Valls per
una candidatura transversal amb
fixatges a dreta i esquerra del seu
ideari liberal que dissimuli l’empremta del partit d’Albert Rivera
és un misteri, però una enquesta
encarregada pels republicans que
donava la victòria al seu alcaldable
per la mínima, situava Manuel Valls
en una forquilla de 8-9 regidors a
la mateixa alçada que Ada Colau.
El conflicte territorial irresolt
entre Catalunya i Espanya no es pot
eludir del debat barceloní. L’equip
de Valls està convençut que es pot
beneficiar de bona part del vot
orfe del PP de Josep Bou –que les
enquestes fa temps que vaticinen
que per primera vegada no tindrà
representació en el consistori barceloní- i creu que també pot arrencar algun vot al PSC amb el fixatge
de Celestino Corbacho i un discurs
populista que fuig del debat social
i penalitza la pobresa. La frontera
difusa entre el partit taronja i els
socialistes es manté, tot i que Jaume Collboni aspira a beneficiar-se
de l’efecte Pedro Sánchez i del fixatge de Laia Bonet com a segona
a la seva llista per recuperar algun
regidor a costa sobretot de Colau.
Només un pacte a nivell d’Estat entre Ciutadans, populars i VOX sorgit l’endemà de les eleccions del
28-A podria acabar amb els somnis
de Valls de ser alcalde.

gall com a cap de llista per Barcelona quan les bases republicanes ja
havien triat l’alcaldable ha deixat
més d’un contrincant descol·locat.
Amb les enquestes d’intenció de
vot a favor, per primera vegada
els republicans veuen a tocar el
seu somni de governar la capital
de Catalunya i han decidit posar

l

Les dones escalen
posicions a les llistes
i els partits dilueixen
les seves sigles per
esgarrapar vots al veí
tota la carn a la graella amb una
gran inversió de recursos i fitxatges
d’última hora com el d’Elisenda
Alamany, que va de número dos.
L’estratègia d’ERC a Barcelona
és intentar transmetre un missatge

L’herència maragallista
La desconcertant picabaralla entre
candidats per qui representa millor l’herència del maragallisme no
ha desaparegut del tot. Des d’Ada
Colau a Manuel Valls, passant per
Jaume Collboni i Ferran Mascarell,
tots s’han reivindicat per diferents
raons hereus de la gestió polèmica
de l’alcalde Pasqual Maragall. Per
acabar-ho d’adobar, l’aposta de la
direcció nacional d’ERC de substituir Alfred Bosch per Ernest Mara-

Josep Bou,
Partit Popular
de Catalunya (PPC)

de centralitat política que converteixi el partit en el pal de paller del
sobiranisme i alhora superi la divisió irreconciliable entre els blocs
unionista i independentista. La
quadratura del cercle. Ho explicava el mateix Ernest Maragall el 12
de març durant la presentació de
la seva campanya. A parer seu, si
hi ha un lloc de Catalunya on es pot
superar el mur que separa aquests
dos espais polítics, aquest és Barcelona. Tanmateix, l’aposta republicana d’atreure electors a banda
i banda, i alhora vendre’s com a
opció útil a l’independentisme més
dividit que mai amb un discurs que
barregi els aspectes socials amb els
nacionals, és agosarada.
El rebuig dels republicans a
repetir antigues aliances preelectorals amb el PDECat els podria
passar factura a les urnes perquè
hi ha una part de l’electorat independentista que no entén que no
apostin per una candidatura uni-

tària. A més, les enquestes també
vaticinaven una reculada important dels hereus de l’antiga CDC
a favor d’ERC però això era quan
encara no estava clar qui seria el
substitut de Xavier Trias. Ara, el
quartet de JxCat format per Joaquim Forn, Elsa Artadi, Neus Munté
i Ferran Mascarell introdueix noves
variables que podrien perjudicar
les expectatives republicanes.
També és una incògnita saber què
faran altres iniciatives independentistes minoritàries com la que
encapçala Jordi Graupera. Només
la CUP, amb Anna Saliente al capdavant, ha deixat clar que canvien
les cares de la formació però que
el projecte és el mateix.

En aquest context electoral mai
vist abans, fer travesses és una
gosadia. L’única certesa és que la
disputada batalla per Barcelona
serà descarnada perquè els atacs
dialèctics aniran en augment i serà
transversal perquè les candidatures –on cada cop hi apareixen més
dones en llocs destacats- es focalitzen en els caps de cartell i dilueixen les sigles en un intent d’esgarrapar vots al veí. Serà impossible
mantenir Barcelona al marge de
les conseqüències dels resultats
dels comicis generals i del polèmic
judici al Tribunal Suprem per l’1-O.
El 26-M la ciutat es trobarà en una
cruïlla i haurà de decidir quin camí
tria. I no serà fàcil.

La llista de VOX
a l’Ajuntament
de Barcelona
és una incògnita
a l’hora de tancar
aquesta revista
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Ja fa 40 anys, i ara què?
De la mateixa manera
que la ciutadania
va trobar entrebancs
per recuperar la
ciutat després de la
dictadura, ara cal
empènyer davant cada
nou problema

invertir en la urbanització i renovació de barris i ciutats.
A Barcelona molts dels espais
reivindicats es convertiren en
equipaments, centres cívics o en
parcs, s’implantaren polítiques de
tota mena, d’educació, de sanitat,
d’habitatge, de transport, d’esports, de cultura... amb resultats
diversos, però que deixaven ben
enrere aquella ciutat gris, trista i
injusta dels ajuntaments franquistes. La Barcelona de Porcioles i de
Viola quedava enrere.

Carles Prieto
President de la Favb
entre1978 i 1982

Nou problemes, noves solucions

És veritat que fa més de 40 anys
que van passar moltes coses, i que
una de les més importants va ser la
realització de les primeres eleccions municipals democràtiques després de Franco.
Ja feia gairebé dos anys de les
primeres eleccions al Congrés de
Diputats, s’havia fet l’aprovació de
la Constitució Espanyola i encara
no es feien les municipals. Semblava que es retardaven per evitar un
altre 12 d’abril del 31, quan la monarquia espanyola va haver de retirar-se amb la cua entre les cames
com a conseqüència de la victòria
de les forces d’esquerres.
Vam viure intensament la transició municipal, perquè als ajuntaments encara hi havia personatges
franquistes gestionant els pobles i
les ciutats. Finalment es van convocar, i el 19 d’abril de 1979 vam
poder celebrar el nomenament de
Narcís Serra com a l’alcalde democràtic per Barcelona, governant
amb el Pacte de Progrés entre PSC,
PSUC, CiU i ERC.
Recordo un dia d’una gran alegria, jo estava que no hi cabia a la
meva pell. Vam anar amb l’Andrés

fotos: arxiu psuc/anc

A dalt, manifestació per reclamar
la participació dels municipis
en els pressupostos generals
de l’Estat. La foto del balcó amb
la pancarta reclamant habitatge
digne, també dels anys 70,
podria haver-se fet avui

l

Uns quants anys més tard Barcelona
continua sent, però, una fàbrica de
sòl on els propietaris i els especuladors poden fer, i fan, el seu negoci,
i això no ha canviat. Hem vist com
els barris han anat millorant les
seves condicions de vida, de transport, d’equipaments culturals,
però alhora s’han posat les bases
per a l’augment del preu del sòl i
de l’habitatge. El fenomen turístic
és ben eloqüent, està transformant
els barris i la ciutat en un mercat,
amb una constant expulsió de veïns, deixant sense habitatge famílies que no tenen les capacitats
econòmiques i socials necessàries.
És fantàstic, un dels recursos bàsics de la ciutat que hauria d’oferir
oportunitats de millora als ciutadans, resulta que origina molèsties,
fa canviar l’estructura urbana de
comerços i habitatges i produeix
una distribució de la riquesa amb
una desigualtat tremenda.
L’Ajuntament és una maquinària de prestació de serveis que fa
que la ciutat funcioni, però és veritat que cada dia que passa hi ha
problemes nous que requereixen
noves solucions, si el que es vol és
servir al ciutadà. Això exigeix una

l

A les primeres reunions
amb alcaldia no es
parlava dels problemes,
sinó de qui era el genuí
representant ciutadà!

Barcelona continua
sent una fàbrica de sòl
on els propietaris i els
especuladors poden
fer, i fan, el seu negoci

Naya a la presa de possessió de Narcís Serra, hi havia un ambient d’eufòria. Quan pels passadissos vam
trobar Pasqual Maragall recordo la
frase que li va dir a l’Andrés, “ahora nos tendremos que ver mucho”.
S’estava convertint en realitat una
de les reivindicacions més importants del nostre programa, la democratització dels ajuntaments.

constant recerca de les causes dels
problemes i prioritzar l’aplicació
pressupostària, fins i tot avançant-se als esdeveniments.
De manera que sigui possible
esmerçar recursos per afavorir
la renovació pedagògica a les escoles, optimitzar els recursos en
l’assistència sanitària i la social,
consolidar les xarxes de transports
resolent d’una vegada el tema del
tramvia i el dels taxis, organitzar la
seguretat de barri resolent l’atenció directa als ciutadans, posar sòl
a disposició per a la construcció
d’habitatge social de lloguer, multiplicar l’ús de la cultura i la creació, donant espai a les iniciatives
socials dels ciutadans que voluntàriament treballen per la millora
dels barris i, per tant, de la ciutat.
Sempre dèiem que calia apropar
l’administració al ciutadà, i que per
afavorir la participació ciutadana
calia garantir la informació i la consulta, doncs sembla que cal encara
empènyer en aquesta direcció. Que
l’administració té polítiques contra
l’especulació, segurament, però si
volem evitar-la ens hem de continuar mobilitzant, per salvar un enderrocament, per evitar un desnonament, etc. I això no para!

Aprendre a governar
El camí no va ser gens fàcil, des
del primer dia va haver-hi dificultats. Encara no hi havia la Nova
Llei de Règim Local, les arques
municipals estaven ben escurades,
hi havia molta empenta, il·lusió i
ganes d’agradar, però també inexperiència. Es van fer reunions
als districtes pel pla municipal
d’actuació i les associacions de
veïns hi vam participar activament. Però també vam haver de
llançar la campanya reivindicativa
“Volem els diners dels nostres municipis”, per pressionar el govern
de Madrid per la Llei Municipal i la
participació dels municipis en els
pressupostos generals de l’Estat.
Recordo quan es va fer la campanya electoral per a les municipals, la Favb va organitzar una

Col·legi electoral de Barcelona l’any 1979
exposició a l’antic hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, on s’explicaven les necessitats de la ciutat
i les nostres solucions a la manca
d’equipaments i de verd, les escoles que feien falta, l’assistència
sanitària, els equipaments socials,
la xarxa del transport, l’habitatge
social, els equipaments per a jubilats, els locals per a joves, les
instal·lacions esportives, el foment
de la cultura... També recordo que
en el debat amb els caps de llista
tots es decantaven per donar suport a les nostres propostes.

Aviat també vam apreciar mostres que el camí no seria gens
fàcil. Calia aprendre a governar
i adquirir la capacitat moral per
fer-ho, perquè la capacitat material trigava a arribar. Les primeres
reunions amb l’Alcaldia van ser
sorprenents i decebedores, no es
parlava de problemes i solucions,
sinó de quins eren els genuïns representants de la gent.
L’entrebanc més clar es va produir en la discussió i l’aprovació dels
reglaments de Participació Ciutadana, on es prioritzava la participació

arxiu psuc/anc

individual dels ciutadans per sobre
de la col·lectiva de les entitats i
associacions, relegant la participació als plens, el dret a referèndum,
l’elecció directa als districtes, etc.

Els diners van arribar, tard
Es poden fer balanços molt diferents de la gestió municipal
d’aquests quaranta anys, però el
primer que cal constatar és el gran
canvi que van experimentar els
pobles i les ciutats amb els ajuntaments democràtics. Va costar, però
quan van arribar els diners es van
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“L’Ajuntament ha viscut malament
les crítiques dels moviments socials”
Iolanda Fresnillo

Sociòloga i activista

es de conservació i rehabilitació- que permeten fer una
política més agressiva per
recuperar habitatge per al
sector públic i no s’han posat
en marxa del tot. S’ha de ser
més valent. Segurament dirho és fàcil i fer-ho, no tant,
perquè t’estàs enfrontant a
monstres, al capital global.

laura aznar
A les portes d’unes noves eleccions
municipals, ens trobem amb Iolanda Fresnillo per repassar els quatre
anys d’una Barcelona governada
per un ajuntament del canvi. S’ha
subvertit la institució? Des de l’administració es pot fer efectiva la
proclama “Sí se puede”?

Quin balanç fas d’aquests
darrers quatre anys amb un
Ajuntament del canvi?

Jo els valoraria com a positius. S’han fet coses que
feia molt de temps que era
necessari fer i que ni tan sols
estaven a l’agenda de ningú.
Però són insuficients. És cert
que, per a qualsevol grup polític que vulgui entrar a una
institució amb una agenda de
canvi, quatre anys són pocs,
però és que, a més, en aquest
cas es tractava de persones
que no sabien com funcionava
l’administració. Venien d’un
altre món i van necessitar més
temps de l’habitual per començar a tirar endavant mesures
més agosarades o de més calat. Les que volíem veure més
transformacions a la ciutat
ens hem quedat una mica amb
la mel als llavis, però a la vegada entenc el perquè.
Amb l’aposta d’Ada Colau
com a cap de llista de
Barcelona en Comú hi ha qui
va entendre que el missatge
era que s’aniria una mica
més enllà de la institució.

Sí, i això no ha passat.
Moltes ens hem adonat que
hi ha coses que no poden
passar des de la institució: la
subversió ha de ser més des
de fora que des de dins, o amb
un aliat a dins, però amb una
pressió molt més forta des del
carrer. La institució és molt
més que aquell qui la governa, perquè hi ha unes dinàmiques, unes estructures i
una cultura política determinada molt instaurada. Parlo
sobretot dels equips tècnics
i directius. Si vols anar més
enllà de la institució i que
funcioni, tot això ho necessites. Comptar amb aquesta
estructura per fer un procés
de transformació és molt més
lent del que ens imaginàvem.
Els anys previs al govern de
BeC s’havia viscut molta
ebullició als carrers, amb
el 15-M com a màxim
exponent. S’ha suavitzat
la tensió entre moviments
socials i institució?

És un procés bastant habitual. De cop i volta, tens un
aliat a l’Ajuntament, algú que
veus com a tal i que vols do-

L’ordenança del civisme és
un altre dels temes sobre
els quals hi havia moltes
expectatives posades en
aquest Ajuntament.

dani codina

Iolanda Fresnillo

nar-li temps i confiança. En
segon lloc, sempre que hi ha
un canvi cap a un govern més
d’esquerres, hi ha una certa
desmobilització. Després, el
mateix cicle dels moviments
socials va amb pics i baixos,
i no els hi podem demanar
que estiguin permanentment
al carrer, perquè també necessiten ser als barris, fent la
feina de formigueta per poder
acumular forces. Un darrer
factor és la difícil relació que
existeix amb aquells que fan
el pas a la institució. Des de
l’Ajuntament de Barcelona
s’han viscut molt malament
les crítiques que venien dels
moviments socials. En alguns
casos, s’han entès com una
traïció. Així i tot, penso que,
sobretot els darrers anys, hi
ha hagut més mobilització al
voltant de tot el tema de la
gentrificació i el turisme, i això
ha propiciat que l’Ajuntament
faci les actuacions que ha fet.
El de Barcelona, segurament,
podria haver fet servir eines
més agosarades, però és dels
que ha impulsat més mesures
gràcies al fet que hi havia presència als carrers.
Quines són les principals
assignatures pendents?

Una d’elles és la mobilitat.
Crec que és on s’han fet iniciatives més tímides i on calen
polítiques més valentes, per a
la nostra pròpia supervivència. Però clar, perquè tinguin
èxit és necessària una estratègia coordinadíssima i que
tothom vagi en la mateixa direcció: personal de districte,
tècnics de barri, tècnics d’ur-

Guerra als
deutes injustos
Iolanda Fresnillo treballa
com a investigadora i
consultora sobre deute,
desenvolupament, finances
responsables i polítiques
públiques. Activista en
moviments socials i de
barri i en constant lluita
per la justícia econòmica,
política, social, ambiental i
de gènere.

banisme, de mobilitat, de dinamització comunitària, etc.
I la coordinació entre àrees és
la gran assignatura pendent
de les administracions.
Hi ha hagut un intent
d’acostar la ciutadania a
mecanismes de participació
directa. Com ho valores?

Fins al 2015, la política de
participació de l’Ajuntament
havia estat bastant de façana. L’arribada de BeC posa
sobre la taula la possibilitat
de fer-la real. Participació vol
dir que la ciutadania tingui
capacitat de decisió, no només
opinió, que és el que hi havia
abans. Quin és el problema?
S’ha saturat la societat civil
organitzada amb múltiples
processos participatius i no
s’ha fet seguiment d’allò en
el que ja havien participat.
Potser l’aprenentatge és que
hem de ser menys ambiciosos
quant a aplicar participació
a tot, i ser més curosos amb
la qualitat de la participació.
S’han fet passos, alguns clau,
però cal una feina més artesanal als barris, a les escoles,

als centres de treball... i també donar temps als processos.
No pots fer una proposta i
donar-li tres mesos de vida,
perquè només en construir la
comunitat que voldrà participar-hi i fer-ne seguiment, et
menges aquest temps.
Com valores el debat sobre
la seguretat?

M’ha semblat que ha faltat una estratègia clara. Des
de l’esquerra ens costa molt
abordar aquest tema, ens incomoda i no tenim una proposta concreta. El problema
és que un increment en la
percepció d’inseguretat pot
conduir a una deriva securitària, i nosaltres no volem ni
més policia ni més ordenances de civisme. Volem més
processos comunitaris i veïnals. Hem de saber senyalar
els responsables reals de la
inseguretat -els bancs, que
tenen pisos abandonats i no
els posen en lloguer social, o
la llei d’estrangeria- i donar
la volta al discurs que culpabilitza les mateixes classes
populars d’aquesta situació.
Hi ha hagut sectors que
esgrimeixen, segurament
amb arguments molt
simplistes, que “en els anys
de mandat de Colau hi ha
hagut més desnonaments”.

Aquí hi ha un tema de
limitació de competències
claríssim. Tanmateix, hi ha
àmbits on es podria haver
estat més agosarat. No sé
amb quines dificultats s’han
trobat, però tenim eines -el
tanteig i retracte o les àre-

Interpreto que políticament han seguit una estratègia de no portar al ple coses
que tenien perdudes. Per derogar l’ordenança necessitaven el suport d’ERC i el PSC,
i no el tenien. Entenc l’estratègia política, però crec que
el tema s’hauria hagut de debatre més en obert. Fa poc es
va aprovar l’estratègia de la
ciutat jugable, que semblava
derogar la prohibició de jugar
a pilota a les places, però s’ha
fet tímidament, sense fer referència a l’ordenança. He
trobat a faltar un debat sobre
el contingut: volem una ciutat securitzada i gairebé policial, on tot es resol amb multes, o volem una altra cosa?
Hi ha hagut dues
forces de les esquerres
transformadores entre les
quals es podrien haver
teixit més aliances.

La mateixa configuració de
BeC parteix d’una no entesa
amb la CUP: a Barcelona, a
diferència de Badalona, s’ha
optat per una coalició d’esquerres amb Iniciativa i sense
la CUP, i la relació és complicada. No hi ha un únic responsable, crec que en els dos casos
hi ha hagut estratègies que no
han buscat bastir ponts, i a mi
això m’ha decebut. Es podria
haver fet un treball comú per
impulsar estratègies transformadores i pressionar ERC
(i fins i tot el PSC!) cap a una
línia determinada.
Què és dret a la ciutat?

El dret a decidir com ha de
ser la ciutat on volem viure.
És la translació del concepte
de ciutadania a l’àmbit urbà, i
implica tant el desplegament
d’una ciutat més democràtica
com posar fre als operadors
econòmics perquè no decideixin la ciutat per nosaltres.
Ara mateix, la configuració
de la ciutat, del que acaba
sent un barri o no, ho decideixen els inversors, ni tan sols
l’Ajuntament. El dret a la ciutat vol dir subvertir això.
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Luces y sombras sobre
la vivienda en la era Colau
Dos activistas por el derecho a la vivienda hacen
balance para Carrer de las medidas aplicadas
por un Ayuntamiento cuya alcaldesa fue líder
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Luis Caldeiro
La llamada “nueva política” -es
decir, los partidos que nacieron
para canalizar el descontento por
la crisis y contra el régimen del
78: Podemos, Bcn En Comú, Las
Mareas- suscita al principio enormes esperanzas en un electorado
hastiado de la política tradicional.
Pero si por las razones que sean
(condicionantes políticos, económicos o legales; o simple acomodamiento al poder) no cumple las
expectativas que genera, la frustración puede llegar a ser directamente proporcional al entusiasmo
que levantó en su origen. Y siendo
Colau alguien que accedió a la alcaldía precisamente por ser quien
era, por su trayectoria como líder
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) -el movimiento
surgido en 2009 como respuesta a
la falta de vivienda asequible, uno
de los abusos más graves del sistema-, las expectativas en este ámbito debían de ser enormes. ¿Qué
fue de ellas?

El 30% para vivienda social
En materia de vivienda, sin duda
la normativa “estrella” promulgada por el Ayuntamiento durante el mandato de Colau ha sido

l

La medida del 30%
se ve empañada por la
capacidad del promotor
de decidir si la vivienda
será de venta o alquiler
la que establece que las nuevas
construcciones o rehabilitaciones
de inmuebles en Barcelona deberán destinar un 30% a vivienda
social, a precios asequibles. Así lo
asegura, por ejemplo, la web del
Observatori DESC, la entidad social donde la actual alcaldesa trabajó varios años antes de acceder
al cargo, así como el portavoz de
su gobierno y primer teniente de
alcalde, Gerardo Pisarello, además de su pareja, Vanesa Valiño,
jefa de gabinete de la Concejalía
de Vivienda, quien incluso llegó a
dirigir la entidad. “Esta norma la
impulsaron la PAH, el Sindicato de
Inquilinos, la Favb, el Observatori
DESC y la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible).
Es decir, la impulsó la ciudadanía,
no el Ayuntamiento”, afirma Lucía Delgado, portavoz de la PAH
de Barcelona. Y por eso mismo,
no ve “fisuras” en ella. “Es que la
hemos forzado nosotros”, asegura
con un punto de orgullo. “Es más”
-añade- “la normativa del 30% es
un cambio de paradigma en todo
el Estado: imagínate, obligar a un
promotor privado a destinar ese
porcentaje a vivienda social era

impensable hasta hace poco. Por
eso, ahora los promotores inmobiliarios están interponiendo recursos en contra”.
Salva Torres, por el contrario,
sí ve fisuras. Torres es tesorero de
Por un Alquiler Público y Asequible500x20, una asociación surgida en
2006 y que tiene prohibido por estatutos recibir cualquier clase de
ayuda o subvención. Este activista
denuncia que “quien decidirá si
ese 30% destinado a vivienda social
se pone a la venta o se dedica a
alquiler social, será el promotor. Y
obviamente, el promotor preferirá
ponerlo en venta”. “Con lo cual”
-asegura- “el precariado de esta
ciudad, la población más vulnerable, al no tener un perfil financiero, esto es, al no ser solvente
económicamente para los bancos,
lo tendrá muy difícil para optar a
estos pisos. Porque tendrán que
pedir una hipoteca, ¿verdad?”. Un
argumento que la portavoz de la
PAH rebate afirmando que “el 75%
de la población barcelonesa puede
acceder a la hipoteca de una vivienda social”. Aunque reconoce
que el empresario puede, efectivamente, decidir si ese 30% lo destina a venta o a alquiler. “Es una
putada”, reconoce.

Programa, programa, programa
Convendrán conmigo en que la mejor forma de evaluar una acción de
gobierno es comparar el programa
electoral de un partido con las medidas concretas que ese mismo partido pone en práctica tras acceder
al poder. Pues bien, en el programa electoral de Bcn En Comú para
las municipales de 2015 existía un
capítulo titulado “Evitar los desahucios por motivos económicos”,
donde figuraban las propuestas que
se ofrecían a los barceloneses en
materia de vivienda. Veamos.
La primera se titula “Aumentar
los recursos de las oficinas de vivienda”. Y nuestros dos activistas
coinciden en que el Ayuntamiento

Vecinos del Poblenou acompañando a una familia desahuciada de su vivienda de alquiler
ha cumplido este punto. “Ahora
existe algo que antes no había”
-señala Torres- “son unos equipos
llamados SIFO (Servicio de Intermediación y Mediación Municipal),
que están integrados en las Oficinas de Habitatge de cada distrito,
y que median entre la propiedad y
los inquilinos o hipotecados”. Un
servicio valioso por cuanto contribuye, en su opinión, a paliar una situación que se da en España y que
considera “única” en Europa: “que
la mayor parte de los desahuciados

l

Mientras los acuerdos
con los propietarios
fracasan, se valora el
esfuerzo por no dejar
solos a los desahuciados

pueda quedarse en su casa en régimen de alquiler social. “El Ayuntamiento lo está haciendo. Otra cosa
es que lo consiga. De hecho, muchas veces no lo consigue, aunque
habría que preguntarles a ellos”,
afirma Torres. Y revela que desde
500x20 se han dirigido al Consistorio para pedir que “la única solución que dé una Oficina de Vivienda no sea regalar el piso al banco y
la concesión de un alquiler social”.
“Porque” -denuncia- “lo que está
pasando es que, a quienes hicieron
esto, se les está acabando el contrato de alquiler social y los bancos
no quieren renovarlo”. Y Lucía Delgado asegura que sí se establecen
tales “mesas de negociación”, pero
que naufragan “porque la propiedad no quiere llegar a un acuerdo;
a los fondos y los bancos sólo les interesa especular con la vivienda”.

También falta dinero
son abandonados a su suerte por el
Estado y por las administraciones”.
La siguiente medida habla de
establecer una “mesa de negociación” con entidades financieras,
fondos buitres y grandes propietarios, a fin de que quien no pueda
pagar una hipoteca o un alquiler,

La tercera propuesta consiste en
que el Ayuntamiento aplique el llamado “derecho de tanteo y retracto” (es decir, que tenga preferencia
en cualquier operación de compraventa inmobiliaria) para poder así
ampliar el parque de vivienda social. Pero la falta de presupuesto

¿Vaso medio lleno o medio vacío?
A la pregunta de “¿está satisfecho con la
gestión de Ada Colau en política de Vivienda
durante su mandato?”, la portavoz de la PAH
de Barcelona, Lucía Delgado, se niega a dar
una respuesta categórica: “Es que no es una
cuestión de blanco o negro, sino que hay
50.000 grises”. Aunque afirma que “si en el
Ayuntamiento no hubiera habido el gobierno
que ha habido, medidas como la del 30% para
vivienda social hubieran sido imposibles o
mucho más difíciles de aprobar. Nos han
dejado incidir y participar activamente en la
vida política, algo impensable en otras épocas,
como la del alcalde Trias”. Por el contrario,
Salva Torres, de 500x20, asegura que “ha
hecho lo que ha podido dentro de los estrechos

márgenes que le deja el sistema; ha quedado
muy lejos, no ya de las expectativas de sus
votantes, sino de su propio programa”. Es
más: “Ha maquillado la realidad, presentando
como “éxitos” cosas que no lo eran, porque si
decía la verdad tendría un problema de cara a
las próximas elecciones”. ¿Vaso medio lleno o
medio vacío? Como relataba el periodista Toni
Sust en un reciente artículo publicado en El
Periódico, la revolución de Ada Colau no ha
sido “ni la que auguraban sus detractores ni
la que esperaban algunos de sus seguidores”.
Seguidores como aquel que exclamaba,
desencantado: “Lo que yo esperaba es que
derribásemos el Hotel Vela”. De momento, la
revolución tendrá que esperar.

dani roca

la limita considerablemente, según
500x20. Y en cuanto al siguiente
punto -”Garantizar apoyo a los pequeños propietarios afectados por
impagos de alquiler”, a la vez que
se promueve “el alquiler social de
la vivienda” en caso de inquilinos
en dificultades económicas-, Salva
Torres vuelve a mostrarse pesimista: “en estos casos el alquiler
social es imposible porque los contratos ya firmados están en el mercado libre. Si bien es verdad que
algunos propietarios han llegado a
acuerdos con el Ayuntamiento para
ceder sus viviendas en alquiler social, se trata de un porcentaje residual. Como no se les obligue, lo
veo difícil”. Y Lucía Delgado confirma que “muchas veces no les interesa ceder sus inmuebles, no ya en
alquiler social, sino a un alquiler a
precio más bajo que el mercado,
el precio que se daba en Barcelona
hace cuatro años”.
Finalmente, el último punto del
Programa habla de “ampliar el parque de vivienda social” mediante
medidas como la construcción de
vivienda o multar los pisos vacíos
en poder de los bancos. Salva Torres alaba el “gran esfuerzo” municipal en construir vivienda “pese a
las limitaciones financieras que impone el artículo 135 de la Constitución”. Pero en cuanto a sancionar a
entidades bancarias, Lucía Delgado
denuncia que “hasta la primera semana de marzo, en que se han multado a dos fondos buitres por valor
de 2,8 millones de euros -sanciones
que a nuestro entender llegan tarde, a punto de expirar el mandato
municipal-, sólo se habían sancionado a dos bancos en Barcelona.
En Terrassa, en cambio, donde hay
unas PAH muy activas, han sido 17.
Como PAH de Barcelona hemos de
hacer autocrítica, pero la responsabilidad es del Ayuntamiento”. Y
no es su única queja: “otra de las
promesas de Colau era confeccionar un censo de viviendas vacías.
Se lo pedimos al principio del mandato y, cuatro años después, aún
no está acabado: sólo hay 17 barrios censados de 73”.
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La desigualtat es redueix,
la ferida continua oberta
En paral·lel a algunes bones notícies
econòmiques, diverses zones de la ciutat
continuen alienes a la presumpta recuperació.
La majoria dels barris més allunyats de la renda
mitjana se situen al districte de Nou Barris
Ignasi Franch
Les dades incloses a l’informe de
distribució de la renda per barris
i districtes de 2017 semblen consolidar algunes realitats positives:
s’ha aturat el creixement de la
desigualtat esdevingut en els anys
del “crack” financer i la posterior
gestió político-econòmica. Per segon any consecutiu, la diferència
entre el barri amb més renda i el
barri amb menys renda es redueix, però el diferencial segueix
sent molt pitjor que abans de la
crisi. L’any 2008, la renda del barri més “ric” multiplicava per 4,3
la del més “pobre”; el 2014, el
diferencial va arribar a 7,25 vegades; ara, és del 6,4.
El salari mitjà dels residents a la
ciutat va augmentar un 3,7% l’any
2017. El salari mitjà real, però,
encara està per sota del registrat
l’any 2010. Curiosament, la franja
més baixa de salaris sí que ha recuperat els baixíssims nivells de l’any
esmentat; de fet, els supera en un
6,5% i ronda els clamorosament insuficients 8.900 euros anuals. Queden per comptabilitzar els efectes
dels increments salarials dels darrers mesos, que poden haver aprofundit en una tendència a l’alça
que trenca amb anys de devaluació
de la feina dels treballadors. En
paral·lel a l’àmbit de les persones
amb salaris, la constant retallada
de la taxa de cobertura de l’atur
en relació amb les persones sense
feina és un factor d’exclusió social. En canvi, ha augmentat molt
lleugerament l’import mitjà de les
prestacions dels aturats que sí la
reben: l’increment, del 0,5%, implica una pèrdua de poder adquisitiu rellevant en comparació amb
la inflació. Els pensionistes també
perden poder adquisitiu.
Queda fora de l’estudi un altre
factor rellevant amb què matisar la

bona notícia de l’increment mitjà
de les rendes per càpita a la ciutat: el preu de l’habitatge. Segons
dades del mateix consistori, el
lloguer mitjà a la ciutat ha passat
dels 688 de 2014 als 877 de 2017.
Aquest encariment no admet cap
tipus de comparació amb l’increment de la renda mitjana calculat
pel consistori, i afecta durament la
quantitat de diners disponibles per
a la satisfacció de les necessitats
bàsiques, el consum i l’estalvi, un
cop descomptat el cost de l’habitatge. El cost del lloguer mitjà, a
més, ha arribat als 949 el tercer
trimestre de 2018.

Els que han quedat enrere
L’informe municipal també ubica
els barris de la ciutat en relació
amb categories de renda (alta,
mitjana-alta, mitjana-baixa, baixa
i molt baixa). En aquest aspecte,
es pot constatar que l’aparent recuperació de la crisi per part dels
estrats mitjans de renda ha arribat als barris de rendes baixes. El
percentatge de població que viu
en barris amb aquesta renda ha
retornat als valors previs a la crisi
de 2008: l’any 2007, suposava un

aliança contra la pobresa energètica (ape)

Acte davant la Generalitat el 20 de febrer per exigir que no hi hagi cap més mort per pobresa energètica
17,6% del total de ciutadans; l’any
2017, un 17,4%. El percentatge de
barcelonins que viuen en barris de
renda molt baixa, però, segueix
en nivells molt superiors als documentats abans del crack financer:
eren un 4,1% el 2007 i són un 13%
el 2017. S’ha de dir, però, que hi
ha una bona evolució respecte als
anys immediatament previs. A les

zones més vulnerables, la recuperació continua fent-se esperar,
però el descens respecte al 15,5%
de la població que vivia en barris
de renda molt baixa el 2015 és percentualment rellevant. Ratificaria,
doncs, aquesta reversió gradual de
l’augment de la desigualtat.
La majoria de districtes han millorat la seva relació amb la renda

El cas de Sants i la pujada sobtada de renda
Algunes notícies aparentment positives poden
tenir un revers inquietant. La renda al barri de
Sants ha convergit amb la de la renda mitjana
de la ciutat: ha crescut del 85,8% registrat l’any
2014 al 99% documentat el 2017. L’increment
ha estat encara superior a Hostafrancs (del
76,8 al 99%, 22 punts de diferència), mentre
que barris propers com la Bordeta (3 punts) o
Sants-Badal (1,5 punts d’increment) s’acosten a
la renda mitjana de la ciutat d’una manera molt
més discreta. El diferencial que s’ha generat

entre els dos duets de barris ronda els 20 punts
percentuals. En l’àmbit econòmic contemporani,
les millores sobtades solen indicar la presència
de bombolles i especulació. Aquesta espectacular
millora de les rendes mitjanes dels barris de
Sants i Hostafrancs suggereixen un futur
possible. Potser estem en ple procés de
gentrificació de les zones més atractives per
als promotors immobiliaris i el turisme, en
un fenomen que no ha arribat (encara?) a la
totalitat del districte.

mitjana de la ciutat respecte als
valors registrats el 2007; HortaGuinardó, Sant Andreu i Nou Barris,
en canvi, han empitjorat respecte
a la realitat pre-crisi. El cop és especialment dur entre Collserola i la
Meridiana. Si la renda mitjana d’un
habitant de Nou Barris se situava
en un 70% de la renda del barceloní mitjà, ara només suposa un 55%
d’aquesta. S’ha aprofundit, doncs,
en l’empobriment del que ja era el
districte amb pitjors xifres. Ciutat
Meridiana i Vallbona són, juntament amb la Marina del Prat Vermell, els barris més desfavorits:
tots tres ronden el 40% de la renda mitjana de la ciutat. En aquest
aspecte, la bretxa de Nou Barris
respecte a la resta de la ciutat és
enorme: fora d’aquests districtes,
només l’esmentada Marina del Prat
Vermell i la Trinitat Vella estan per
sota del 50% de la renda mitjana de
la ciutat. Entre el 50 i el 60%, només registraríem el cas del Carmel
(la bossa de pobresa més gran del
desigual districte d’Horta-Guinardó), la Verneda i la Pau.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
Andrés naya
De nou tenim eleccions municipals i com és
habitual al moviment veïnal, els barris posen
al dia les reivindicacions que consideren importants per presentar als candidats a l’alcaldia i posteriorment a l’equip que haurà de
gestionar l’Ajuntament durant els pròxims
quatre anys. Agraïm l’esforç que han realitzat 63 associacions veïnals per respondre la
petició de Carrer de sintetitzar únicament
tres prioritats. El resultat són unes demandes molt lligades al territori que els activistes
consideren imprescindibles perquè el veïnat
pugui viure amb dignitat. Algunes responen
a problemes nous i altres porten dècades esperant una solució. Destaquen les relacionades amb la necessitat d’equipaments socials
i culturals o les que reivindiquen un espai

públic no privatiu: cada cop més barris pateixen la pressió creixent del turisme i la restauració. Un altre tema que es repeteix és el
problema de l’accés a l’habitatge i l’expulsió
del veïnat que comporta, per fer front al qual
moltes associacions demanen la creació d’un
parc suficient d’habitatge públic en règim de
lloguer. Guanyi qui guanyi les eleccions, els i
les activistes veïnals es trobaran amb moltes
cares noves en el dia dia dels districtes.

Ciutat Vella
Barceloneta

• Millorar la seguretat ciutadana i la neteja
de tot el barri.
• Potenciar i donar suport al comerç local
i del mercat.
• Reordenació de l’espai públic i ocupació
amb usos ciutadans.

Barri Gòtic

• Que la Guàrdia Urbana compleixi
les seves funcions.
• Abordar els greus efectes
de la “turistificació”, com l’augment
desmesurat de les terrasses (Born)
o d’establiments d’oci nocturn,
i combatre el soroll. Millorar el control
dels apartaments turístics.
• Mesures contra l’expulsió del veïnat
i la disminució del nombre d’habitatges.

L’Eixample

Dreta de l’Eixample

• Construcció del Casal de Barri
i del Casal de Joves i que aquests
siguin de gestió ciutadana.
passa a la pàgina 11 2
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La seguretat, debat
estrella de la campanya
El debat sobre la seguretat és ineludible quan
un 20% de la ciutadania se’n mostra preocupada.
Però si no ens conformem amb el titular fàcil
de la “Barcelona caòtica”, cal entendre
d’on venim, què passa i qui fa què i com
Xavier Muñoz Soriano
Advocat i criminòleg
S’apropen eleccions i no hi ha dubte que la seguretat ciutadana serà
un dels temes estrella de la campanya. L’últim baròmetre semestral
de Barcelona (desembre 2018), situa la inseguretat com el problema que més preocupa el 20% de la
ciutadania. Si el bon govern consisteix a resoldre els problemes de la
gent, aquest és un debat ineludible.  Figues d’un altre paner són si
aquesta preocupació reflecteix un
problema real dels individus o si,
a l’inrevés, alguns mitjans de comunicació obren debats a cop de
titular i polèmiques entre els partits polítics, però ben al contrari,
en aquests ni s’analitza el fenomen
ni es plantegen solucions reals a
problemes concrets.

Precursors de la delinqüència
Cal reduir els furts al metro, les estrebades i els narco pisos, qüestió
d’actualitat, però sobretot cal pal·
liar la misèria, l’exclusió, l’atur i
l’especulació que amenacen Ciutat
Vella, perquè són els veritables
precursors de la delinqüència a les
ciutats, o d’altra banda, tot el que
fem serà pa per avui i fam per a
demà. Venim d’una crisi profunda que ens ha deixat 12 milions i
mig de persones en situació de pobresa, tot ben junt i barrejat en
la ciutat refugi, però de turistes i
congressistes.
Cal saber del cert què està
passant. Rebutgi el titular asèptic
de la Barcelona caòtica; el cert
és que les dades de victimització
reflecteixen lleugers augments
de la delinqüència a la ciutat els
últims anys, però de la mateixa
manera que augmenta a Girona,
Blanes, Lloret, Figueres, Vic,
Manresa o el Prat. Zygmunt Bau-

man a la retina: “La modernitat
és una fàbrica de residus humans
i els líders polítics només troben
solucions locals als problemes
globals del capitalisme”.
Cal saber qui fa què i com. Com
pot ser que no debatem a bastament sobre el model policial del
país, si com bé diu el Conseller
Buch “la seguretat és competència exclusiva dels Mossos”. Com
pot ser que acceptem acríticament
Consellers d’Interior sense cap coneixement de la matèria que salten
de la policia a gestionar el turisme,
el medi ambient o les obres públiques. S’ho imaginen d’un conseller
de cultura, sanitat o educació? No
hi ha projecte ni expertesa i com
diuen les mestres: la violència i la
repressió és el recurs de qui no té
recursos.

Què s’ha fet a Barcelona?
Però bé, centrem-nos en Barcelona
que és el que ens interessa. Amb
algunes crítiques, el cert és que la
gestió de la seguretat/policia del

l

Les iniciatives preses
durant aquests anys
apunten cap a una
lenta transformació
del model de seguretat
govern actual de la ciutat no ha
estat dolenta. Amb un expert de
primer ordre al capdavant del comissionat i a diferència de la majoria de “ciutats del canvi”, el debat
no els agafa amb el peu canviat. El
foment de la policia de proximitat,
la mediació, la mirada de gènere, la formació en delictes d’odi i
l’augment del control vers les males praxis, apunten cap a una lenta

Cal pal·liar la misèria, l’atur i l’especulació que amenacen els barris
transformació del model de seguretat, però els canvis en la policia
es cuinen a foc lent: mal auguri per
al polític que creu que és qui mana
dins d’una comissaria.
En plena campanya desconfiï
dels dots d’analista de qui reclama que la solució a la delinqüència són més agents de policia, ja
que segons l’Eurostat, Espanya
és el país amb major ràtio de
policia per habitant de tot Europa; (534/100.000), el triple que
Finlàndia. Espanya té el mateix
nombre total de policies que Alemanya, que quasi ens dobla la
població. En la mateixa línia, la
taxa espanyola d’empresonament
és de les més altes d’Europa, fins
i tot comparant-lo amb països
poc assimilables políticament i
socialment.  Respon l’anterior a
una dinàmica d’inseguretat endèmica a l’Estat? Res més lluny
de la realitat. Espanya tradicionalment alberga una de les taxes
de delinqüència i homicidis més
baixes de la UE i del món. És un
país pacífic en aquest sentit, però

no es reflecteix en les dades repressives. Tenim una sobre representació policial i penitenciària
i això, malauradament, respon a
una dinàmica penal i policial de
legislar a cop de titular i d’interessos corporatius.

Les armes llancívoles
Molt didàctica és en aquest sentit la cinquena temporada de The
Wire, amb el detectiu Mc Nulty
inventant crims inversemblants
per esgarrapar hores extra, un (no
tan) ingenu periodista reproduint
al detall les fonts policials sense
contrastar i l’alcalde Carcetti,
-en caiguda lliure per la fictícia
inseguretat regnant-, sotmès al
xantatge policial i concedint-los
les exigències sense parpellejar.
Vaja, ara m’he enrecordat del senyor Trias multiplicant el preu de
l’hora extra de la Guàrdia Urbana
una setmana abans de perdre les
eleccions.
Cal parar molt de compte, perquè la inseguretat i la gestió de la
mateixa policia són armes llancívo-

albert-9 barris imatge

les en campanya i, a cop de titular,
perdem l’oportunitat de debatre
en profunditat sobre un tema cabdal de la ciutat i el país sencer.
Cal discutir el model, però no des
d’una lògica merament policial,
perquè el concepte de seguretat
ha d’estar directament relacionat
amb la lluita contra les desigualtats, el racisme, el patriarcat, l’especulació urbanística, la corrupció
i el tracte digne dels poders públics
vers la ciutadania.
Cal treure’n fórmules duradores que construeixin el futur d’una
ciutat més inclusiva. Especialment
quan d’aquest mateix baròmetre
de la ciutat, el 64% dels enquestats
es consideren d’esquerra o centreesquerra i per tant, no es conformen amb solucions merament
repressives. Escoltin i dinamitzin
propostes reals que responguin a
problemàtiques concretes, o pel
contrari correm el risc de quedar-nos en l’estètic, al més pur
estil d’aquell: “Bonita imagen de
Évry, ponme algunos blancos”. El
debat està servit.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
2 ve de la pàgina 10
• Adquisició del Taller Masriera BCIL
per posar-hi en funcionament un Ateneu
de gestió ciutadana.
• Eix per a vianants al carrer Girona.

Esquerra de l’Eixample

• Començar les obres dels equipaments
de l’antiga presó Model.
• Superilla a Consell de Cent.
• Línia de tramvia que passi pel barri.

Fort Pienc

• Institut de secundària Angeleta Ferrer
al carrer de Marina.
• CAP a Gran Via-Nàpols.
• Zona per a gossos al parc de l’Estació del
Nord i trasllat de l’espai de jocs infantils.

Sagrada Família

• Modificació del PGM de l’entorn del

temple de Sagrada Família i eliminació
de les vibracions de la Línia 2 del Metro.
• Residència per a la gent gran.
• Pla d’usos turístics i reducció del número
de terrasses.

Sant Antoni

• Taula d’habitatge: Regulació dels preus
del lloguer, mesures contra l’expulsió
del veïnat del barri.
• Millora del transport públic de superfície,
xarxa d’autobús vertical.
• Adquisició de solars per a equipaments
(antic Teatre Talia del Paral·lel i Calàbria 2).

Sants-Montjuïc

Associació d’Afectats del PERI
de la Font de la Guatlla

• Acabar de desplegar el PGM que permeti
salvar el Turó.

• Construcció dels equipaments
del Turó pactats al Pla d’Equipaments.
• Millora integral de l’espai públic del barri
i de l’accessibilitat dels equipaments.

Alerta Poble-Sec

• Millora de la neteja i dels serveis.
• Mesures contra la contaminació acústica,
en especial a les zones de bars i terrasses.
• Campanyes preventives contra l’incivisme
i, en últim terme, sancionar aplicant
les ordenances municipals.

Centre Social de Sants

• Soterrament de les vies de Renfe i Metro.
• Urbanització del sector Can Batlló-Magòria.
• Dignificació de l’entorn de l’Estació de
Sants i de les places dels Països Catalans
i de Joan Peiró.
passa a la pàgina 12 2

Ni excuses ni solucions
falses a la contaminació
maria garcía
plataforma
per la qualitat de l’aire
El 98% de la població de Barcelona respira aire contaminat i el
2017 es van incrementar els nivells
dels contaminants més crítics.
Així ho assenyala l’últim informe
de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, que calcula en 354 les
morts prematures pels nivells de
partícules PM2,5 en l’aire. Una veritable epidèmia per a la nostra salut; relacionada amb diversos tipus
de càncer, malalties respiratòries,
cardiovasculars i neurològiques.
Una crisi provocada per emissions
que també afecten el canvi climàtic i que generen principalment el
transport rodat, el port de Barcelona i la indústria.
Si bé el govern Colau ha posat
el problema damunt de la taula i
avui ningú en discuteix la gravetat,
les solucions de moment no han
arribat. Si bé s’ha fet molta sensibilització i molt treball, la qüestió
està en si les mesures en marxa
van a l’arrel del problema, si podran reduir de forma dràstica les
emissions. I si podran fer-ho en el
curt termini. La nostra salut no pot
esperar i estem incomplint la normativa europea des de l’any 2010.

No hi ha temps a perdre
La urgència climàtica tampoc permet perdre el temps cometent
errors. Les grans ciutats com Barcelona són responsables de més
del 70% de les emissions de GEH.
L’últim informe de l’ONU és demolidor: els efectes són ja devastadors i adverteix als governs que es
necessita una transformació sense
precedents per reduir el 45% de les
emissions de CO2 en 2030. Si continuem igual, en tan sols 11 anys superarem els 1,5 graus de temperatura i els canvis seran irreversibles.
Estem per tant en un escenari
d’emergència i les primeres mesures que cal activar són les que
tinguin major impacte i més immediat en la reducció d’emissions. I
aquí hi ha dues decisions clau.
La primera és que cal frenar les
polítiques d’ampliació d’infraes-

tructures viàries i portuàries que
incrementaran les emissions de la
ciutat. Si bé el govern actual s’hi
va oposar inicialment, ha acabat
aprovant el projecte d’ampliació
de la Ronda Litoral i acordant la
construcció de dues futures noves
terminals de megacreuers en el
port de Barcelona. Aquests són els
primers projectes que el govern
entrant hauria de revertir.
La segona. Les mesures a prendre no poden estar vinculades a
grans inversions ni a grans operacions urbanístiques, que s’eternitzen i exigeixen enormes sumes de
diners. El pacient està en situació
crítica, no podem fallar en el tractament. I hem d’actuar amb urgència sobre tots els focus d’emissió. Centrem-nos en l’àmbit de la
mobilitat, on es poden aconseguir
canvis importants i molt ràpids. Cal
una reducció del 50% del vehicle
privat per protegir la nostra salut
i del 30% per complir la legalitat.
Menys cotxes, no nous cotxes.
El vehicle privat és la meitat
del problema (cotxes i motos).
Suposa la meitat de les emissions.
Cada dia la ciutat és envaïda per
més d’un milió de cotxes amb 1,4
ocupants. Un ús gairebé individual, irracional, de vehicles cada
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L’escenari crític on ens
trobem implica adoptar
les mesures de més
impacte amb valentia
i responsabilitat
vegada més grans i contaminants
(els més nous, la moda dels SUV,
de 1,5 a 2,5 tones de pes) que ocupen el 65% de l’espai públic. Un
absurd resultat d’anys de planificació de la ciutat per a l’ús massiu
del cotxe i que ve supeditant les
decisions sobre la mobilitat activa
i el transport públic, que es toleren sempre que no afectin els fluxos del vehicle privat. Això sí, per
soterrar no escatimem.
Com revertir la situació?. La
clau està en les grans autovies ur-
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pedeix un ús puntual. Ha mostrat
resultats immediats de fins al 30%
de reducció del trànsit i permet
finançar el transport públic. Una
taxa que plantegem llevat dels turismes amb tres o més ocupants i
persones amb mobilitat reduïda. És
flexible i pot ser transitòria. Una
vegada que recuperem la ciutat
per a les persones, s’hagin reduït les emissions i el cotxe sigui un
mode marginal, no serà necessària.

Reducció dràstica de carrils

Els cotxes i motos representen la meitat del problema
banes que travessen la ciutat. Són
les que porten i distribueixen els
grans fluxos de trànsit: les Rondes,
la Diagonal, la Meridiana, Gran Via
i Aragó. L’actual govern ha fet importants millores en transport públic i en ampliació de carrils bici,
però sense restringir de forma
dràstica el trànsit en aquestes artèries no se soluciona el problema.
I aquí és on per primera vegada un
consistori ha definit una mesura:
la creació d’una Zona de Baixes
Emissions (ZBE) que limitarà el
trànsit als vehicles sense etiqueta
de la DGT l’any 2020. Una mesura però que des de fa una dècada
apliquen més de 230 ciutats i que
no ha tingut resultats significatius.
La raó principal, el frau del dièsel.
La restricció es basa en les etiquetes de la DGT que no assenyalen les
emissions reals, ni afecta els més

dani codina

contaminants ni el volum necessari (l’Ajuntament diu que afectarà
el 7% del parc circulant). Es tracta
d’una mesura de renovació, no de
reducció de vehicles: es va anunciar el 2017 i el 2018 ja s’ha vist un
increment en el nombre de matriculacions. En la societat hiperconsumista, d’usar i llençar, ens volen
fer creure que canviar de cotxe és
la solució ambiental: abans amb
els plans PIVE d’ajudes a la compra, ara amb les falses etiquetes.
El problema no està en el tipus
de vehicle a motor sinó en el seu ús
diari, perquè les emissions depenen dels quilòmetres recorreguts.
I aquí hi ha dues grans mesures
simultànies. Primera, l’aplicació
d’una taxa diària anticontaminació
(peatge urbà) per circular dins de
la ciutat. Aquesta taxa dissuadeix
de l’ús habitual del cotxe, no n’im-

I segona i en paral·lel, cal un pla
de reducció dràstica dels carrils de
cotxes de les grans autovies urbanes, que optimitzi la trama urbana per afavorir el canvi de model
de ciutat: recuperar l’espai públic
per a les persones i potenciar els
modes més sostenibles (mobilitat activa i transport públic i col·
lectiu). Un pla radical de canvi del
model de la mobilitat, ni obres ni
transformacions urbanes eternes.
La gran artèria de Manhattan es
va convertir en zona de vianants
el 2010 utilitzant tanques i pots de
pintura. L’escala del problema que
tenim és de ciutat, és igualment
possible alliberar de cotxes una
artèria viària, un barri o tota una
ciutat. Manifestacions, grans esdeveniments, curses i congressos ens
han demostrat la capacitat que té
la ciutat i els seus tècnics de mobilitat per respondre a grans reptes.
Aquí ens hi juguem la vida, també
les dels nostres fills i filles i de moltes altres víctimes de les emissions
que genera Barcelona i que no votaran en les pròximes eleccions.
Només es necessita valentia
i responsabilitat política. Si el
pròxim govern ha posat en el seu
programa la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic, no
serveixen excuses ni les mateixes falses solucions. És una lluita
prioritària que no podem perdre
i que en quatre anys es pot guanyar. Són polítiques que guanyen
el suport de la majoria social
quan s’apliquen, independentment de la diversitat d’interessos
o afinitats polítiques. Cap ciutat
ha fet marxa enrere en la lluita
per alliberar-se del cotxe.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
2 ve de la pàgina 11
Font de la Guatlla-Magòria

• Abordar el dèficit d’equipaments.
• Millorar la il·luminació dels carrers
i lluitar contra els sorolls.
• Bus de barri.

Hostafrancs

• Garantir el dret a l’habitatge i eliminar
els pisos turístics il·legals.
• Treballar per la seguretat, eradicar
l’incivisme i millorar la il·luminació
dels carrers.
• Construcció d’un equipament públic
per definir pendent de fa molts anys
i millora del serveis socials.

La Satalia

• Rehabilitació de La Mangrana (carrer
de la Creu dels Molers 105) i habilitació del

local de l’Associació de Veïns i Veïnes.
• Retornar com a verd de Montjuïc el solar
del passeig de l’Exposició 27. Prou ciment
al parc!
• Inversió en transport públic: prolongació
del funicular fins al Castell i nova parada
a Nou de la Rambla; replantejament del
recorregut del bus de barri perquè doni
servei a la part alta de Poble-Sec, molt
deficitària en transport públic.

• Zona per a vianants entre els carrers
Energia i Coure.
• Remodelació de la zona del barri entre
els carrers Alts Forns i Bronze.

• Finalitzar el projecte urbanístic
del Paral·lel.
• Més vigilància per combatre la
inseguretat ciutadana, especialment
a la zona de muntanya.

• Residència per a la gent gran (reivindicada
des de fa més de 25 anys).
• Reestructuració i millora de les línies
de superfície per millorar el servei al barri
(H8, H10 i 54).
• Rehabilitació dels Jardins de Bacardí.

Poble-Sec

Sant Cristòfol -Vivendes SEAT
• Acabar les instal·lacions esportives:
piscina i gimnàs.

Les Corts
Avinguda Xile

• Realització del PERI de Danubi.
• Realització del PERI de Bacardí.
• Replantejament de l’Espai Barça.

Camp Nou

passa a la pàgina 13 2
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Es busca candidat per
plantar cara al trànsit
Ricard Riol
President de l’associació
per a la Promoció
del Transport Públic (ptp)
Barcelona no pot esperar més. Cada
any paguem un tribut social i sanitari extraordinari per mantenir
el trànsit escampat per tot Barcelona: l’any 2018 més de 250 morts
prematures per contaminació, més
de 1.450 ingressos hospitalaris per
malalties respiratòries o cardiovasculars, 12 morts i 240 ferits greus en
accidents de trànsit i un 57,3% de
població exposada a un soroll superior al màxim aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut. Molts
pensaran que el port, l’aeroport o
les indústries metropolitanes també
són responsables de la contaminació; i és cert en emissions regionals,
però no en emissions locals. Als
carrers de Barcelona, el principal
focus de contaminació és indiscutiblement el trànsit rodat. Fins quan?

No esperem miracles
Al cotxe elèctric no li dona temps
de solucionar el problema de la
contaminació a mig termini, i tampoc no resoldrà el problema de la
congestió ni de l’accés equitatiu a
la mobilitat. Cal actuar ara i no esperar miracles. No estem disposats
a considerar les víctimes del trànsit actual un mal necessari mentre
arriba un futur millor. No podem
contribuir a normalitzar la situació actual mentre se succeeixen
“plans renove” de vehicles privats
i els carrils bus o ferrocarrils d’accés a Barcelona segueixen pendents d’inversions. No volem esperar 20 anys perquè la renovació del
parc mòbil sigui suficient com per
baixar la contaminació significativament. Tampoc no estem disposats a subvencionar massivament
la mobilitat privada sobre l’eterna
promesa de vehicles més eficients,
per acabar igualment congestionats, amb un model injust per a la
meitat de població sense permís
de conduir, i sense recursos per
millorar el transport públic.
Més oferta de mobilitat sostenible no ha de ser l’única resposta.
Podem pretendre construir tots els

L’any 2018 es van registrar més de 250 morts prematures per contaminació a Barcelona
quilòmetres de metro i superilles
que vulguem (o puguem pagar); si
no reduïm activament els privilegis de cotxes i motos amb motor
d’explosió, no reduirem la congestió ni la contaminació global. El
trànsit consumeix tot l’espai que
té disponible, des d’una petita vila
sense aparcament regulat fins a la
macroxarxa viària de Los Àngeles.
Reduir els carrils de cotxe i dedicar
l’espai alliberat a alternatives sostenibles de mobilitat (bus, tramvia,
bicicleta) és una mesura necessària

l

O els conductors
paguen més car l’ús
del vehicle privat
o tota la ciutat pagarà
amb salut i temps
però no suficient. Cal, a més, reduir activament l’ús del vehicle privat
més contaminant. Aquesta és una
màxima fonamental de la mobilitat
sostenible arreu del món.
Actualment surt molt econòmic
circular en cotxe i moto contaminants per la ciutat. En un futur immediat, si prosperen els plans de la
Generalitat per substituir tots els

peatges per una tarifa plana anual
a partir de 2020, encara s’abaratirà
més entrar a Barcelona en cotxe o
moto. Una vegada més es demostrarà que l’ús del cotxe està més relacionat amb la seva facilitat d’ús i preu
que no pas amb les possibles mancances existents al transport públic.
Cal que les forces polítiques facin front a una veritat incòmoda: o
els conductors paguen més car l’ús
del vehicle privat o tota la ciutadania pagarà amb la seva salut i pèrdua de temps els efectes del trànsit.
Per reduir el trànsit cal anar
més enllà de la Zona de Baixes
Emissions. La mesura de prohibir
els vehicles privats més antics i
contaminants té un petit efecte a
curt termini, però queda ràpidament superada per la renovació
natural del parc mòbil.

Taxa de toxicitat
Per tots aquests motius des de fa
anys la plataforma per la Qualitat
de l’Aire, on és inclosa l’Associació
per a la Promoció del Transport Públic, vol convèncer de la necessitat
d’implantar un peatge urbà o taxa
de toxicitat a l’àrea metropolitana
de Barcelona, coincidint amb la
Zona de Baixes Emissions. És la mesura que amb més intensitat i rapidesa desincentivaria el sobreús del

ignasi r. renom

vehicle privat, com s’ha demostrat
a Londres, Estocolm o Milà. A més
té el gran avantatge d’aconseguir
recaptar fons per ampliar i millorar la xarxa de transport públic.
Aquests peatges podrien generar
importants recursos per accelerar
inversions de l’Ajuntament, l’Àrea
Metropolitana, la Generalitat o
l’Estat amb vocació de mobilitat
sostenible i metropolitana. Són
molts els projectes que, tot i estar parcialment en marxa o planificats, tenen molt endarreriment:
• Transformació de les autopistes
d’accés a Barcelona per incloure
carrils bus-VAO o carrils bus, lligats a
un pla d’intercanviadors i terminals
d’autobús, de forma que es pugui
millorar la rapidesa i capacitat del
transport públic per carretera. Des
de la PTP proposem que gran part
dels carrils bus-VAO es facin amb mesures de gestió sobre el carril esquerre de les autopistes actuals i no amb
més ampliacions d’infraestructura.
• Completar la xarxa tramviaire:
la unió del Trambaix i Trambesòs
(105 milions d’euros més material
mòbil), el pas directe per Laureà
Miró per reduir els temps de viatge
a Sant Just i Sant Feliu i l’intercanviador amb Renfe a aquesta ciutat.
• Pla de segregació i millora semafòrica dels itineraris principals d’auto-

bús urbà i interurbà a l’àrea metropolitana (amb inversió urbanística).
• Millora de la capacitat a FGC amb
nou material mòbil que incrementi
la freqüència del servei Sarrià-Terrassa / Sabadell.
• Millores eficients de la xarxa de
rodalies: equilibri de circulacions
pels túnels de plaça Catalunya i
carrer Aragó, eliminacions de cisallaments a bifurcacions i finals
de línia, millora de senyalització
ferroviària, etcètera. Amb una inversió relativament moderada es
pot donar un gran salt qualitatiu
d’oferta a curt termini. Evidentment, totes les millores s’han de
destinar al servei de rodalies i no a
col·lapsar la xarxa ferroviària amb
llançadores “Premium” entre Barcelona i l’Aeroport.
• Executar amb caràcter d’urgència la creació, ampliació o integració dels intercanviadors de Sagrera Alta Velocitat, Torrassa, Ernest
Lluch, el Prat, Montcada Bifurcació, Volpelleres, Hospital General, Barberà-Baricentro, etcètera.
Adaptar a persones amb mobilitat reduïda els intercanviadors de
Bellvitge-Gornal, plaça de Sants,
Verdaguer, Urquinaona, etcètera.
• Programa de fidelització dels passatgers amb abonaments ambientals (T-Ambiental) basats en tarifes
planes econòmiques -o incloses a la
matrícula dels estudis o a les nòmines laborals-, així com l’eliminació
de barreres zonals. Aquesta mesura és molt més eficient que arruïnar l’administració pública amb un
transport públic gratuït que tindria
un efecte molt limitat sobre la demanda. Hi ha nombrosos estudis
i experiències on es demostra la
poca efectivitat d’aquesta mesura.
• Programa d’intermodalitat i d’estímul dels sistemes de carsharing i
carpooling. Barcelona necessita una
política de cotxe compartit en línia
amb la cultura d’ús i no de propietat.
• Unió dels trams sud i nord de la
línia 9 i 10 del metro (1.000 milions
d’euros més material mòbil).
¿Quins partits estan disposats a
plantar cara al trànsit i fer possibles les inversions en transport públic? Ho descobrirem a la propera
campanya electoral.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
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Sarrià-Sant Gervasi

Les Corts

Amics del Putxet

• Escola de primària i secundària.
• Desenvolupament del tram final del
projecte de la Colònia Castells.
• Resolució del litigi amb l’Arquebisbat
i construcció d’un equipament municipal
al solar del carrer Galileu.

Racó de les Corts

• Adquisició de la caserna de la Guàrdia
Civil per ubicar l’escola bressol, de primària
i secundària.
• Casal de la gent gran i residència assistida.
• CAP a la zona de Sant Ramon.

Sant Ramon

• Realització del PERI de Danubi: escola
bressol, equipaments per a joves i per a la
gent gran; piscina i àrea esportiva.

• Construcció d’un centre cívic
i un centre de dia concertat
al carrer Manacor.
• Protecció del patrimoni del barri,
revisant el catàleg i ampliant el número
d’afectacions.
• Finalitzar la Línia 9 del Metro.

Les Planes

• Desafectació dels habitatges construïts
l’any 1980 i implementar mesures
de prevenció d’incendis.
• Gratuïtat dels túnels de Valvidrera
(única via del barri per anar al centre). Millora de les línies dels autobusos 118 i 128.
• Declarar les Planes com a Zona d’Especial
Protecció de Qualitat Acústica.

Mont d’Orsà de Vallvidrera

• Catalogació de l’edifici Betània
per donar-li un ús públic.
• Reforma del mercat de Vallvidrera.
• Pacificació de la plaça de Vallvidrera.

Sarrià

• Implementació del Pla d’Equipaments: Biblioteca, casal de joves i casa de cultura popular.
• Habitatge social i per a joves.
• Mesures per pal·liar la contaminació:
Pacificació de la Via Augusta i creació
dels jardins Oriol Martorell.

Tres Torres

• Pacificació de l’entorn del mercat de les
tres Tres Torres.
• Escola bressol al solar del carrer Dalmases.
• Eliminació dels pals de llum de les voreres.
passa a la pàgina 14 2
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La ciutat que no
estimava la gent gran
Les persones que
viuen a les residències
assistides pateixen
maltractament
institucional i social
maria teresa martínez,
marcel·la Güell
i marta carrera
Vocalia de sanitat Favb
A la ciutat de Barcelona hi ha
13.055 places residencials per a
gent gran. 3.942 persones estan
en llista d’espera al seu domicili
o en situacions d’ingrés temporal.
4.121 que ja resideixen en algun
centre estan en una llista d’espera
per canviar a una plaça d’un lloc
diferent per diferents motius. Les
informacions de què disposem sobre aquestes persones provenen de
familiars i amics, ja que es troben
en una mena de llimbs que com
veurem més endavant impossibilita
tenir-ne una informació directa.
Gairebé tots els centres estan
gestionats per empreses privades

l

L’Ajuntament també ha
de vetllar pels drets de
les persones que viuen
en les residències
assistides de la ciutat
amb afany de lucre. Els preus que
paga l’Administració com a tarifa diària pel grau més alt de dependència oscil·la entre els 61,5 i els 49,2
euros al dia. No cal ser gaire llest per
veure que són quantitats totalment
insuficients per garantir el benestar,
pagar sous decents a les cuidadores
i a més obtindre beneficis.
Tot i que són nombroses les queixes expressades pels familiars sobre
manca de personal, baixa qualitat
del menjar, insuficient manteniment amb deteriorament de les
instal·lacions, falta de material
d’higiene personal, deficient atenció mèdica i minsos programes de

inocencio alonso

Concentració de famílies en lluita per una atenció digna a les residències
rehabilitació, les administracions
responsables, Generalitat i Ajuntament, no saben res ni responen.
Podem dir que les persones
grans ingressades en residències i
en situació de dependència pateixen maltractament.
Maltractament
institucional
perquè no es destinen els recursos necessaris, no hi ha control ni
auditories per saber si es compleixen les condicions dels contractes
d’adjudicació, no tenen dret com
la resta de persones de la ciutat a
tota la cartera de serveis sanitaris
ni a continuar sent atesos pel seu
metge o metgessa de família. Tampoc se’ls té en compte en els plans
de salut estacionals (Pla Integral
d’Urgències a l’hivern i Pla d’actuació per prevenir els efectes de les
onades de calor a l’estiu).
Maltractament social perquè
amb l’actual sistema d’adjudicació
de places no poden quedar-se al
seu barri i a vegades ni a la ciutat, lluny d’amics, familiars i entorn conegut. No poden exercir els
drets de ciutadania com el dret a
votar i a la participació social.
Creiem que l’Ajuntament de
Barcelona hauria de tenir les competències sobre la qualitat de vida
d’aquestes persones que també

són veïns i veïnes de la ciutat. Hauria d’exercir una tutela activa que
vetllés perquè tinguin cobertes
totes les necessitats i poder viure
dignament.
Relacionem algunes recomanacions i canvis que permetrien avançar en aquest sentit.
• Lideratge polític de l’Ajuntament
de Barcelona, com a nivell de govern més proper a la ciutadania,
que vetlli perquè es garanteixin
tots els drets de les persones grans
“institucionalitzades” a la ciutat
de Barcelona, mitjançant el desenvolupament ple de les competències recollides en la Carta Magna

municipal. Molt especialment per
mantenir el dret a la participació
democràtica i a votar.
• Modificar i actualitzar la cartera
de serveis socials de 2010. Que la
ràtio de professional gero-cultor
per a les persones més dependents, de grau 3, sigui com a mínim
de 1 per a cada 8 persones.
• Millores en el manteniment de les
infraestructures i els equips.
• Exigir que els requisits dels concursos no siguin de menys qualitat
que els especificats a la cartera de
serveis.
• Publicació de llistes d’espera actualitzades i sectoritzades territo-

rialment perquè els interns puguin
romandre a prop del seu entorn.
• Accés a la totalitat de la cartera de serveis sociosanitaris com la
resta de ciutadans. Molt especialment als d’Atenció Primària.
• Mecanismes democràtics de participació en el funcionament dels
centres. I facilitar la participació
dels moviments veïnals del territori.
• Fer públiques la composició i les
actes dels Consells de Participació
de Centre.
• Fer com a mínim una inspecció
anual de cada residència i publicació del resultat.
• Aplicació de la Llei de Transparència a les residències finançades
amb diners públics.
• Dignificació del treball dels professionals que cuiden.
Les institucions publiciten contínuament nombrosos programes
que diuen voler resoldre la situació
de la gent gran: abordatge del maltractament a les persones grans,
plans comunitaris sobre la solitud
no desitjada, la visió de gènere en
programes d’atenció... Però tots
exclouen les persones dites “institucionalitzades”. Són persones que
ja només existeixen per als seus
familiars, si en tenen.
L’Ajuntament, que teòricament treballa per a totes les persones que viuen a la ciutat, s’ha
de fer responsable de la cura de
les que viuen en les residències
assistides, que treballin en bones
condicions les persones que les
cuiden i del foment de la participació en el seu entorn.

nombre i característiques de les residències A LA CIUTAT de BARCELONA
Districte	Total
residències
Ciutat Vella
10
Eixample
83
Gràcia
25
Horta-Guinardó
41
Les Corts
5
Nou Barris
10
Sant Andreu
7
Sant Martí
19
Sants-Montjuïc
10
Sarrià-Sant Gervasi
36
TOTAL
246

Propietat	Total
pública (1) places
2
330
2
2.953
1
1.248
3
2.957
1
471
3
615
2
437
4
1.325
4
970
0
1749
22
13.055
8,9%
Font: CSSB i elaboració pròpia, febrer 2019

Places
públiques
278
1.134
611
935
155
388
302
639
527
501
5.470
41,9%

Places privades
acreditades
7
1.264
472
1.749
276
205
95
591
426
782
5.867

Places privades
no acreditades
45
555
165
113
40
22
40
95
17
466
1.558

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
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Gràcia
Amics del passeig Sant Joan

• Arranjament de la pastilla bulevard
passeig de Sant Joan amb Pare Claret.

Coll-Vallcarca

• Reconstrucció de la piscina de la Creueta
del Coll.
• Millorar el transport públic de superfície
i connectar el barri amb la xarxa lineal.
• Recuperar la Sala Hipòstila del Park Güell.

Gràcia Nord

• Via Verda a l’avinguda de Vallcarca.
• Enderroc de les cases expropiades
per l’Ajuntament.
• Control i pacificació de la zona
de terrasses de l’avinguda de Vallcarca.

Park Güell-la Salut-Sanllehy

• Construcció dels equipaments pendents
a l’antiga clínica Quirón.
• Recuperació de l’ermita de la Salut.
• Desviament dels autobusos turístics
pel túnel de la plaça Alfons X fins
a la Travessera de Dalt.

Vallcarca Som Barri

• Institut de Vallcarca als jardins Comas
i Llaberia.
• Regulació dels preus del lloguer
i construcció d’habitatge públic
en règim de lloguer.
• No més enderrocs a Vallcarca.

Vila de Gràcia

• Expropiació de les cases del carrer
d’Encarnació i construcció de l’escola
bressol, habitatge dotacional i jardí públic.
• Pacificació de les places del barri, entre

elles la plaça del Sol.
• Suprimir el supermercat previst
a l’Abaceria i incorporar-hi cooperatives
ecològiques.

Horta-Guinardó
Font d’en Fargues

• Arranjament de la plaça de la Font
d’en Fargues.
• Millorar el paviment i les voreres
del carrer Montserrat Casanovas.
• Facilitar l’accessibilitat a peu
i en transport públic als equipaments
sanitaris.

Horta

• Millorar l’accessibilitat i la mobilitat
als carrers, els espais públics i els equipassa a la pàgina 15 2
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Cap a una democràcia
econòmica local
Ivan Miró
Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya
Ara fa quatre anys, des de la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) de Catalunya ens sumàvem al canvi que
aleshores es vivia al conjunt del
país. Preveient nous escenaris municipals -fills del cicle de crisi i lluita social- i davant de les propostes
de la “nova política”, proposàrem
que la transformació havia de ser
també econòmica si es volia un
canvi substancial. En l’àmbit local
naixien iniciatives autoorganitzades, que esdevenien eines de resolució de necessitats col·lectives
i alhora contribuïen a cooperativitzar la societat i avançar cap a models postcapitalistes. No obstant
això, aquelles experiències s’havien de consolidar i generalitzar,
i és des d’aquella constatació que
s’elaboraren 14 mesures amb l’objectiu que els municipis poguessin
impulsar “un nou desenvolupament local copartícip de la democratització econòmica en marxa”.
Quatre anys després, a les portes
de noves eleccions, és hora de fer
balanç i renovar l’aposta.

Aliances estratègiques
Què proposaven les 14 mesures?
En síntesi, que des dels municipis
s’impulsés una altra política econòmica -Economia Social i Solidària
(ESS)- i sobretot es democratitzés
la forma de fer-la, a partir del que
denominàrem concertació público-cooperativa-comunitària. Amb
quines eines? Amb Consells Locals
d’Economia Social i Solidària on
proposar i avaluar polítiques; amb
agències i equipaments municipals
específics; amb la cessió a l’ESS
local d’infraestructures municipals de gestió cooperativa i comunitària; amb la recuperació de
patrimoni cooperatiu. A partir de
programes formatius per a l’acompanyament, incubació i finançament de nous projectes. I amb el
foment d’un nou entorn econòmic:
relocalització del crèdit amb finances ètiques; impuls del Mercat Social local i suport a les fires
d’ESS; compra pública socialment

responsable; suport a la recuperació d’empreses privades per part
de les treballadores; municipalització i cooperativització de béns i
serveis locals. Finalment, sobirania
alimentària i energètica, gestió comunitària de l’espai públic digital,
així com l’impuls de relat -que no
marca- amb mapeigs i memòria cooperativa, per generar un sentit de
canvi econòmic.
Quin impacte han tingut les
14 mesures? A partir del maig del
2015, es produí una nova onada de
polítiques locals d’ESS, on un nombre significatiu de municipis transitaren de la promoció exclusiva de
l’economia capitalista o, en el millor dels casos, d’un model restringit o assistencialista d’economia
social, a un model ampliat i transformador que recollia la diversitat
d’iniciatives de l’ESS. A més de cooperatives, societats laborals i entitats del tercer sector social, alguns
programes municipals impulsaren
un marc comú que inclogué horts
comunitaris, equipaments de gestió comunitària, escoles lliures,
moneda social o finances ètiques.
En aquest sentit, els esforços per
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L’economia social
i solidària ja està
present en un nombre
rellevant de municipis;
ara cal que es consolidi
promoure el reconeixement mutu
i conceptualitzar l’àmbit de l’ESS,
tingueren com a efecte la legitimació en el món local del paradigma
de l’ESS. Ha estat la primera ocasió
que un conjunt de polítiques públiques catalanes ha pres el concepte
ampliat com a referent, anticipant
la futura llei catalana d’Economia
Social i Solidària i la definició de
l’àmbit socioeconòmic integral.
A partir d’aquí, els municipis
catalans han desenvolupat alguna
o diverses de les mesures, de manera més o menys encertada, “coproduint” amb els actors de base,
dedicant més o menys recursos,

amb plans integrals o amb bateries
inconnexes de mesures. En tot cas,
un mínim de 40 municipis catalans,
organitzats en la Xarxa de Municipis
per l’ESS (XMESS), de diversos colors polítics i agrupant la meitat de
la població catalana, han apostat
per desplegar accions concretes.
A Barcelona, a partir del nou Comissionat d’Economia Cooperativa,
Social i Solidària i el seu ambiciós
Pla d’Impuls 2015-2019; a Sabadell,
des de la regidoria de Nova Economia; a Terrassa, amb un Consell
Municipal de l’ESS. Manlleu, el Prat
de Llobregat, Mataró i altres localitats han estat capdavanteres d’una
onada generalment considerada de
forma positiva pel conjunt de l’ESS,
sobretot pel que fa a la promoció
de noves iniciatives, que han rebut
el suport d’altres polítiques públiques com les relacionades amb els
Ateneus Cooperatius.

Dificultats trobades en el camí
Quins han estat els esculls? En primer lloc, l’aposta per la transformació socioeconòmica ha estat
sovint matisada per l’hegemònica
realitat capitalista, que travessa
les economies locals i apuntala els

règims d’acumulació metropolitans i globals, així com per determinades estructures internes dels
ajuntaments, refractàries a paradigmes econòmics transformadors.
En segon, les organitzacions del
moviment constaten les dificultats
de “coproduir” les polítiques públiques, pels diferents ritmes de treball o per conseqüències no previstes de les licitacions. Verticalitat de
l’administració, oportunisme dels
actors nous i riscos de dependència
dels diners públics (“bombolla de
l’ESS?”) han estat assenyalades de
forma crítica pel mateix teixit. I en
tercer: els reptes de democratitzar
el conjunt de l’economia local exigeixen un múscul financer i organitzatiu que avui, des del cooperativisme, amb una estructura econòmica
de petites unitats productives, encara no es pot abastir plenament (el
“salt d’escala”).
Finalment, a l’espera de les
valoracions col·lectives d’organitzacions i ajuntaments, i a manca
d’indicadors dins de les mateixes
polítiques locals que en mesurin
l’impacte, és necessari un altre nivell d’anàlisi per valorar la profunditat dels canvis. Existeix un debat
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estratègic entre les administracions locals i les organitzacions de
l’ESS per tal de definir quin model
socioeconòmic es desenvolupa als
municipis? Probablement, en una
primera fase de la política municipal d’ESS és necessari iniciar i
prioritzar la promoció generalista,
però aviat caldrà treballar conjuntament models transformadors
d’enfortiment socioeconòmic territorial, que avancin en la democratització econòmica de la ciutat.
Això és, codissenyar l’estratègia
per la transformació econòmica
local, a partir de Consells Municipals d’ESS (o grups de treball en
municipis petits), que donin suport
tant a l’articulació territorial de
les iniciatives (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com
a la sectorial, promovent cadenes
solidàries en sectors productius i
reproductius estratègics (cultura,
alimentació, mobilitat, finances,
habitatge, cures…), tot apostant
per la transició democràtica, feminista, ecològica i antiracista del
conjunt de l’economia local.

Arrel i consolidació
En tot cas, el balanç ha de considerar-se positiu, ja que l’ESS ha guanyat presència en un nombre rellevant de municipis. Caldrà veure si
aquestes polítiques es consoliden,
si arrelen els espais de responsabilitat política vinculats a l’ESS, si
fructifiquen els febles espais d’interlocució i coproducció, i, sobretot, si s’estableixen indicadors per
avaluar els impactes dins del mateix àmbit socioeconòmic. I insistir
en l’advertència del cooperativista
Jordi Garcia Jané: “Si qualsevol
política pública local s’ha de basar
en la participació de la ciutadania,
quan és d’economia social s’hi ha
de fonamentar amb més motiu,
perquè l’economia social i solidària
no és altra cosa que autoorganització, l’autoorganització econòmica
de les classes populars per satisfer
col·lectivament les seves necessitats. Per tant, un ajuntament ha
d’acompanyar, promoure i ajudar
les iniciatives d’economia social i
solidària, però no pot mai substituir-les ni dirigir-les”.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
2 ve de la pàgina 14
paments (escales mecàniques, ascensors,
rampes i baranes).
• Equipament d’educació secundària.
• Millora dels serveis socials i sanitaris.

Joan Maragall del Guinardó

• Casal de la gent gran i arxiu de memòria
del barri a la Torre Garcini.
• Residència assistida, equipaments
culturals i piscina coberta a Torrent d’en
Melis.
• Realització de les fases aprovades el 2010
del parc dels Tres Turons.

Montbau

• Execució de la segona fase de rehabilitació del carrer Harmonia.
• Tirar endavant el projecte
“Montbau+accessible”.

• Projecció, construcció i posada en marxa
del nou Casal de Barri.

Nou Barris

• Construcció d’una escola bressol
municipal.
• Finalitzar la plaça Hertha Frankel
i la sortida del metro de l’estació
Teixonera-Arenys.
• Expropiació dels terrenys del Metro
i construcció de l’equipament la Bòbila
per a les entitats.

• Aprovació i finalització del Pla de Futur
del barri. Començament de les obres
de les quatre fases.
• Balconada d’equipaments.
• Habitatge assequible.

Taxonera

Plataforma Can Baró

• Modificar el planejament urbanístic per
preservar la zona esportiva als Tres Turons.
• Desenvolupar el projecte de barri aprovat
en el mandat anterior.
• Millora de la mobilitat, la gestió
del turisme i la salut pública en relació
al Park Güell i els Tres Turons.

Can Peguera

Ciutat Meridiana

• Equipaments a la Zona Esportiva;
Casal de barri, Casal de joves
i Casal de la gent gran.
• Finalitzar les escales mecàniques entre
els carrers Rasos de Peguera i Pedraforca
i entre Agudes i l’estació del Metro.
• Unió dels barris de Can Cuiàs
i Ciutat Meridiana.
passa a la pàgina 16 2

La memòria barcelonina
L’equip de govern
ha apostat per fer de
la memòria històrica
un dels punts forts
de la legislatura,
promovent un ampli
ventall d’inicitives amb
resultats desiguals
Xavier Theros
Escriptor i antropòleg
A diferència d’altres consistoris
anteriors, tot allò relacionat amb
la memòria històrica ha agafat una
especial volada durant el govern
d’Ada Colau; un seguit d’iniciatives que han provocat més d’un xoc
amb l’oposició. La voluntat de fer
d’aquest tema un dels punt forts
de la seva gestió ja es va veure
amb el nomenament de l’historiador Ricard Vinyes com a comissionat de Programes de Memòria de
l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB). En aquests quatre anys,
aquesta comissió ha treballat en
temes relacionats amb el moviment obrer, la guerra civil i la dictadura franquista, però també amb
la immigració, el barraquisme, el
patrimoni industrial o la memòria
local dintre del Pla de Barris.
Potser, el mecanisme més original d’aquesta política han sigut
les Taules de Memòria, creades a
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Potser el mecanisme
més original ha sigut
la creació de Taules
de Memòria a tots
els districtes
tots els districtes per promoure
l’estudi, la divulgació i la reflexió
crítica sobre el passat. Aquest mecanisme ha permès la interacció
amb els veïns, les escoles, casals
d’avis o associacions locals, per
recollir testimonis orals o gràfics
sobre la història de cada lloc, i
fer-ne difusió. La creació d’arxius
digitalitzats amb material audiovisual inèdit ha estat especialment
interessant en barris com Trinitat
Vella, Sant Genís dels Agudells o
la Teixonera. Altra manera de ca-

Memorial d’homenatge als afusellats al Camp de la Bota, inaugurat al febrer
nalitzar aquesta gran diversitat de
propostes ha estat la celebració de
la Primavera Republicana, que ha
servit per mostrar algunes de les
decisions municipals, com la rebatejada plaça del Cinc d’Oros o
la plaça de la República. A més de
funcionar com a marc referencial
per organitzar-hi xerrades, exposicions i taules de debat.

Polèmica al Born
Potser la iniciativa que va generar
un grau més alt de polèmica va ser
l’exposició Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà, al
Born Centre de Cultura i Memòria.
Una mostra sobre la impunitat del
franquisme mitjançant l’obra dels
escultors Frederic Marès i Josep
Viladomat, autors de gran part de
l’estatuària pública de la dictadura. L’exhibició de l’estàtua eqüestre de Franco o del monument a
la Victòria van provocar crítiques
i actes vandàlics que van acabar amb la figura decapitada del
dictador per terra. També va ser
controvertida la retirada del monument a Antonio López, marqués
de Comillas, una decisió que potser

s’hauria d’haver acompanyat de
més informació sobre la implicació
de la burgesia catalana en el tràfic
d’esclaus. En canvi, la situació de
la plaça que duu el seu nom encara
no s’ha resolt, i ha generat diverses iniciatives de col·lectius ciutadans que han proposat rebatejar-la
com plaça d’Idrissa Diallo, plaça
de les Bullangues, o plaça Clotilde
Cerdà. En una ciutat on només un
7% dels carrers tenen nom femení,
aquesta seria una opció a tenir en
compte. En aquest tema de gènere, destaquen noves introduccions al nomenclàtor com el carrer
d’Elisabeth Eidenbenz i de Trinitat
Sánchez, els jardins de Magalí, o la
placeta Carme Simó.

El nomenclàtor
La ponència de Nomenclàtor, presidida pel primer tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarello, ha estat molt
activa en aquests darrers anys.
Amb intervencions discutides, com
la conversió del carrer Almirall Cervera en carrer Pepe Rubianes, o el
retorn de la plaça Juan Carles I al
seu nom popular de plaça del Cinc
d’Oros. Relacionats amb la guerra
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arxiu ajuntament

civil, es va rebatejar el carrer Aviador Franco per José Aranguren,
la plaça de l’Hispanitat per Pablo
Neruda, i la plaça Llucmajor per
plaça de la República. També s’han
desplaçat dedicatòries monàrqui-
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Ha quedat pendent la
rehabilitació del teatre
Arnau i del Palau de
la Premsa, o el centre
d’estudis del Bon Pastor
ques, com l’avinguda Príncep d’Astúries per Riera de Cassoles, o els
jardins Príncep de Girona per Baix
Guinardó. Aquest apartat ja es va
enunciar al 2015, tot i que llocs
com el passeig Joan de Borbó, el
carrer d’Isabel II, o el carrer Alfons
XII esperen una decisió definitiva.
Altres intervencions han estat de
caràcter històric, com el carrer de
Sant Domènec del Call, que celebrava un antic pogrom anti-jueu,
rebatejat en record del rabí Salomó Ben Adret. O el carrer de l’in-

quisidor Secretari Coloma, que ara
torna a estar dedicat a Pau Alsina.
En aquest segon cas, la iniciativa
va sortir per la pressió d’entitats i
plataformes veïnals des districtes
de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.
Una altra iniciativa promoguda
per l’actual consistori ha estat els
faristols informatius, una revisió
de les antigues plaques, que recorden l’atemptat d’El Papus; les presons de dones Amàlia de les Corts
i Trinitat Vella; l’Escola del Mar;
la trajectòria política de Francesc
Ferrer i Guàrdia, Lluís Companys o
Ángel Pestaña; les Bullangues; la
llibreria Cinc d’Oros; els Rebomboris del Pa; el baluard del Migdia, o
el Congrés de Sants de 1918. Així
mateix, s’ha recuperat la memòria de llocs amb una gran càrrega
dramàtica, com la tàpia d’afusellaments del Camp de la Bota, amb
un memorial que recull els noms
de les 1.706 persones executades
entre 1939 i 1952. S’ha apostat
per la revitalització de l’Eix Pere
Quart, que busca posar en relleu
la riquesa del patrimoni industrial d’aquella zona. I per la creació
d’un pla director per a la recuperació i promoció del Rec Comtal,
una antiga infraestructura fonamental en la història de la ciutat
que havia quedat oblidada i oculta
pel creixement urbanístic de les
darreres dècades.

Pròxima legislatura
Altres projectes, iniciats en l’etapa Trias, s’han potenciat en aquest
període, com és el cas de la memòria dels barris de barraques, amb
plaques commemoratives i diverses exposicions, que han permès
al ciutadà descobrir una realitat
sovint oculta per la imatge d’èxit
que ha volgut projectar sovint la
ciutat. També iniciat en l’etapa
anterior, ha estat una sorpresa el
retorn del mercat de Sant Antoni,
amb la calçada romana, els baluards del portal de Sant Antoni i la
restauració del mateix mercat. Pel
que fa a les iniciatives d’aquest govern encara pendents, destaquen
la rehabilitació del teatre Arnau,
després del procés participatiu que
es va dur a terme. La creació del
Centre d’Interpretació de les Cases
Barates del barri de Bon Pastor, o la
restauració del Palau de la Premsa
a Montjuïc. Tres assumptes que esperen trobar solució definitiva en
la següent legislatura.

Barri a barri: prioritats per al proper mandat municipal
2 ve de la pàgina 15
Guineueta

• Arranjament dels interiors d’illa
de les cases.
• Casal de la gent gran al solar existent
al costat del passeig de Valldaura.
• Reobertura de l’Oficina de Benestar
Social, tancada de manera unilateral.

Porta

• Remodelació de la masia de Can Valent
per convertir-la en aula ambiental.
• Que els solars en desús del carrer Maladeta
passin a ser de titularitat pública i obrir un
procés de participació per decidir-ne l’ús.
• Garantir l’accés a l’habitatge de lloguer
creant una oferta àmplia.

Prosperitat

• Implementar un pla d’intervenció social

contra les desigualtats amb un model
definit amb el teixit social i veïnal.
• Construcció del Casal de joves
pendent al passeig Valldaura
i dels equipaments i la zona verda
als terrenys de l’antiga fàbrica
Ideal Plástica Flor.
• Piscina municipal coberta
i nou Poliesportiu.

Roquetes

• Construcció d’un Casal de joves
a l’amfiteatre de Roquetes.
• Tercera fase dels ascensors i mirador
al carrer Alcántara.
• Espai de Vida Comunitària.

Torre Llobeta-Vilapicina

• Construcció d’una residència i centre
de dia per a la gent gran.
• Accés per a les persones amb discapacitat

funcional a la Línia 5 del Metro.
• Construcció d’una escola bressol
i un Casal de joves al parc de Can Xiringoi.

Trinitat Nova

• Reforma de l’avinguda Meridiana i cobriment de la Ronda de Dalt.
• Construcció de pisos socials.
• Construcció d’instal·lacions esportives.

Turó de la Peira

• Construcció de l’edifici “illa Q”, destinat
a equipaments.
• Remodelació del perllongament de Fabra
i Puig i dels carrers Teide, Travau, Orduña,
Peñalara, les escales de Matagalls i la marquesina de la plaça José Ignacio Urenda.
• Remodelació total del camp de futbol amb
pàrquing subterrani.
passa a la pàgina 17 2
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Podem retrobar la ciutat?
En l’era de la banalització de les ciutats
cal apostar per una nova agenda urbana
que recuperi la seva naturalesa d’espai
de trobada i bressol del progrés
Francesc Muñoz
Observatori de la
Urbanització de la uab
Des de la dècada del 1980, quan els
ajuntaments democràtics comencen la seva tasca de gestió urbana,
els espais públics s’han vist exposats a dinàmiques de canvi, algunes
de les quals s’han revelat de manera inesperada durant els últims
anys, com ara la contínua erosió de
les condicions de la sociabilitat urbana tradicional als espais públics
arquetípics de la ciutat moderna,
a causa de dinàmiques directament
o indirectament relacionades amb
els processos de globalització.
Així, fenòmens com el turisme global, que ha multiplicat la
presència i la intensitat d’ús de
l’espai públic per part d’un tipus
d’habitant urbà aliè al substrat
local, o la consolidació d’un estil
de vida urbà caracteritzat per la
hipermobilitat de les poblacions
urbanes, que implica nous comportaments pel que fa a l’ús quotidià dels espais públics, són només dos exemples d’aquests nous
impactes que expliquen la competència actual per cada metre
quadrat que suporten els espais
públics de la ciutat.

L’erosió de l’espai públic
La situació actual de l’espai públic urbà a Barcelona mostra dues
grans dinàmiques certament preocupants.
D’una banda, assistim a clares tendències d’especialització,
privatització i tematització dels
espais públics. Unes dinàmiques
que assenyalen una evolució vers
la reducció, minimització i, en els
pitjors casos, amputació literal
dels usos públics de l’espai, que
van desapareixent de l’escenari
col·lectiu que representa la ciutat. De manera paral·lela, l’espai
públic es va carregant cada vegada
més d’usos privats de l’espai que,
de forma progressivament permanent, mostren una clara ocupació
visual i física de l’espai urbà.
D’una altra banda, l’espai públic es defineix com el lloc essen-

cial de la col·lectivitat urbana, en
el sentit que els usos públics de
l’espai representen també imaginaris, valors i cultura compartida.
En aquest sentit, molts espais col·
lectius han anat perdent aquest
tipus de contingut i resten com
espais urbans que, efectivament,
contenen usos públics però sense
aquella necessària capacitat de representació col·lectiva.
És més, en moltes ocasions, parlaríem d’espais públics que, més
que subratllar les diferències que
caracteritzen i defineixen l’estil de
vida d’una comunitat, mostren, en
realitat, tot el contrari: és a dir,
uns usos comuns i estandarditzats
que acaben per equalitzar la natura de l’espai públic arreu. Més que
espais col·lectius de la diferència,
per tant, es mostren com a espais
públics de la norma.

Repensar la ciutat del segle XXI
Al mateix temps, els reptes actuals
de les ciutats com, per exemple, la
definició d’estratègies de mitigació
o adaptació als efectes del canvi
climàtic; la introducció de polítiques efectives d’equitat de gènere; els efectes de la digitalització
de la societat i la vida urbana; la
necessitat d’establir mecanismes

l

La ciutat global està
buidant l’espai públic
de cultura compartida
per omplir-lo d’usos
privatius o estàndards
clars de participació ciutadana; o
la necessària resposta envers els
efectes de la globalització que representen fenòmens com el turisme global intensiu, la gentrificació
o la brandificació urbana, obliguen
a una reprogramació que permeti
consolidar la xarxa d’espais públics
com una autèntica infraestructura
urbana col·lectiva.
Aquest caràcter de l’espai públic com a infraestructura urbana
del segle XXI passa també per con-

La competència per cada metre quadrat d’espai públic és un dels trets de la ciutat actual
siderar quatre grans orientacions
pel que fa a la seva gestió.
L’espai públic com el lloc de la
participació i l’autogestió ciutadana: ultrapassant el llindar mínim
de l’expressió d’una opinió determinada per plantejar processos
d’autogestió i col·laboració que
puguin transformar la ciutat des de
la democràcia real.
L’espai públic com el lloc de la
performativitat: assolir una ciutadania ‘performativa’ requereix
pensar els habitants i usuaris de
l’espai públic no tant com espectadors-participants sinó com agentspartícips que s’apropien de l’espai
i creen nous usos i relacions.
L’espai públic com el lloc on es
construeix l’imaginari metropolità:
és a l’espai públic on coincideixen
mirades i experiències urbanes que
representen identitats diverses i
múltiples, la presència de les quals
convida a entendre els espais públics com plataformes d’una geometria pública variable de caràcter
metropolità.
L’espai públic com el lloc de la
porositat i l’encreuament d’intencions: institucionals i ciutadanes,
estètiques i quotidianes, creatives
i comunitàries. Aquest caràcter hí-

brid i ambigu de l’espai públic permet activar els barris a partir del
treball amb elements simbòlics,
històrics o temàtics, tot considerant els patrimonis ordinaris de la
vida quotidiana.
Cal, per tant, una nova agenda
urbana, alimentada per projectes
i accions sobre l’espai públic que
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L’adaptació al canvi
climàtic, l’equitat
de gènere o els efectes
de la digitalització són
nous reptes de la ciutat
puguin contribuir a incrementar
els llindars d’autogestió ciutadana, que impulsin la performativitat
col·lectiva, que s’inspirin i posin
de manifest l’imaginari metropolità en construcció i que aprofitin
el caràcter porós i permeable de
l’espai públic.

L’urbanisme d’allò col·lectiu
Per aquestes vies, l’urbanisme de
Barcelona pot trobar sens dubte formes efectives de subratllar i enfortir

pere tordera

els continguts col·lectius de l’espai
públic en la seva doble vessant de
contenidor d’usos públics i de nínxol
del caràcter col·lectiu de la ciutat.
En definitiva, en l’era de la
urbanalització, quan les ciutats
semblen haver triat el confort i
la seguretat com les finalitats últimes de l’acció de l’urbanisme;
quan contemplem, sense aparent
desgrat, com les mateixes receptes de disseny de l’espai públic es
van replicant independentment
del teixit urbà i indiferents a la
textura social o cultural que caracteritza els barris; quan es convida
les persones a un ús genèric i un
comportament repetit i estandarditzat d’uns espais públics previsibles i predictibles en igual mesura;
Barcelona no només compta amb
l’oportunitat de proposar maneres
alternatives de pensar i fer ús de
l’espai urbà sinó que, més enllà, té
l’obligació ètica, derivada del fet
del seu propi èxit com a referent,
de treballar amb els espais públics
col·lectius per mantenir la seva natura urbana més essencial: aquella
que caracteritza les ciutats, també
Barcelona, com a lloc de trobada,
com a espai de noves preguntes,
com a bressol de progrés.
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Sant Andreu

Torre Baró

Bon Pastor

• Implementar un Pla Urbanístic
per al conjunt del barri,
amb prioritat per a l’habitatge
públic de lloguer que pugui augmentar
la població de la barriada.
• Millorar la mobilitat, el bon estat
i les connexions de la xarxa
de carrers i camins.
• Prestar especial atenció a la part alta
del barri, que no té cap equipament.

Verdum

• Pla d’usos per als locals grans del carrer
Robert Robert.
• Remodelació integral de la Via Júlia
i la plaça Verdum.
• Cobriment de la Ronda de Dalt.

• Finalitzar la quarta fase dels habitatges
del barri.
• Convertir el col·legi Cristòfol Colom
en centre de Formació de Jardineria.
• Construcció d’un museu d’història
de l’habitatge obrer.

Congrés-Indians

• Finalitzar el Pla d’Equipaments
del Canòdrom (amb pavelló esportiu)
i reforma de la plaça.
• Pla de suport al comerç local.
• Enfortir la gestió ciutadana
i la participació a Can Clariana.

La Sagrera

• Continuar la remodelació de l’avinguda
Meridiana entre Mallorca i Fabra i Puig.

• Recuperació de l’edifici i l’espai
de la Torre del Fang i execució
del projecte del Camí Comtal.
• Projecte i execució de l’espai
sociocultural i esportiu al carrer
Hondures amb Estivill
(Espai30 – Nau Ivanow).

Sant Andreu de Palomar

• Equipaments i habitatge protegit
a les Casernes.
• Pacificació de l’avinguda Meridiana i obres
a Sant Andreu Comtal i el parc lineal.
• Expropiacions i realització del
Pla de Protecció del Nucli Antic.

Sant Andreu Sud

• Finalització de la construcció de la llosa
ferroviària: les obres estan aturades fa anys.
passa a la pàgina 18 2
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Patriarcades
Alaitz Martínez
Activista de l’Espai
Feminista de Sants
“Disculpin les molèsties, ens estan
assassinant”. Així de clar i contundent sona el crit de les bruixes del
segle XXI que busquen desestabilitzar la dinàmica de poder dels
governs capitalistes, patriarcals i
d’ultradreta que treballen de la mà
de les institucions militars i eclesiàstiques.  Aquesta quarta onada de
lluita feminista en l’àmbit global
copeja cada vegada amb més força
en la metròpoli de Barcelona.
A Barcelona concretament es
treballa a partir d’una xarxa molt
forta teixida de forma autoorganitzada entre tots els barris, enfortida internament en cadascun d’ells
per comitès de vaga que ajuden a
treballar en els debats sobre els eixos temàtics, de combativitat, així
com en els actes i jornades prèvies
al dia de la vaga feminista.
Un dels barris que presenta una
lluita veïnal i reivindicativa molt
forta històricament és el barri de
Sants. En ell s’està teixint una
xarxa que ha anat donant lloc a
la creació de l’Espai Feminista de
Sants. Un col·lectiu autoorganitzat,
assembleari i autogestionat en comissions entre les més de 173 dones que conformen la xarxa. L’Espai
Feminista de Sants és per tant un
moviment que cada cop desperta més consciències gràcies a un
treball col·lectiu sense descans en
aquest procés de lluita en el qual es
treballa sota uns eixos i unes priori-

l

La quarta onada
de lluita feminista
ha creat una xarxa de
treball autoorganitzada
als barris i ciutats
tats marcades per visibilitzar i projectar una necessària demanda de
canvi: violència masclista, consum,
educació i àmbit laboral.
Des dels barris s’estan teixint
cada vegada més moviments socials
especialitzats per lluitar, per recuperar els drets i defensar aquelles
injustícies socials que des de l’òrgan administratiu de l’Ajuntament
no s’estan treballant. És per això
que els moviments socials, i més

espai feminista de sants

Mural que preparava l’ambient per a la vaga del 8 de març a Sants
concretament els moviments feministes, han pres un paper important
reivindicatiu agafant cada cop més
força, amb la intenció transformadora de “desaprendre” davant el
caduc i passiu sistema. Aquest procés de lluita pren el protagonisme
en un dia tan especial com és per
a moltes lluitadores el 8 de març.

Apoderament de les dones
A aquestes alçades és àmpliament
acceptat que els moviments socials constitueixen finestres d’interpretació i visió de la realitat. Que
ens proporcionen corrents d’interpretació i alhora ens permeten
identificar-nos de manera col·
lectiva. Passat un relatiu període
de latència, milions de dones ens
hem empoderat per denunciar la
submissió a la qual històricament
se’ns ha sotmès, per reclamar el
lloc que ens correspon en qualsevol societat i per lluitar per una
transformació global, cultural,
econòmica i de les relacions.
El moviment feminista presenta
una particularitat, difícil d’assolir,
que li confereix una rellevància
extraordinària, i és la seva naturalesa de moviment heterogeni. La
seva força resideix en què és capaç
d’aglutinar dones de diferents àmbits socials, cultures, edats o iden-

titats sexuals. A més, el moviment
es reforça perquè sobren motius
per donar suport a les reclamacions
que es fan des del feminisme. Són
nombroses les raons i els exemples
que passen en el dia a dia i que ens
recorden que vivim en un món patriarcal, on no se’ns permet ni tan
sols ser propietàries de les nostres
vides ni dels nostres cossos.
Les reclamacions del moviment
feminista engloben eixos diversos i
amplis, transfronterers i transculturals. No totes les reivindicacions
tenen com a protagonista el gènere
femení, sinó que van més enllà i es
projecten en lluitar per una societat igualitària, inclusiva, que rebutja la violència, on es respectin les
diferències i es consumeixi d’una
manera responsable. Per tant,
s’abraça la lluita contra la violència
masclista, el dret a decidir sobre el
nostre cos i vida, contra l’explotació, i s’aposta per la justícia social, el dret a l’habitatge, la salut,
l’educació, la sobirania alimentària
i altres lluites col·lectives.

Polítiques insuficients
Està clar que el moviment feminista reclama un canvi intrínsec en
el món que va més enllà d’accions
puntuals impulsades per les institucions d’abast local. Si bé és cert

que des de l’Ajuntament de Barcelona s’han dut a terme diferents
iniciatives, com l’elaboració d’un
Pla Estratègic contra el sexisme a la
ciutat i el Pla per la justícia de gènere, creiem que en general s’impulsen accions fàcils amb poc impacte de base, que són superficials i
serveixen per maquillar però en cap
cas tracten el problema d’arrel.
També és cert que el punt concret de la lluita contra la violència
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Les administracions
han d’escoltar el
que demanen els
moviments de veïnes
de tots els barris
masclista és un dels temes més sensibles i que més s’està madurant
per part de les institucions i la societat. De moment s’ha aconseguit
ensenyar un drama que fins fa molt
poc es quedava en la privacitat de
les cases. Tot i això, les mesures
són ineficients i estan sobrepassades per la complexitat i la gravetat
del tema. No aconsegueixen protegir les víctimes i el personal policial moltes vegades no té ni la for-

mació ni la sensibilitat per actuar
de manera correcta. Els serveis per
prevenir les violències, l’atenció a
les víctimes i l’assetjament escolar
són eines que innegablement han
de reforçar-se, s’han de prendre
mesures més potents per part dels
òrgans municipals.
Les dones pateixen una major
vulneració en l’àmbit laboral que
repercuteix en el dret a l’habitatge. Per tot això, no deixem passar
els compromisos que falten per
complir per part de la coalició de
Barcelona en Comú en l’àmbit de
l’habitatge social. De manera descontrolada es continuen expulsant
les veïnes dels seus habitatges en
cada desnonament. El parc públic
d’habitatge és pràcticament inexistent, els pisos buits d’entitats
financeres continuen apoderant-se
del mercat i, per a major injustícia,
hem de presenciar l’arribada de la
brillant alternativa habitacional
que ens ofereix ridículament l’empresa Haibu 4.0 amb l’oferta dels
“pisos rusc”. On són els límits de la
legalitat? Qui els regula? Estem parlant d’una estratègia política?
També s’invisibilitza la pobresa energètica, que afecta especialment les dones. Les elèctriques
estan jugant amb els drets de les
dones més vulnerables i la solució
per part de l’Ajuntament de gestionar-lo amb una simple multa a les
elèctriques no és efectiva.

Cal més participació
Es podria continuar realitzant crítiques constructives, però n’hi ha
prou amb dir que de cara al futur
no hauria de ser una qüestió de
promeses, sinó d’escoltar i d’actuar en conseqüència amb el que
es demana des dels diferents moviments de veïnes de tots els barris
de Barcelona. De fet, els poders
masclistes estan representats com
a alts càrrecs en les institucions.
Que no entenen o no volen entendre el feminisme, la seva necessitat, importància i, per tant, des
de les institucions s’impulsen plans
per cobrir l’expedient.
Aquesta desconnexió enforteix
un procés de crisi multidimensional,
o més aviat una “crisi democràtica”
entre els pilars sobre els quals se
sosté la ciutat: els agents polítics
i la ciutadania. La transformació
només podrà venir de la mà de la
participació ciutadana dins dels aspectes político-socials de canvi.
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• Elaboració d’un pla de mobilitat
que englobi tot el barri que no es limiti
a desplaçar trànsit entre carrers.
• Parc públic d’habitatges en règide lloguer
per al veïnat del barri.

Trinitat Vella

• Enderrocar els 38 infrahabitatges
de darrere de la presó i construir
un edifici per als afectats.
• Enderroc de la presó (que porta molt
endarreriment), i un procés participatiu
per concretar els usos futurs.
• Més presència de les brigades de neteja.

Sant Martí
Besòs

• Rehabilitació dels habitatges

i col·locació d’ascensors.
• Construcció d’una escola bressol.
• Ampliació del Centre d’Atenció Primària
(pediatria) i construcció d’un centre
de dia per a la gent gran.

Clot-Camp de l’Arpa

• Construcció d’habitatge públic en règim
de lloguer i expropiació dels pisos
desocupats de grans tenidors.
• Aprovar el projecte i tirar endavant
la construcció d’una residència
i centre de dia per a la gent gran a Glòries.
• Construcció d’una biblioteca per al barri
a l’antiga Fàbrica del Plom
o en algun altre lloc cèntric.

La Palmera

• Creació d’una comissió de seguiment
per a la Gran Via.
• Tirar endavant l’Eix Santander,

l’Eix Besòs i la connexió de la Rambla Prim.
• Construcció d’habitatges tutelats.

La Pau

• Intervenció urgent als habitatges
remodelats d’Adigsa.
• Manteniment dels carrers
i de l’espai públic.
• Residència i centre de dia
per a la gent gran.

Front Marítim

• Urbanització del passeig Marítim
entre Bac de Roda i Josep Pla.
• Local per a l’AV a Palo Alto.
• Construcció d’una escola bressol
a la plaça dels jardins de Remedios Varo.

Poblenou

• Finalització de les obres de Pere IV.
passa a la pàgina 19 2
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Barcelona, ciutat refugi?
Per a un nombre important de menors
estrangers no acompanyats Barcelona
no està sent una ciutat refugi, fet que posa en
evidència un sistema d’acollida molt deficitari
Martí Caussa
Stop Mare Mortum de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
Barcelona es qualifica de ciutat
refugi i forma part d’una aliança
de ciutats amb el mateix nom que
planteja unitàriament una sèrie
de demandes a l’Estat a favor dels
immigrants i refugiats. Però cal
preguntar-se si supera la prova de
la pràctica, és a dir, si en el fets
reals de cada dia Barcelona és una
ciutat on les persones immigrades
i les demandants d’asil troben una
acollida digna.
Probablement trobarem respostes diverses segons quin sigui
el col·lectiu que analitzem. En
aquest article posarem el focus
sobre un col·lectiu particular: els
menors estrangers no acompanyats, conegut també amb les sigles MENA, format per adolescents
i joves migrats sense referents familiars que arriben procedents majoritàriament del continent africà.
Aquests joves i adolescents
han de gaudir segons la llei internacional, estatal i catalana d’una
protecció especial: se’ls ha de
proporcionar sostre, alimentació
i educació fins a l’edat de divuit
anys. Incomplir aquestes obligacions no és solament una falta d’hu-
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Per a un país de set
milions d’habitants,
3.659 infants i joves
no són cap allau. El que
ha fallat és la previsió
manitat o de solidaritat sinó un
incompliment legal que hauria de
ser sancionat. Però en els darrers
mesos molts mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’existència a
la nostra ciutat de menors estrangers sense protecció. Fem-ne un
breu repàs.
Abans de l’estiu es va informar que el grup de joves migrats
que passava la nit a la Ciutat de
la Justícia va ser desallotjat. El

setembre es va parlar de grups
de joves a les barraques abandonades del camí de la Cadena, a la
muntanya de Montjuïc i a d’altres
indrets. Més tard s’informava que
moltes d’aquestes persones passaven el dia i la nit a les comissaries
dels Mossos. A principi d’octubre
la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA)
informava de l’apertura d’un nou
centre d’atenció d’emergència i
feia una crida als ajuntaments i
consells comarcals per trobar espais per habilitar centres d’acollida. Al mateix moment Lluís Vila,
vicepresident del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya, declarava: “Del sistema
de salut i de l’educatiu en podem
estar orgullosos. Del de protecció
a la infància, no; està desprestigiat i abandonat”. A principis de
novembre el conseller Chakir El
Homrani declarava que estaven
creant un centre d’acollida cada
setmana i el desembre el Departament d’Afers Socials va engegar un
pla pilot de mentoria a Barcelona
i Girona per posar en contacte els
joves estrangers amb ciutadans
que els puguin ajudar. Però a principi de gener El Periódico publicava un mapa dels llocs de Barcelona
on hi havia menors estrangers sense protecció: Montjuïc, Poble Sec,
Barceloneta, Vila Olímpica... I el
7 de febrer el diari Ara informava
que la presència de menors a les
comissaries no s’havia acabat i que
només a les seus policials de Ciutat
Vella i plaça d’Espanya hi havien
passat la nit 700 nens en tres mesos. En definitiva, per a un nombre
important de menors estrangers
no acompanyats Barcelona no està
sent una ciutat refugi, com tampoc no ho està sent Catalunya.
Per explicar aquesta falta
d’acolliment se sol parlar que
l’any 2018 va registrar una allau
d’arribades de menors estrangers
no acompanyats. Però la paraula
allau és una exageració. Segons un
informe del Departament de Treball de gener del 2019, l’any 2017
van arribar 1.489 menors i 3.659 el
2018. Sens dubte hi ha hagut un in-

Convertir Barcelona en una ciutat d’acollida necessita de la iniciativa ciutadana
crement important, però 3.659 infants i joves no són cap allau per a
un país de set milions i mig d’habitants. El més correcte seria parlar
de falta de previsió, sobretot arran
de la tancada de la ruta migratòria
terrestre dels Balcans, de l’acord
de la Unió Europea amb Turquia
i del tancament dels ports italians des de l’arribada de Salvini al
ministeri de l’Interior. No era cap
tasca impossible i la prova és que
actualment ja s’ha fet la previsió
que aquest any 2019 les arribades
de menors no acompanyats serà de
5.526. El problema és que un increment no previst d’arribades ha posat en evidència un sistema d’acollida que ja era molt deficitari.

tre aquestes administracions i un
front comú per exigir a l’Estat els
canvis legislatius necessaris i una
dotació econòmica suficient.

Importància de la xarxa social
Un tercer problema és que la DGAIA no impulsa prou la col·laboració
amb les entitats socials: associacions de veïnes i veïns, organismes
de solidaritat amb persones mi-
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Retrets entre administracions

Els joves han vigut per
quedar-se i necessiten
conèixer la societat
catalana i començar
a participar-hi

Un segon problema és la col·
laboració insuficient entre la
DGAIA i els ajuntaments, també
amb el de Barcelona: cada vegada
que un problema ha sortit a llum
pública hem pogut veure un encreuament de retrets entre la Generalitat i l’Ajuntament. I el mateix ha passat quan el problema
ha estat a Santa Coloma o en un
altre municipi. En canvi per avançar en la solució del problema es
necessitaria una col·laboració en-

grades i refugiades, entitats culturals, esportives, de lleure, etc. Els
adolescents i joves migrats sense
referents familiars han vingut per
quedar-se i necessiten conèixer la
societat catalana i començar a participar-hi, coses que no poden fer
tancats en un centre.
Un darrer problema és l’estructura del sistema d’acollida,
en particular el fet que els centres
públics d’acollida siguin una mino-
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• Control dels apartaments turístics.
• Paralització de les llicències
de nous hotels.

Sant Martí de Provençals

• Construcció d’una escola de música
i d’una escola bressol a l’espai Pere Calafell.
• Resoldre la mobilitat a l’entorn de la nova
estació i construcció d’un parc a la zona.
• Redefinir els usos i el futur
del centre cívic.

Verneda-Via Trajana

• Construcció del pont sobre el carrer
Santander.
• Urbanització de Via Trajana en la seva
nova ubicació segons el Pla de Barris.
• Distanciar dels habitatges del barri
les vies d’aparcament dels trens de l’AVE.

Vila Olímpica

• Transformació del Port Olímpic:
intervenció davant la concentració
d’oci nocturn al final del carrer Trias.
• Construcció d’una segona sortida
de l’estació de Metro.
• Construcció d’un equipament
per a la gent gran i d’habitatge social.

albert-9 barris imatge

ria molt petita. Això vol dir que en
la majoria de casos la DGAIA fa un
contracte amb una empresa social
o una entitat sense ànim de lucre
per gestionar un centre de menors
i li paga pels seus serveis, un sistema que té similituds amb la xarxa
d’escoles concertades, però amb la
particularitat que en aquest cas el
sistema concertat és àmpliament
majoritari. Probablement és un
sistema més car i menys eficient
que una xarxa de centres públics
amb educadors contractats per la
Generalitat. I probablement s’evitarien casos com el que ha obligat
a la Conselleria de Treball a personar-se com a acusació particular
contra l’exdirector de la DGAIA,
acusat d’haver firmat contractes
de centres de menors amb fundacions amb les quals havia estat
vinculat professionalment com
Fasci, Gentis, Resilis i Plataforma
Educativa.
Convertir Barcelona en una
ciutat refugi per als menors estrangers sense referents familiars
necessita, com tantes altres coses,
la iniciativa ciutadana. És el que
estem intentant amb la plataforma Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Acullen on ja hi participen més de
trenta entitats dels nostres barris.
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El Turó de la Peira creix amb els
100 nous habitatges de Fem Ciutat
amb tres habitacions i plaça
d’aparcament i s’han entregat per uns 135.000 euros
aproximadament (IVA inclòs).
Per tant, la quota hipotecària de la majoria dels nous
veïns ha quedat per sota
dels 400 euros mensuals.

Trobar llar a Barcelona encara és possible. Des del passat
mes de desembre un centenar de famílies ja gaudeixen
dels nous habitatges que la
cooperativa FEM CIUTAT
ha construït al barri del Turó
de la Peira. Més concretament, la promoció de protecció oficial en règim general s’ha aixecat a l’illa que hi
ha entre els carrers d’IncaAneto i Besiberri, just a tocar d’aquest petit pulmó verd
del districte de Nou Barris.

Permuta mixta

Lliurament de claus
Per tal de dotar d’oficialitat
a l’oportunitat habitacional
que ha engegat FEM CIUTAT; el passat 15 de desembre la cooperativa va celebrar l’acte de lliurament de
les claus, conjuntament amb
els treballadors de Solucions i els representants de
l’Ajuntament de Barcelona.
Ara bé, tot i el protocol de
l’esdeveniment, els protagonistes de la jornada van
ser els adjudicataris i socis
de la cooperativa, així com
els seus familiars i amics.
Ara que ja tenen les claus
a la butxaca, els adjudicataris podran fer ús dels habitatges com a propietaris i
l’Ajuntament de Barcelona es
reservarà el dret de tempteig
indefinit. En aquest sentit,
destacar la satisfacció dels
responsables de la cooperativa en haver contribuït a
ajudar a famílies treballadores a aconseguir un habitatge digne. Aquests compten

Veïns de la promoció del Turó amb les claus de la seva nova casa

Cal tenir en compte que la
cooperativa ha aconseguit
entregar els 100 habitatges
gràcies a la “permuta mixta”.
Què vol dir aquesta operació? Doncs que FEM CIUTAT
va aconseguir la cessió del
solar municipal per construir
els habitatges a canvi d’una
part en pagament i una altra part en condicionar una
segona parcel·la, on l’Ajuntament ara construirà l’equipament que des de fa anys
reivindica el veïnat organitzat del barri. De fet, ha sigut
gràcies a aquest tipus de
convenis que la cooperativa
ha pogut desenvolupar centenars de pisos protegits i de
preu assequible a la ciutat.

L’oportunitat de l’habitatge assequible
Tot i que la relació entre l’Ajuntament de Barcelona,
la Favb i FEM CIUTAT ha possibilitat la construcció
de multitud de promocions d’habitatge assequible a
la ciutat, l’edifici protegit del Turó de la Peira ha sigut
el darrer que s’ha pogut construir via conveni. Com
des de la cooperativa denuncien, aquests convenis no
s’han renovat, donat que la política de l’actual govern
municipal està centrada bàsicament en la creació
d’un parc de lloguer, mantenir la titularitat del sòl, les
cooperatives d’ús, i adjudicar mitjançant concurs el
possibles solars per fer habitatge protegit.
Malauradament, aquesta nova política impedirà
que la cooperativa pugui desenvolupar noves promocions d’habitatge assequible Barcelona (o bé,

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)
(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

l’obligarà a abaixar-ne substancialment el ritme).
Calculadora en mà, s’ha de tenir en compte que
FEM CIUTAT ha aconseguit entregar les claus de
1.170 habitatges a la ciutat en només 10 anys. Tot,
gràcies al pagament de sòl en permuta, amb el qual
la cooperativa paga al consistori el valor del sòl en
pisos acabats.
Darrerament aquest sistema ja s’ha començat a implementar amb èxit a altres municipis de l’àrea metropolitana, com ara Tiana o l’Hospitalet de Llobregat. Al final, la idea tracta de dotar d’un sostre digne
aquell sector de la població que, per recursos, no pot
accedir al mercat privat i queda fora dels barems establerts pels lloguers socials.
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“El PSOE i el PP han sostingut
la política franquista d’habitatge”
Jaime Palomera

Portaveu del Sindicat de Llogaters
això pugen els preus!” [Somriu]. Els preus es formen a
partir del preu del sòl. Si el
promotor sap que vendrà el
30% dels pisos a un preu més
baix, voldrà pagar menys pel
sòl, perquè n’esperarà menys
benefici. Qui surt perjudicat?
El propietari del sòl; la màxima expressió del rendista.
No està malament que qui no
aporta res en el procés productiu obtingui menys rendes.

Néstor Bogajo
A la seu del Sindicat de Llogaters,
al carrer de Villarroel, 10, se’n
prepara una de grossa. Hi ha una
taula plena d’octavetes de la manifestació del 6 d’abril contra els
lloguers abusius, organitzada pel
moviment per l’habitatge, una
coalició d’entitats, assemblees i
sindicats de barri que han decidit
que ha arribat l’hora de punxar la
bombolla. Alguns voluntaris s’han
repartit els llocs on distribuir-les.
“Com les agafa la gent! És una passada!”, s’apropa i comenta una de
les veïnes implicades en la lluita,
que se n’enduu un grapat més per
repartir. “La bombolla i l’especulació immobiliària afecta una gran
majoria social, de forma transversal”, afegeix el portaveu del Sindicat de Llogaters.

La gent s’ha resignat a
marxar fora de la ciutat?

En què consisteix aquesta
‘bombolla’ del lloguer?

L’economia neoliberal interpreta que hi ha bombolla
quan es registren uns alts
nivells d’endeutament. Nosaltres utilitzem el concepte
quan els preus augmenten
de forma artificial, de manera que hi ha una desproporció entre els ingressos de la
gent i els lloguers.
I com s’apugen els lloguers
“de forma artificial”?

A través de la reforma
del mercat de l’habitatge
del 2012; una intervenció
decidida de l’Estat, llavors
governat pel Partit Popular (PP), que va posar una
catifa vermella perquè els
grans fons d’inversió -a
través de les socimis- poguessin comprar habitatge
i destinar-lo a lloguer, amb
grans beneficis fiscals. El
2013, a més, es va reformar
la llei d’arrendaments urbans, que reduïa la durada
dels contractes i facilitava
l’expulsió del llogater al
primer impagament. El PP
va aconseguir que qui vivia
de lloguer estigués sotmès a
una constant rotació, que es
generés una demanda artificial. Al 2015, els preus van
començar a disparar-se.
Quin era l’objectiu
d’aquests canvis legislatius?

Els llogaters havien començat a augmentar el 2008.
No perquè el lloguer fos més
atractiu, sinó perquè molts
no podien o no volien hipotecar-se. Quan veuen que s’hi
pot fer negoci, l’Estat lubrica
el procés i, en comptes de fer
política d’habitatge, fa política d’especulació amb l’habitatge: converteix el lloguer
en un negoci atractiu per
al capital financer. El 30%

Jaime Palomera, davant la seu del Sindicat de Llogaters

de les finances globals ja es
destinen a mercats immobiliaris; en molts casos per
destinar-lo al lloguer. O per
mantenir l’habitatge buit. Al
centre de París hi ha 40.000
habitatges buits. I a Nova
York, més de 200.000. L’habitatge ha esdevingut un mer
refugi del capital financer.
Quina és la situació
a Barcelona?

S’han adaptat les condicions de vida de la població
a les necessitats de les empreses immobiliàries i els
fons d’inversió, que sovint
utilitzen capital provinent
de les finances globals. Elix
és un fons d’inversió de capital suposadament català que
treballa cada vegada més
amb capital de Wall Street
-de KKR, gestionada per un
ex de JP Morgan-; i s’està
dedicant a comprar edificis
a Barcelona. Molts fons d’inversió compren i buiden habitatges suposadament per
llogar-los, però els mantenen
buits 18 o 24 mesos. Per després vendre’ls.
Tot això afecta els petits
propietaris, que també
acaben apujant els preus?

Sí. Blackstone, que sovint
s’ha quedat pisos provinents
de la crisi hipotecària, apuja
els preus per sobre de la mitjana, independentment de
l’estat de l’habitatge. Quan
el petit propietari veu que
un pis en pitjors condicions
que el seu es lloga a un preu
superior, potser no farà una

Sempre
de lloguer
Doctor en Antropologia
Econòmica, Jaime Palomera
és especialista en habitatge,
transformació urbana i
sector immobiliari-financer.
Fa recerca a l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques
de la Universitat Autònoma
Barcelona i a La Hidra
Cooperativa, i ha estat
investigador convidat al
Graduate Center de Nova
York i a l’Escola d’Estudis
Superiors en Ciències Socials
de París. A casa seva, el
portaveu del Sindicat de
Llogaters predica amb
l’exemple: sempre ha viscut
de lloguer. I també n’ha
patit les conseqüències: el
2017, pocs mesos després
que es comencessin a fer les
reunions del grup promotor
del Sindicat –amb entitats
socials, assemblees de barri,
veïns, afectats i, fins i tot,
propietaris preocupats–,
l’amo del seu pis –que ho
era també de tot el bloc,
i d’un altre edifici més!– va
exigir-li una pujada del 30%.
Res que no hagin patit milers
de barcelonins i barcelonines
els darrers anys.

pujada tan forta, però n’apujarà el preu. És veritat que,
quantitativament, els fons
d’inversió no controlen una
part tan gran del mercat,
però són una influència.
I en tot això, on queda
el dret a l’habitatge que
garanteix la Constitució?

Crec que molt poca gent

ignasi r. renom

discutiria que l’habitatge
ha de ser un dret universal
com la sanitat, l’educació o
les pensions. Però l’Estat
sempre ha format part de
l’engranatge de la indústria
immobiliària. Des del franquisme. Abans que Margaret
Thatcher digués que calia
privatitzar l’habitatge públic
a Anglaterra, Franco i el seu
Ministeri ja havien conclòs
que calia finançar habitatge
amb diner públic perquè després, al cap d’uns anys, s’incorporés al mercat privat.
Molts polígons de la
perifèria barcelonina
es van aixecar així.

Als anys setanta, el moviment veïnal va criticar molt
aquell model de ciutat. Però
es va fer una lectura sobretot
urbanística. La gran carència -no només del moviment
veïnal- és no haver defensat
que no només volem pisos,
sinó que els volem públics
i de lloguer. Si no s’hagués privatitzat el que es va
construir des dels cinquanta,
tindríem un 40% d’habitatge
públic. El PSOE i el PP, en
democràcia, han sostingut
aquesta política franquista
d’habitatge.
Hi ha qui diu que obligar
les immobiliàries a destinar
el 30% dels pisos nous o
rehabilitats a habitatge
protegit contribuirà a fer
pujar els preus.

És curiós que aquells que
es beneficien de les pujades
diguin: “Compte, que amb

Més que gentrificació, en
el sentit de desplaçament de
la població fora de la ciutat i
substitució per unes classes
més benestants, el que veiem és que una majoria de la
ciutadania s’està veient sotmesa a una precarietat residencial. Hi ha persones que
en cinc anys han viscut en
tres habitatges en el mateix
barri. La gent vol seguir vivint a la seva ciutat. O ha de
viure a la seva ciutat, perquè
treballa aquí o hi té l’escola
dels nens.
Llavors allò que diuen que
els veïns del centre marxen
fora i fan pujar els preus...?

Això és un rumor. Una
llegenda que també reprodueixen alguns experts. Que
ens ensenyin un estudi que
demostri aquest procés d’expulsió i desplaçament concatenat a l’àrea metropolitana.
La idea del desplaçament és
atractiva. Però no tenim dades. I l’evidència més aviat
ho desmenteix. Els preus es
van disparar en paral·lel al
mateix temps a tot arreu.
Com punxem la bombolla?

Cal vincular els preus de
l’habitatge als sous. Cal que
l’Administració faci un índex
de preus que inclogui variables socioeconòmiques, com
ara la renda familiar o l’índex d’atur. L’Administració
no és Idealista: l’índex no pot
reflectir només els preus de
mercat, com s’ha fet a Alemanya. Si es fa així, estem
legitimant els preus en un
context de bombolla. També
exigim que, com ja passa a
Alemanya o a Àustria, el contracte es renovi automàticament, a menys que hi hagi
una necessitat familiar del
propietari o una causa de força major. Això dona estabilitat al lloguer i fa que hi hagi
alternatives a hipotecar-se
de per vida. Cal vincular el
lloguer a l’estabilitat i la seguretat, com històricament
s’ha fet amb la hipoteca.
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Agbar
treu les urpes
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ricardo hermida-sr Plástiko

Des que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va decretar la il·legalitat
del contracte d’Aigües de Barcelona, l’empresa
ha desplegat una bateria de pressions cada cop
més explícites per no perdre un negoci rodó
Albert Recio
vicepresident de la favb
Que les empreses dediquen recursos a influir sobre l’esfera política
i l’opinió pública és un fet conegut. Molts negocis depenen de
les regulacions i les lleis, i alguns
directament de les compres del
sector públic. El màrqueting i l’ús
d’una diversitat de tècniques més
o menys sofisticades per influir sobre les opinions de la gent forma
part habitual de l’activitat empresarial. A Barcelona coneixem bé els
grups de poder i els seus contactes
polítics (preferiblement discrets).
Existeixen espais de trobada -com
la llotja del Barça-, i varietat d’actes institucionals que ajuden a crear relacions que després es transformen en iniciatives favorables a
una o altra activitat. De vegades,
aquest conjunt de relacions (incloses les “portes giratòries”) són
tan estretes que les polítiques es
pensen d’acord amb els interessos
d’un determinat grup o sector. Forma part del paisatge habitual de
les societats capitalistes.

en molts casos tenia una relació
evident amb un conjunt de moviments socials que sempre han
lluitat per trastocar l’equilibri
de poder. I alguna de les polítiques que s’han iniciat van, amb
més o menys força, en la línia de
transformar pràctiques socials,

l

Quan falla ‘la porta
del darrere’, els grups
de poder empresarial
opten per la pressió
directa i sense embuts
trencant el “sentit comú” de les
polítiques de tota la vida. Davant
d’aquests canvis reals o potencials, alguns han aplicat polítiques

de xoc. És el cas, per exemple,
d’Agbar. Val la pena detectar algunes de les seves pràctiques.

Pugna per la gestió de l’aigua
Agbar és un vell conegut. Hem dedicat moltes pàgines de Carrer a explicar els seus tripijocs. Des que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decretar que la seva filial
Aigües de Barcelona era il·legal, se
li van encendre totes les alarmes.
Si el Tribunal Suprem ratifica la sentència, s’obre una porta d’oportunitat per a la remunicipalització de
la gestió de l’aigua a gairebé tota
l’àrea metropolitana. I per impedir-ho, l’empresa està fent servir
tota una bateria de pressions.
Un exemple és l’ús massiu de
tota mena de propaganda: programes a mitjans de comunicació,
exposicions sobre medi ambient,
suport a entitats i esdeveniments.
Una política orientada a guanyar
credibilitat i imatge d’empresa “social”. Per exemple, entre març de
2016 i maig del 2018, Agbar va gastar 1,4 milions d’euros en publicitat
només a TV3 i Catalunya Ràdio. Uns
diners que surten del que paguem
cada mes al rebut de l’aigua.

Estratègia de xoc
El que hem observat en aquest
darrer mandat municipal és una
nova versió d’aquestes velles
pràctiques. És la intervenció
oberta, sense embuts, d’algunes
empreses o sectors d’activitat.
Una intervenció que posa de manifest l’ús d’eines molt més barroeres que la tradicional acció
per la porta del darrere. Hi ha
una raó que explica aquest canvi.
L’accés dels Comuns a l’alcaldia
va suposar l’arribada d’una nova
direcció política integrada per
persones que per trajectòria personal i origen social no tenien els
vincles amb “l’establishment”
que es troben en altres forces
polítiques. A més, era gent que

Consell assessor propagandístic
Agbar multiplica les iniciatives que tenen com a objectiu
el rentat de cara social. L’última, la creació d’un rimbombant
“Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social”
format per representants sindicals, veïnals, polítics
en excedència i altres personalitats. No enganya ningú.

Una altra via són les pressions
contra les entitats que defensen
la gestió pública de l’aigua. Recordem el burofax enviat contra un
article de Carrer per fer-nos callar.
O la curiosa campanya de premsa
on es va denunciar el “generós” finançament que ha rebut la Favb,
Enginyers sense Fronteres i altres
entitats per part de l’Ajuntament
actual. L’origen de la informació, que no va ser contrastada i
barrejava dades de manera perversa, venia d’un dossier filtrat a
la premsa. La sospita que Agbar i
altres lobbies hi estaven al darrere
és bastant sòlida. Un altre exem-
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Agbar utilitza
un immens volum de
recursos per evitar un
debat democràtic sobre
la gestió de l’aigua
ple és la infiltració d’investigadors
privats a sou de l’empresa en les
assemblees d’Aigua és Vida.
Després va venir el ventall de
recursos jurídics per impedir que
es fes efectiva la consulta ciutadana sobre la gestió pública de
l’aigua. Recursos presentats per
entitats on la presència d’Agbar és
òbvia (com la Cambra de Contractistes) o més indirecta, a través
de gabinets jurídics amb relacions
directes amb l’empresa. Com no
deixa de ser curiós que els partits
que van votar en primera instància
contra la consulta ciutadana fossin
el PSC i el PDeCAT, precisament
els que havien impulsat la creació
d’Aigües de Barcelona. Finalment
la consulta tirarà endavant després
de les eleccions municipals ja que
ha prosperat el recurs interposat
per les entitats promotores i els
dos partits han canviat de postura
i s’han abstingut, una decisió que
s’ha d’agrair.
Que Agbar ha tornat a l’ofensiva
ho exemplifiquen tres noves accions de símbol divers.
Un nou recurs jurídic contra la
votació municipal que permet celebrar la consulta.

Una demanda contra el portal
de transparència de l’AMB tractant d’impedir que es publiqui
la informació detallada dels seus
comptes (on apareixen beneficis
superiors als previstos), i per facilitar que la ciutadania pugui fiscalitzar-ne la gestió.
La creació d’un Consell Assessor
de Participació, Transparència i Acció Social, format per una selecció
de personalitats de la ciutat, de
la qual formen part els secretaris
generals de CCOO i UGT o el president de la Confavc, entre d’altres.
És una clara maniobra propagandística, una més, per tal de presentar-se com una empresa amb
responsabilitat social. I una mostra
de fins a quin punt la política de
teixir complicitats és sofisticada.

Atac a la participació
Agbar defensa els seus interessos:
mantenir el negoci i evitar que passi com a París, Berlín o Terrassa, on
la gestió de l’aigua és pública. Per
fer-ho, no dubta en utilitzar un volum immens de recursos orientat
a evitar un debat democràtic. O,
més directament, a dinamitar els
mecanismes democràtics de participació i transparència, que són
una eina cabdal per evitar els abusos dels poderosos. Podem esperar
noves pressions els propers mesos.
Si perdem, no tan sols seguirem pagant l’aigua més cara i patint una
gestió poc transparent del cicle de
l’aigua: també perdrem drets democràtics. La batalla és entre democràcia o plutocràcia.
Agbar no és l’únic actor que ha
combinat prepotència, propaganda, pressió als mitjans per aconseguir fer passar els seus interessos
com a beneficis per a la comunitat.
O fent-nos creure que el conflicte
és entre regulacions públiques i
ocupació. Aquests quatre anys han
estat per a la Favb i altres entitats
socials tota una experiència formativa del que vol dir enfrontar-se
amb poders econòmics com el Gremi de Restauradors, els operadors
de pisos turístics, els de plataformes de transport o els dels promotors d’habitatges. La llista és llarga
i dona per seguir escrivint. Tenim
feina i cal organitzar-nos.

Els últims gols de Núñez
Les necrologies del finat president
del Barça Josep Lluís Núñez
s’han centrat en la seva faceta
de mandatari esportiu, deixant
en segon terme altres aspectes
Eloi Latorre
Quan el passat 3 de desembre es
va anunciar la mort de Josep Lluís
Núñez i Clemente, moria, mediàticament parlant, un president del
Barça. El president més longeu de
la història del club (22 anys), l’home que va fer del Barça un club
triomfant, una marca mundial, el
que va dur al Nou Camp els millors
cracs i hi va implantar un model de
gestió econòmica eficient i sense
riscos. Com a molt, els perfils més
crítics van recordar la seva forma
autoritària i patrimonialista de dirigir el club, episodis emblemàtics
de males relacions amb jugadors i
tècnics o la complicada imatge pública del personatge.
Quatre dècades després, el
temps va donar la raó a aquell
constructor emergent, nascut a
Barakaldo fill d’un policia duaner,
curt d’estudis, amb imatge d’em-

biogràfics, com la hiperactivitat
del seu grup constructor a
Barcelona, que ha deixat un rastre
de desenes de conflictes veïnals,
alguns ben recents. Repassem-los

presari fet a si mateix, carregat de
diners però amb les butxaques buides de prestigi social, ben connectat amb les clavegueres de l’administració municipal tardofranquista
però desplaçat del nucli dur de la
burgesia de Barcelona, quan l’any
1978 va decidir presentar-se a les
primeres eleccions obertes a la
presidència del Barça per satisfer
les ambicions de rellevància pública que no podia assolir aixecant
blocs de ciment clònics a les cantonades de la ciutat.
En l’hora de la mort i les necrologies, la bandera blaugrana ha
cobert altres aspectes més sòrdids
de la biografia del personatge. Els
mitjans van decidir passar de puntetes per la condemna a sis anys de
presó que li va imposar l’Audiència
de Barcelona l’any 2011 pel suborn
continuat a inspectors d’Hisenda,
que el va fer ingressar durant uns
mesos al penal de Quatre Camins.

I encara menys s’ha parlat de la
llarga corrua de conflictes veïnals
que la voracitat constructiva del
seu grup empresarial va provocar
en la ciutat que porta el nom del
Barça (denominació que ell mateix
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Es va decidir passar
de puntetes per la
condemna a sis anys
pel suborn continuat
a inspectors d’Hisenda
va immortalitzar en un dels seus
incomptables embolics retòrics).
Hereu del negoci constructor
del pare de la seva dona, Maria
Lluïsa Navarro, l’any 1967 el refunda posant-hi el seu cognom per
davant, Núñez y Navarro s’embrancava en una folla cursa per adquirir
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tot aquell metre quadrat de sòl de
Barcelona edificable o susceptible
de ser requalificat per edificar. Li
feia costat la permissivitat urbanística de l’administració de l’alcalde
Josep Maria Porcioles. La llegenda, potser un pèl inflada, deia que
era amo de totes les cantonades
de l’Eixample barceloní -d’aquí el
malnom d’El Chaflanero-. En pocs
anys va omplir la ciutat de blocs
clònics i impersonals i també va
començar a prendre protagonisme negatiu en les pancartes de
l’incipient moviment veïnal. Per
exemple, per aconseguir salvar
de la piconadora nuñista edificis
de gran interès patrimonial, com
la Casa Trinxet del carrer Còrsega
(obra tardana de Puig i Cadafalch),
substituïda el 1968 per un bloc
d’oficines; o la Casa Golferichs, de
la Gran Via, en aquest cas sí salvada quan l’Ajuntament va adquirir
l’immoble el 1980.
Negociar amb l’administració
una venda o compensació econòmica, o en forma de permuta per
altres terrenys edificables quan els
plans aixecaven protestes, ha estat
una altra de les estratègies habituals del grup constructor. Aquesta fou la metodologia que li va
obrir la possibilitat, per exemple,

d’edificar 30 blocs de luxe a tocar
del Parc del Castell de l’Oreneta,
a Sarrià, que el consistori li havia
ofert a canvi de dues cases d’interès patrimonial, la Torre Garcini (al
Guinardó) i Can Ripoll (a Galvany).
Finalment, en aquest cas, la urbanització no va tirar endavant i la
zona adjacent al parc fou requalificada com a verda.
Sens dubte el moviment veïnal més massiu contra el Núñez
constructor va venir de bracet del
Núñez president blaugrana, quan es
va enderiar a tirar endavant el projecte Barça 2000, una reforma de
l’entorn del Nou Camp que era, en
realitat, una mossegada urbanística al conjunt del barri de les Corts,
amb 1.600 nous habitatges i 6.000
metres quadrats d’espai comercial.
El pla va acabar en un calaix, tot
i comptar amb l’aprovació inicial
per part del consistori, però va deixar multitudinàries manifestacions
d’oposició i pèrdues de papers èpiques com la del mateix mandatari
blaugrana acusant els dirigents veïnals de beneficiar-se del negoci de
la prostitució al voltant de l’estadi.
Les polèmiques al voltant dels
plans constructius de Núñez y Navarro han arribat fins avui. Repassem-ne alguns.

ricardo hermida-sr Plástiko

El nucli antic
de Vallcarca

La Rotonda de l’avinguda Tibidabo
Aquest antic establiment hoteler modernista, inaugurat el 1906, situat al peu de l’avinguda del Tibidabo,
conegut com Torre Andreu o La Rotonda (pel característic templet del terrat), fou adquirit per NyN el
1999. Anys més tard va sol·licitar una reforma integral del bloc que plantejava l’enderroc de tot l’interior,
preservant-ne únicament la façana. El pla va tirar endavant, amb un Pla de reforma urbana fet a mida que
es recolzava en el mal estat de l’immoble per permetre’n l’actuació tot i que estava inclòs en el Pla Especial
del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la ciutat. Un grup de veïns es va aplegar en l’Associació de
Defensa de la Rotonda que va dur als tribunals l’execució. Recentment, amb l’obra ja pràcticament acabada,
el TSJC ha donat part de raó a la plataforma opositora anul·lant parcialment la llicència d’obres, una decisió,
pendent de recurs, que podria afectar la planta més alta de la reforma.

Els horts de Maladeta a Porta
El solar d’un grup de cases barates entre els
carrers Maladeta, Deià, Andratx, Alcúdia i
Maladeta, aterrat l’any 1999, va ser adquirit el
2007 pel grup de Núñez i altres cinc promotors
immobiliaris. Per la mateixa època, un grup
de jubilats van començar a cultivar-hi horts
per aturar la degradació de la finca. Avui, els
horts de la Maladeta són tota una institució
d’organització popular a Porta, malgrat els intents
de la propietat de fer-los fora. Fa un parell d’anys
Núñez y Navarro va denunciar la ocupació, i es

van imposar multes que ningú no ha assumit,
perquè la denúncia no anava adreçada a ningú en
concret. El novembre passat, empleats d’un altre
grup propietari, Barcino, van entrar a “netejar”
el solar causant desperfectes en les plantacions.
L’Associació de Veïns i les entitats del barri
reclamen que el solar esdevingui un terreny públic
que s’integri en una rambla central llargament
reivindicada que espongi urbanísticament el barri.
El grup de Núñez demana a l’Ajuntament uns 20
milions per cedir la propietat.

En el nucli antic d’aquest barri Núñez s’ha
erigit en el segon propietari de sòl després
del mateix Ajuntament de Barcelona. Un Pla
especial urbanístic de l’any 2002 plantejava una
reordenació a fons del sector i obria la porta a
noves edificacions. Des de llavors molts solars
s’han anat enderrocant. Des de fa algun temps,
la lluita de les entitats veïnals se centra en
preservar la fesomia tradicional del nucli més
històric del barri, el conegut com Triangle de
Vallcarca. NyN malda per començar a abocar
ciment a un solar en aquest sector, al carrer de
Farigola, on té permís d’obres des de fa dos anys
per aixecar 16 habitatges. El juny de l’any passat,
Ajuntament, constructora i entitats veïnals van
arribar a un acord a tres bandes pel qual el grup
immobiliari es comprometia a vendre les futures
promocions a un “preu regulat” per sota del de
mercat. El novembre, un intent de començar a
remoure terres a la finca va ser aturat per l’acció
d’un grup de veïns. L’Assemblea de Vallcarca i
l’Associació de Veïns Som Barri reclamen que fins
que la constructora no concreti els detalls del seu
compromís de fa uns mesos no s’iniciïn els treballs.

L’hotel del Rec Comtal
La divisió hotelera de NyN ha aconseguit aixecar
un hotel de grans dimensions (99 habitacions, set
plantes, dos soterranis) en ple barri de Sant Pere, en
el solar d’un antic economat militar del carrer del
Rec Comtal. Núñez compra la finca l’any 2000, tot i
que un any abans l’alcalde Joan Clos havia promès
destinar-lo a equipaments públics. El 2007 el projecte
aconsegueix ser inclòs en un Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) de Ciutat Vella que ja apostava per
no sobrecarregar més turísticament la zona. Malgrat
les protestes veïnals, que van dur el projecte a la
Fiscalia, el projecte de Núñez va tirar endavant i va
aconseguir la llicència definitiva d’obres mesos abans
que, l’any 2015, el govern d’Ada Colau dictés una
moratòria general per a nous establiments hotelers.
Avui, un any després de l’obertura al públic, el
moviment veïnal continua reclamant que el passatge
de Sant Benet sigui obert, tal com establia el PERI del
2007, i no d’ús privatiu per a la clientela de l’hotel.
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Molt preguntar, poc decidir
Les associacions veïnals fan un balanç divers
de les relacions amb l’Ajuntament durant
aquest mandat que s’acaba. Sí que hi ha
coincidència que la participació continua
sent una assignatura pendent i cal buscar
noves fòrmules per fer-la veritablement efectiva
Andrés Naya
L’entrada de Barcelona en Comú
a l’Ajuntament i el nomenament
de la fins llavors activista Ada Colau com a alcaldessa de la ciutat
va aixecar grans expectatives, una
de les quals d’importància històrica per al moviment veïnal: com
abordaria el nou equip de Govern
la participació ciutadana.
Més de seixanta associacions
veïnals han respost a la petició
de Carrer de valorar en un parell
de línies el camí recorregut. Dues
d’elles s’han limitat a resumir
la resposta en una sola paraula:
“Fenomenal”, l’Associació de

l

Els regidors han
estat allunyats d’uns
districtes que són
les peces clau de
la descentralització
Veïns i Veïnes de Trinitat Vella.
“Nul·la” l’Associació de Veïns i
Veïnes de Ciutat Meridiana. Repassem altres opinions.
Per començar, hem de constatar
que el Govern municipal ho va ser
en coalició -Comuns i PSC- durant
mig mandat, amb 15 de regidors
d’un total de 41. Després de la
ruptura del pacte, els Comuns es
van quedar governant en solitari
amb només 11 regidors. Si excloem
l’alcaldessa, cada regidor o regi-

dora ha hagut d’assumir, a banda
de les macroàrees corresponents,
la responsabilitat d’estar al capdavant dels diferents districtes,
que són les peces clau de la descentralització del poder municipal. Una sobreocupació que n’ha
minvat la presència i dedicació a
aquests últims i que ha provocat
que, volent-lo o no, els regidors
hagin estat allunyats dels seus representats.
Per això no sorprèn que l’AV del
Front Marítim digui que “el regidor
del districte no ha realitzat cap visita al barri en tot el mandat”, o
que l’AV del Racó de les Corts valori “molt positivament” la visita de
l’alcaldessa al barri. La gran majoria d’entitats no fa cap comentari al respecte, perquè hi estan
acostumades: en aquest mandat,
com en el de Xavier Trias, el fet
de governar en minoria allunya els
polítics dels seus electors. Com assenyala l’AV de l’avinguda Xile (les
Corts), “amb 11 regidors de 41 és
difícil governar”.

Millora en el tracte
Són nombroses les associacions
que manifesten una millora en el
tracte amb l’Ajuntament. Algunes
ho matisen: “Hem tingut una relació fluïda i àgil”, diuen des de
l’AV de Sant Ramon, a les Corts.
“Lentitud en iniciar els projectes,
cordialitat en el tracte i sintonia
en el projecte de pacificació del
carrer Gran”, resumeix l’AV de
Sant Andreu de Palomar. El nivell
de participació al districte es qua-
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Truca’ns per posar el teu anunci

Veïns de les Corts en una trobada amb l’alcaldessa a la biblioteca Montserrat Abelló

Tornem a la ‘casa gran’
L’elecció per sufragi universal dels consellers i conselleres
de districte és una reivindicació històrica del moviment
veïnal que, un cop més, no s’ha plantejat quan legalment
és possible. Els consellers de districte elegits pels partits
polítics són “la voz de su amo”. No els podem exigir comptes,
no representen el districte ni el seu veïnat. D’altra banda,
els districtes no s’han dotat d’una major capacitat de decisió
política i econòmica. La sensació és que, a la pràctica, ha
augmentat la centralització i que tot depèn de la “casa
gran”. Queda molt camí per recórrer.
lifica des de l’AV de Sagrada Família com a “bona, molt millor que
amb les àrees de la casa gran”. La
falta de participació en el pla urbanístic del temple hi estava molt
present. En la mateixa direcció,
l’AV de Torre Llobeta-Vilapicina
(Nou Barris) manifesta “bona sintonia amb el districte però que
resulta inoperant, en dependre
la presa de decisions de la plaça
Sant Jaume”. Per a l’AV del Camp
Nou, la relació “és molt bona,
però la participació brilla per la
seva absència”, coincidint amb
l’AV de les Tres Torres (Sarrià-Sant
Gervasi), que denuncia que “hem
demanat un procés participatiu
que se’ns ha negat”. L’AV de la
Barceloneta qualifica de “frau”
el procés participatiu sobre la reforma de la Via Laietana. L’AV de
la Satalia (Sants-Montjuïc) deixa
constància que “s’ha tancat en
fals el procés participatiu per a
la definició dels equipaments del
Poble Sec”. “No hi ha informació,
no ens tenen en compte”, diuen
des de l’AV de la Pau (Sant Martí).
Destaca, per ser única, la següent
denúncia de l’AV de Vila Olímpica: “Valorem positivament la participació, però en ocasions hi ha
hagut un excés de partidisme”.
Tracte de favor? Clientelisme?

Participació eficaç?
La participació sempre és molesta
per als que governen, amb l’excusa que “retarda els processos”. El
moviment veïnal sempre ha opinat que la participació serveix per
obrir debats, recollir propostes i
millorar els projectes. Diverses
entitats relacionen la participació

municipal amb la ineficàcia. Per
a l’AV de la Satalia, “els òrgans
de participació acaben sent espais formals amb poca capacitat
de generar i de gestionar el debat”. L’AV de la Vila de Gràcia fa
constar que “tot i que la relació
amb el districte ha estat fluïda,
també ha sigut poc eficient”. Des
de l’Assemblea de Vallcarca- Som
Barri ho resumeixen amb la frase
lapidària “Molt preguntar, poc decidir”, que hem pres per titular
aquest article.
Al districte d’Horta, l’AV de
Montbau explica que es van endegar consultes ciutadanes i pro-
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Moltes associacions
aposten per revisar
uns òrgans de
participació “frustrants”
o “inoperants”
cessos participatius que gairebé
no han tingut desenvolupament
pel gran quòrum que requereixen
les normes i per la sobrecàrrega
de feina que representen per a la
ciutadania”.

Els Consells de barri
Per a l’AV de Prosperitat (Nou Barris), els consells de barri -l’organisme de participació més proper
al territori- són “frustrants”. La
major part del temps es dedica a
explicar les actuacions de l’Ajuntament, normalment a nivell
de ciutat, i no queda marge per
aprofundir en els temes del barri.

arxiu ajuntament

L’AV de Montbau afegeix que “en
teoria, haurien d’estar planificats
semestralment (no és així), haurien d’avançar documentació (no
es fa), i publicitar-se en centres
escolars i sanitaris (tampoc). “Els
consells de barri s’han de replantejar”, resumeix l’AV de la Sagrera.

Necessitat de canvis
Són nombroses les veus veïnals que
demanen canvis. La Plataforma Can
Baró (Horta) indica que “la poca
descentralització política afecta
negativament la qualitat de la participació: s’hauria d’apostar per
millorar la capacitat de decisió,
gestió i resposta dels districtes. I
fugir de les formes que tracten els
participants de manera infantil”.
L’AV de Prosperitat creu que “costa
molt que es reconegui el valor de
les propostes del teixit associatiu,
que sovint es posen al mateix nivell
que les personals”. Des de l’AV del
barri Gòtic es planteja la necessitat
de formes de participació “més engrescadores”. En la mateixa línia,
l’AV de Sant Antoni valora la participació com a “fatigosa, contradictòria i inconsistent. A vegades es
decideix per ‘decret-llei’ i es veuen
pocs resultats”.
El col·lectiu que aplega els
afectats pel PERI de la Font de
la Guatlla-Salvem el Turó (SantsMontjuïc) constata que la participació presencial obliga a reunions
amb horaris que no permeten la
conciliació familiar. L’AV de Porta
opina que determinats processos
participatius generen desmobilització del veïnat o de les entitats.

Acabem tornant al principi
Per a alguns (AV d’Horta), “en general, la relació ha sigut millor que
en anteriors mandats, però com
que les expectatives eren molt
grans, la decepció també ho és”.
Per a d’altres (AV d’Hostafrancs),
senzillament, “la participació ha
sigut una de les gran decepcions
d’aquest mandat”.
Les opinions són molt diverses
però en una cosa coincideix la
gran majoria: la participació ha
de millorar. Se n’han de buscar
noves formes que siguin atractives i realistes. Continua sent una
assignatura pendent.
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La Favb davant el nou
mandat municipal
El moviment veïnal sap que
la seva lluita és de llarga
durada i per això moltes
de les prioritats de la Favb
per al pròxim mandat -com
les demandes dels mateixos
barris- recorden les de fa
quatre anys. Som conscients
que les situacions canvien
lentament i que els problemes
són complexos, però també
que moltes reivindicacions
són urgents i s’han de resoldre

Espai públic

Pobresa i serveis
socials
Més recursos i polítiques per lluitar contra
la vella i la nova pobresa laboral. Millora de
l’agilitat dels serveis socials, accés més fàcil
als serveis i intensificació de l’acció comunitària. Revisió del Pla de Barris. Inclusió de
tota la cartera de serveis de CatSalut a les
residències assistides (odontologia, rehabilitació, podologia, etc.).

Equipaments

Polítiques per fer front als problemes del
turisme descontrolat i la gentrificació. Cal
aplicar polítiques en moltes direccions -urbanístiques, econòmiques, de seguretat i
convivència, socials- per evitar l’expulsió de
la població resident i que la vida del barri sigui viable. Posar límits a l’oferta de turisme
perquè aquest sigui sostenible.

Compliment dels plans d’equipaments.
A molts barris tenim plans d’equipaments ben dissenyats, però cal que
aquests es compleixin i que els equipaments funcionin amb les dotacions adequades de personal.

Per raons econòmiques, ecològiques i democràtiques cal que es creï una empresa
pública metropolitana de gestió de l’aigua
amb mecanismes de participació cívica.

Cal una nova política de convivència i seguretat orientada a potenciar un model
inclusiu i basat en la convivència, fent
front al greu problema de la violència de
gènere i a l’assetjament per raons d’orientació sexual, ètnia o nacionalitat. Desenvolupar serveis i dinàmiques adequades a la complexitat social dels barris.

Medi ambient
Implementar una política ambiental de
gran abast per fer front als greus problemes ambientals (canvi climàtic, contaminació, petjada ecològica), potenciant
un model de transport urbà sostenible, el
desenvolupament d’una veritable política
d’estalvi energètic i de foment de les energies renovables.

Àrea Metropolitana

Economia

Aigua

Convivència

Una economia al servei de les persones.
Ens cal un model econòmic inclusiu. Que
no deixi ningú fora. Que no generi desigualtats. Que no desertifiqui els barris. Cal
també una política activa de foment de les
àrees industrials de la ciutat.

Implementar polítiques per resoldre els
problemes comuns, caminant cap a un
model de governança que comporti l’elecció directa dels responsables polítics.
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Sanitat
Avançar en la participació efectiva dels veïns i veïnes en salut, a dos nivells: Constitució de consells de participació de centre,
començant pels Centres d’Atenció Primària
(CAP), i aconseguir un espai de temps estable en els Consells de Salut per al rendiment
de comptes sobre les dades concretes de
l’evolució de les desigualtats en salut, dades
d’accessibilitat als serveis sanitaris i de contaminació ambiental.

Mobilitat
Cal avançar cap a la mobilitat sostenible,
millorar els busos de barri, implantar el
bus a demanda als centres sanitaris, culminar la xarxa de metro (línia 9, connexió de les dues Trinitats i la Pau-Sagrera)
i la connexió del tramvia per la Diagonal.

Participació
Avançar en la descentralització política dels
districtes (més poder decisori i capacitat
executiva i elecció directa dels consellers i
conselleres). Cal revisar i reorientar els processos participatius per fer-los més deliberatius i efectius.

Mesures ineludibles per abordar el problema de l’habitatge
Comissió d’Habitatge
de la Favb
El mes de febrer de 2019 la Comissió
d’Habitatge de la Favb va adoptar
un document de reflexions i propostes davant l’actual crisi de l’habitatge. Del conjunt de propostes que
s’hi fan, destaquem dues demandes
principals: la creació d’una Oficina
Antimobbing i la implementació
d’una Taula d’Habitatge Oberta
(THO) a cada districte.
Des de la darrera reforma de
la Llei d’Arrendaments Urbans del
2013, moltes han estat les iniciatives per intentar revertir, o com a
mínim apaivagar, els efectes de la
liberalització dels lloguers sobre els
afectats per la crisi de l’habitatge.
Les Iniciatives Legislatives Populars
-algunes d’elles desbloquejades
del Constitucional-, l’aprovació del

Pla Dret a l’Habitatge, les modificacions dels plans generals del 30%
d’Habitatge Protegit i la relativa al
tanteig i retracte aprovades definitivament, les diverses proposicions
legislatives de reforma de la LAU
pendents de debat parlamentari, i

alment un mercat de lloguer sotmès
a enormes tensions i situen en un
horitzó molt llunyà la formació d’un
parc d’habitatge públic amb pes específic suficient com per competir
amb el sector privat i equilibrar les
pujades dels preus del lloguer.

l

Nou demandes per als governs

La creació de Taules
d’Habitatge i d’una
oficina antimobbing són
algunes propostes del
moviment veïnal
fins i tot el recent darrer decret llei
7/2019 de l’1 de març de mesures
urgents en matèria d’habitatge i
lloguer, són conquestes ciutadanes,
però que no modifiquen substanci-

Per aquest motiu, el document de
Mesures Ineludibles proposa nou
demandes que han de servir per
afrontar un canvi substancial en el
paper jugat fins ara pels governs
central, autònom i local i poder
afrontar el futur immediat. L’experiència de les Taules d’Habitatge
ha de servir per a l’intercanvi de la
informació sobre els conflictes, el
processament de les dades i establir
una bústia única dels conflictes. Les
administracions han d’utilitzar tots
els recursos previstos a la Llei del

Dret a l’Habitatge del 2007.
Cal també la formació d’una
Oficina Antimobbing per centralitzar tots els casos d’assetjament
immobiliari de la ciutat, amb prou
autonomia i recursos per fer tasques de mediació, personar-se en

l

Cal evitar que
les ajudes a la
rehabilitació puguin
esdevenir una eina per
expulsar el veïnat
les causes administratives, litigar,
amb funcions de fiscalia per prendre part en les causes, traslladar
les sancions, donar resposta administrativa a un problema que afec-

ta el conjunt de la ciutat i administrar la justícia gratuïta.
És necessària també la revisió de l’activitat de les llicències
d’obres de rehabilitació subvencionades amb fons públics, que sovint
es converteixen en instruments per
a l’expulsió dels veïns. I finalment
cal obrir el debat públic sobre la
regulació del mercat del lloguer i
tota la diversitat de factors que el
tensionen: el turisme, la demanda
de luxe, les exempcions fiscals, el
blanqueig de capitals, la Llei d’Arrendaments urbans liberalitzada,
la inestabilitat dels contractes i la
regulació de la bombolla dels preus
dels lloguers.
Aquest document ha estat tramès a l’Ajuntament de Barcelona
i presentat en el marc del Fòrum
d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 2019.
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Les Glòries

El verd de Glòries enterra
un passat d’irregularitats
David García Mateu

acabar emportant la UTE formada
per Sacyr i Ferrovial, aquesta darrera condemnada per pagar comissions a Convergència. A més, el lot
cinc (12,6 milions d’euros) se’l va
acabar emportant la UTE formada
per OHL, FCC i Rubau. Mentre que
a Rubau encara se l’investiga per
presumptes adjudicacions a dit en
el cas 3%, el que ja ha estat provat
és la donació de 105.000 euros que
va fer FCC a CDC.
Aquesta perícia de les constructores per desmuntar el missatge

El que havia de ser el centre de
Barcelona segons els planejaments d’Ildefons Cerdà, s’ha convertit en un dels forats negres de
la ciutat, ara ja tenyit de verd.
Un cop ensorrada la pista d’scalèxtric, símbol d’un model de
transport que comença a quedar
enrere, l’immens solar ha sigut un
dels camps de batalla del mandat
i una font d’inversemblança per al
veïnat. De fet, les anades i vingu-
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La plaça encarrila
la recta final de la seva
transformació sense
aconseguir desfer-se
del ‘cas 3%’
des sobre els plànols del projecte
han fet que l’escepticisme s’hagi
convertit en dogma per a les entitats veïnals.
Tot i que a dia d’avui l’obra
avança amb normalitat i ja està
enllestida la primera fase del parc

l
dani codina

L’obra avança i ja està enllestida la primera fase del parc
Canòpia Urbana, cal tenir present
que l’actual projecte es va veure
sotmès a una llarga aturada. Tot
plegat, per la decisió del Govern
dels Comuns de rescindir els contractes amb les constructores. Tal i
com van posar sobre la taula, complir un calendari ja adulterat pels
sobrecostos i els retards hauria su-

posat l’encariment del projecte en
un 60%. Abans de perdre 13 milions
d’euros per l’aigüera, l’executiu va
decidir fer ras i curt amb les constructores. La jugada, però, la van
tornar a guanyar les empreses.
En la readjudicació del contracte, un dels paquets de l’obra valorat en 24,5 milions d’euros se’l va

Les entitats veïnals del
Compromís per Glòries
recorden que no s’ha
complert amb els
equipaments acordats
anticorrupció dels Comuns al final
quedarà enterrada sota el projecte
faraònic. Tot i que la connexió dels
túnels viaris encara no ha entrat
en la seva fase més crítica (endinsar-se sota el nivell freàtic per
salvar els històrics túnels ferrovi-

aris), a la superfície prop de 400
operaris han treballat els darrers
mesos a tota pastilla per acabar la
primera fase de la plaça abans de
les eleccions. Els processos electorals, però, han evitat la hipotètica
fotografia inaugural.

Sis anys de retards
Per últim, destacar que els més
de 45.000 metres quadrats que
s’han obert a la plaça no sembla
que puguin amagar les reivindicacions de les entitats veïnals
que formen part del Compromís
per Glòries. Tal com denuncien
aquestes, l’Ajuntament no s’ha
posat les piles per garantir tots
els equipaments acordats. Encara es negocien les expropiacions
dels edificis situats al costat de
la Gran Clariana, la fàbrica de
Paraigües i una darrera nau industrial per fer-hi equipaments.
Cal tenir en compte que als barris afectats se’ls va prometre
tenir tot el projecte enllestit
l’any 2013. Tot i els entrebancs,
el projecte comença a veure
llum al final del túnel. Ara bé, la
connexió dels dos eixos viaris no
s’espera fins al 2021.

La Sagrera

El totxo torna a lubricar l’estació
D.g.m.

als aprofitaments urbanístics. En
el mateix impàs del 2018 al 2019,
BSAV ja ha adjudicat un nou solar
per fer habitatge privat als entorns de l’estació a la promotora
immobiliària Corp Edificacions per
un import de 10,4 milions d’euros.
Tot un increment del 63% del preu
de licitació per poder lubricar la
reactivació de les obres.

Sense alternativa. Després d’anys
amb les obres de la nova estació
intermodal de la Sagrera aturades
per culpa de la crisi i la corrupció,
les retroexcavadores han tornat a
la cicatriu propulsades per la nova
febre del totxo. El motiu: si bé
l’explosió de la bombolla immobiliària va aturar el projecte que s’havia d’aixecar amb les plusvàlues
dels edificis que s’havien de construir al seu entorn, la reactivació
del sector ha tornat a generar els

De sòl industrial a serveis
Cal tenir en compte que aquesta
nova promoció immobiliària no és

l

Al llarg de la crisi, cap
administració pública
no ha estat capaç de
desenvolupar un nou
model de finançament
anhelats ingressos. Tot plegat, per
la manca d’idees de les administracions a l’hora de dissenyar noves
fonts de finançament.
Tot i que l’aleshores alcalde,
Xavier Trias, i la ministra de Foment, Ana Pastor, van redibuixar
el projecte per veure si aconseguien esquivar la crisi immobiliària, el seu pla del 2009 mai no
va acabar de funcionar. Dit d’una
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Les retroexcavadores tornen a la Sagrera 10 anys després
altra manera, la intenció de substituir els ingressos de les plusvàlues (287 milions d’euros) per la
cessió de la superfície comercial
de l’estació a un privat, no va engrescar ni els empresaris ni el moviment veïnal. Cap empresa es va
veure amb la voluntat d’avançar
els prop de 300 milions d’euros
que demanava Barcelona-Sagrera
Alta Velocidad (BSAV) per instal·
lar un centre comercial al vestíbul
de l’estació durant 60 anys. Vista
la impossibilitat de pagar l’obra

mitjançant l’especulació comercial, què han fet els responsables
de la futura infraestructura des
d’aleshores? Tornar a fiar l’obra

l

Les plusvàlues
de la construcció
tornen a nodrir una
infraestructura que
portava anys aturada

ni serà la primera o la darrera en
col·locar el cartell de “Nova promoció!” en aquest entorn urbà. Un
passeig pel perímetre de les vies
serveix per adonar-se que altres
constructores ja han clavat els seus
ullals en una de les poques zones
que quedaven per edificar a Barcelona. En part, gràcies a les requalificacions urbanístiques que es van
fer durant els mandats socialistes
a l’Ajuntament de Barcelona, les
quals van convertir el sòl industrial
en sòl d’habitatge i serveis.

Sobrecostos i corrupció
Les obres de la futura estació d’alta velocitat concentren
pràcticament tots els mals endèmics dels darrers anys. Més
enllà del seu paper clau a l’hora d’afavorir l’especulació
urbanística al seu entorn, alguns dels responsables de l’obra
han sigut encausats per la justícia com a presumptes membres
d’una trama de malversació de fons públics i suborns. Segons
ha investigat la Guàrdia Civil, s’incrementaven factures a la
carta, mentre que en paral·lel es regalaven viatges de plaer.
Tot plegat ha propiciat que les obres hagin acumulat el major
sobrecost ferroviari de tot l’Estat. Segons el Tribunal de
Comptes, un 546% respecte a la inversió calculada inicialment.
Cal tenir en compte que les dades econòmiques s’han extret a
data de 31 de desembre de 2016, quan l’obra s’havia executat
només en un 30%. El pressupost total de l’obra estava calculat
a l’entorn dels 652 milions d’euros.
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Les Corts

L’Espai Barça, un macroprojecte
on només hi guanya el club
Marc Font
Si es compleix el calendari previst,
les obres de l’Espai Barça, l’entorn del Camp Nou situat al barri
de les Corts, arrencaran durant el
2019. Es tracta del macroprojecte
urbanístic acordat entre el Futbol
Club Barcelona i el govern municipal i que té l’aval de tots els grups
del plenari amb l’excepció de la
CUP. Amb un cost superior als 125
milions d’euros -als quals s’hi han
d’afegir els més de 600 milions que

l

La remodelació genera
fortes crítiques veïnals
perquè no compensa
la ciutat ni atén les
demandes ciutadanes
costarà la reforma del Camp Nou-,
el projecte ha generat un fort rebuig veïnal, fins al punt que la Favb
ha presentat un recurs contenciós
administratiu per aturar-lo. També
n’ha presentat un la CUP. Ambdós
han estat admesos a tràmit i se

El Barça vol construir oficines, comerços, restaurants i un hotel
n’espera la resolució. Entre d’altres qüestions, els veïns denuncien
que no se’ls ha tingut en compte i
que, directament, la remodelació
vulnera la legalitat.
Què implica l’Espai Barça? A
grans trets suposa tirar a terra els
actuals Miniestadi i Palau Blaugrana, remodelar a fons el Camp Nou i

arxiu

aixecar un nou pavelló poliesportiu
a l’espai del Miniestadi que substitueixi el Palau. Paral·lelament,
s’urbanitzaran els carrers d’Arístides Maillol i de la Maternitat i, si
la proposta s’executa tal com està
plantejada, s’ampliaran en uns
5.000 metres quadrats les zones
verdes i es construiran tres edificis

nous per fer-hi oficines, comerços,
restaurants i un hotel.
L’acord entre el club i l’Ajuntament va assolir-se l’abril del 2018,
després de dos anys de negociacions
i el mateix mes rebria el vistiplau
del plenari municipal. Al juny del
2018, la Generalitat va aprovar definitivament la modificació del Pla
General Metropolità (PGM) promogut per l’Ajuntament i imprescindible per tirar endavant el projecte,
ja que incorpora canvis en la qualificació del sòl. L’entitat que presideix
Josep Maria Bartomeu assumirà tots
els costos d’una remodelació que,
incloent-hi el Camp Nou, no s’enllestiria com a d’hora fins al 2023,
segons el darrer calendari previst.
Organitzacions com la Favb,
la Coordinadora de Veïns i Veïnes
de les Corts o la Coordinadora de
Veïns i Veïnes de Mejía Lequerica,
entre d’altres, han denunciat que
“existeix una il·legalitat manifesta
en la requalificació del sòl d’equipament esportiu a terciari”. La
modificació del PGM permet, precisament, que una part del sòl de
l’entorn passi a tenir un ús terciari, fet que permet la construcció
d’oficines, restaurants o un hotel,

element que per als veïns mostra
que, lluny de beneficiar “l’interès
general”, el projecte té un component “d’especulació privada” i
fonamentalment beneficia els interessos particulars del Barça.

Problemes de mobilitat
Les entitats veïnals no rebutgen
que el club esportiu obtingui beneficis econòmics amb el canvi
d’usos, però al·leguen que la modificació del sòl per permetre-hi
finalitats comercials per al club
s’ha fet “sense la compensació
pertinent que pertocaria a la ciutat”. A més a més, es queixen que
el pla no resol els greus problemes
de mobilitat que pateix la zona els
dies de partit, en què moure’s o
aparcar es converteix gairebé en
una quimera. En aquest sentit, una
de les reclamacions és que l’aparcament soterrat que vol fer el club
reservi una part de les 3.200 places per als veïns. Per tot plegat, la
via judicial apareix com l’última
oportunitat per aturar el projecte
i que s’obri, aquesta vegada sí, una
negociació real que incorpori les
demandes veïnals i no es limiti a
afavorir els interessos del club.

Ciutat Vella

Dues reformes a càmera lenta
Meritxell M. Pauné

el Gòtic i la Ribera salta sencera
al proper mandat. Aquest març el
consistori ha presentat, ja en període preelectoral, les dues propostes finalistes del procés participatiu. De les quatre plantejades, els
participants han descartat la més
ambiciosa, que plantejava ‘maxivoreres’ de cinc metres i que obligaria a autoritzar terrasses a tots
els bars de l’avinguda que en sol·
licitessin.

La reforma de les dues avingudes
emblemàtiques de Ciutat Vella, la
Rambla i la Via Laietana, avança
a pas de tortuga. Processos participatius més llargs del previst i un
concurs internacional, han ancorat
les dues transformacions a la fase
de burocràcia prèvia. Acaba el
mandat sense que s’hagi mogut ni
una pedra a cap de les dues.
La Rambla no té encara el
projecte executiu aprovat, però
almenys té un pla decidit i presentat i un equip independent

Creixement de les voreres

l

Les reformes de
la Rambla i la Via
Laietana avancen a pas
de tortuga i s’ancoren a
la fase de la burocràcia
que l’impulsa. Es tracta de KmZERO, que lidera l’arquitecta i
exregidora Itziar González i va
guanyar el concurs municipal. Si
les eleccions no alteren el guió
previst, les obres començaran a
final de 2019 o principi de 2020
per l’extrem inferior. Costaran 37
milions d’euros i duraran set anys
i mig. El disseny proposat inclou
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Acaba el mandat sense que s’hagi mogut ni una pedra de la Via Laietana
construir 3 grans places a l’alçada
de l’església de Betlem i el Palau
Moja, del Gran Teatre del Liceu i
del Teatre Principal.
La vocació del projecte, segons
ha explicat Km-ZERO, és facilitar
el retorn dels veïns a la Rambla
–amb millor pas transversal del
Raval cap al Gòtic i viceversa– i
realçar el patrimoni arquitectònic. Les voreres s’eixamplarien
deixant un sol carril de trànsit per
sentit i alguns quioscs i floristes
es reubicarien per no obstacu-

litzar la mobilitat a peu. Ara bé,
tot això serà el mandat vinent o
l’altre. Avui per avui, l’únic canvi
físic és el memorial per l’atemptat del 17-A al paviment del Pla
de l’Ós, inaugurat sota pressió
electoral aquest març.

Dues propostes per a Laietana
La pacificació de la Via Laietana
està encara més verda. El districte va reconèixer al novembre que
havia “prioritzat la Rambla” i que
la intervenció a la frontissa entre

Les dues alternatives proposades
tenen en comú que fan créixer les
voreres fins als 3,70 o 4,15 metres
–enfront dels 2,5m actuals–, donen
espai a la bicicleta i retallen un
carril de pujada. El trànsit en sentit muntanya seria únicament de
busos, taxis i de cotxes amb destí
a la via. A més les dues preveuen
tancar al trànsit el carrer Jonqueres. La principal diferència és la
distribució de la calçada: mentre
la primera opció preveu dos carrils
bici segregats al costat de cada vorera, la segona obliga als ciclistes
a compartir un carril pacificat (30
km/h) amb els vehicles de motor.
El govern municipal ja ha dit que
prefereix la primera.
En tots dos casos, però, les
parades de bus quedarien separades de la vorera pel carril bici –al
costat Ribera segur i potser també

al Gòtic–, el que generava dubtes
als veïns i entitats consultats. Si
l’Alcaldia canvia de color polític
al maig, les dues opcions poden
quedar en un calaix perquè no són
vinculants. A més els comerciants
no estan satisfets amb el procés
participatiu i defensen la reforma
que van proposar al juliol en col·
laboració amb la UPC.
L’altra peça clau són les places
Antoni Maura i de l’Àngel i l’illa
situada a la bifurcació de Via Laietana i Jonqueres, que podrien
guanyar usos cívics com un parc in-

l

Les dues propostes
finalistes presentades
per a la Via Laietana
descarten el projecte
més ambiciós
fantil. De moment, l’únic canvi visible ha estat la defenestració del
monument a Antonio López de la
plaça homònima, símbol de la Barcelona esclavista i colonial. I tot i
així ha estat un canvi incomplet,
perquè l’enorme pedestal de l’escultura roman a la plaça escapçat i
el canvi de nomenclàtor s’havia de
vehicular a través de l’encallada
‘multiconsulta’.
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Gràcia

La defensa d’una alzina com
a mostra que no tot s’hi val
Toni Ramon
El 7 de novembre de l’any passat,
com si fos el repic de la campana
de Gràcia a la plaça de la Vila,
va sonar l’alarma que al carrer
Encarnació havia començat l’enderrocament de les dues casetes
històriques dels números 13,15,17
i la tala dels arbres del jardí de la
finca. La immobiliària Encarnación
Invest SL. en mans dels Campalans
i Alsina, els propietaris de l’espai,
a més d’iniciar l’enderroc havia
talat una palmera, un cedre i un
pi d’un indubtable valor natural, i
volien talar una alzina bicentenària. El seu objectiu era construir 28
habitatges de luxe pel preu al que
sortirien al mercat immobiliari, bé
fossin de lloguer com de compra.
A l’endemà, a primera hora i
responent a la crida, veïnes i veïns
ens vàrem concentrar just davant
de l’espai per impedir la continuació de les obres. La gent més jove
va esbotzar la porta i vàrem entrar.
Va ser l’inici de l’ocupació de l’espai, i d’un moviment veïnal que tot
debatent plegades ha anat definint
els seus objectius. El detonant havia sigut salvar el patrimoni natural,

que manca segons el Pla d’Equipaments del Districte, just en el
lloc on cal, i un jardí de qualitat
que permetria que l’alzina tingués
l’espai vital que necessita, segons
l’informe elaborat per a la seva
catalogació. L’ús de l’espai es podria completar amb un grup d’habitatge dotacional d’unes dimensi-

ons que no entressin en conflicte
ni amb la preservació dels valors
arquitectònics de les casetes, ni
amb la qualitat del jardí i la protecció de l’alzina. Però d’això se
n’hauria d’ocupar un Pla Especial
posterior a l’aprovació de la modificació. Anem pas a pas.
Entremig, la propietat va denunciar l’ocupació de l’espai, i al·
legant la inseguretat de l’edificació
-inseguretat si de cas deguda a les
obres d’enderroc que ella mateixa
va dur a terme- va aconseguir que
ens desallotgessin el 14 de febrer.
El desallotjament ha estat aprofitat
pels Campalans/Invest SL més per
enderrocar que no pas per consolidar l’edificació, i han tirat la runa
de tal manera que contravé la protecció de l’alzina; i a més no han
enretirat l’amiant -que això sí que
està protegit- que havien tret de la
coberta d’una edificació annexa a
les casetes. Pitjor impossible.
Però no defallim, ans el contrari. Ara, parlant i pressionant els
partits polítics per tal que en el
darrer plenari del mandat s’aprovi inicialment la Modificació de Pla
General que obri la via de l’expropiació. La lluita continua.

“Yo entré en este piso porque no
me iba a quedar en la calle. Y así
estábamos el 5 de enero, hace unas
semanas, cuando me fui a trabajar
y en casa se quedaron durmiendo
los tres pequeños”. Se trata de sus
tres hijos: D., de 16 años; O., de 12
años, y J., de cinco años.
Otra llamada de teléfono:
D. -Mama, que nos han encerrado, ¿qué hacemos?
N. -Hijo, estese tranquilo, ¿están todos bien? Cuide de sus hermanos. Le he dicho a un vecino que
vaya para que hable con vosotros.
Noemí se apresuró, manchada
la ropa de lejía, abrumada por los
efluvios de los pulverizadores que
intoxicaban su pensamiento. Continuamente se repetía: “A ver si les
va a pasar algo, a ver si les va a pasar algo”. “Entonces, yo llamé a mi
‘vendedera’, a la agente de Esos Que
Abren Puertas. Le apremié: “¿Qué
cuesta sacar esa puerta?”. Ella me
dijo: “Ahora nuestro cerrajero no
está en Barcelona”. “¿Qué puedo hacer?”. Y ella: “Conozco alguien que
te podrá ayudar. ¿Tienes saldo en el
móvil?” “Sí”, le dije. “Pues entonces
llama a esta persona”.”
La chica del quitagrasas KH-7
llamó a ese contacto, Filiberto Bravo, Fili, presidente de la Associació
de Veïns de Ciutat Meridiana, que
le puso en contacto con los Mossos
d’Esquadra. Los agentes de policía
no dieron crédito a las palabras de
Noemí: “Mis hijos están encerrados
dentro”. Dieron aviso a los bomberos. En el centro de Barcelona, los
pajes reales abrían paso a las engalanadas carrozas que trasportaban

a Sus Majestades de Oriente. Seis y
media de la tarde. Desde las diez
de la mañana, los chicos se habían
quedado incomunicados, como enterrados en vida. Noemí llegó antes
que los bomberos.
“Yo no sabía qué hacer. Estaba
hablando con mis hijos desde el
otro lado de la puerta. Yo probé de
abrir con una llave… hexagonal creo
que se dice. No se pudo abrir. Un
amigo trajo una taladradora. Tampoco pudo. Me puse preocupada. Yo
seguía pensando pensando pensando. Supuestamente los bomberos
tenían que llegar enseguida y pasó
más de una hora y allí no venía nadie”, deplora. “Los dos pequeños se
me habían dormido. No habían comido en todo el día. Yo les insistía:
“No se preocupen”.”
Pasadas las nueve de la noche,
llegaron los bomberos, más dos horas después del aviso. “Los bomberos no tardaron ni diez minutos en
quitar la puerta con unos cuantos
golpes de martillo”. Los chicos estaban bien. Los pequeños, somnolientos; el mayor, con el susto en el
cuerpo. Las cabalgatas de Reyes ya
habían llegado a destino.
A la mañana siguiente, Noemí,
que está gestionando un alquiler
social, andaba lavando ropa y no se
había dado cuenta ni qué día era.
Día de Reyes. El pequeño de la casa
saltó de la cama.
J. -Mamá, ¿han venido los Reyes? ¿Me han traído algo?
A Noemí le dio un vuelco el corazón: “Hijo, otro año será”.
J. -Jo, el Cagatió no me trajo
nada y ahora los Reyes tampoco.

“l’Alzina” i el jardí, i l’arquitectònic, les casetes, però a la vegada ens
oposàvem a una operació immobiliària, especulativa, que contribuiria
al procés de gentrificació de Gràcia.
L’ocupació va fer de l’espai un
lloc viu, on des de novembre es
varen fer activitats diverses i on
el veïnat entrava i gaudia de l’espai lliure, tan escàs a la Vila. La
reivindicació es va reconduir a demanar-ne l’expropiació. No volíem
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El moviment veïnal que
s’ha aplegat per salvar
l’alzina i les casetes
d’Encarnació ha anat
redefinint els objectius
perdre aquell espai. El volem d’ús
públic tot ell, i en aquest camí hem
aconseguit diversos èxits. El primer
va ser l’inici de la catalogació de
l’alzina. El segon la Catalogació del
Patrimoni de Gràcia, ja que s’havia
posat de manifest les mancances
de l’actual, que deixava desprotegida una arquitectura, la de les ca-
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El 9 de novembre de 2018 el veïns van aturar la tala de l’alzina
setes, d’una indiscutible vàlua. La
via de l’expropiació no és ràpida,
però ha donat les primeres passes.
L’Ajuntament de Barcelona l’ha
acceptat i ha iniciat la redacció de
la Modificació del Pla General necessària per poder expropiar. Amb
el canvi de planejament, a la Vila
guanyarem una escola bressol, la

Ciutat Meridiana

Noche de Reyes
jesús martínez
“Ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén”. El tradicional villancico retrotrae a las tardes de cabalgatas en víspera de Reyes, a los días
previos de ilusión, dicha y familia.
El sábado 5 de enero del 2019,
el día anterior de Reyes, tres menores quedaron confinados en su
casa, sellada como si fuera un
compartimento, una tumba zombi.
La hondureña Noemí se había ido
temprano a trabajar, a fregar fincas:
“Voy unas horas aquí y otras horas
allá”, para ganar un sueldo de unos
400 euros mensuales como media.
Operando con estropajos y abrasivos
y detergentes, recibió la llamada de
D., el tercero de sus cuatro hijos, de
16 años. Eran las 10 de la mañana.
D. -Mamá, creo que nos han
puesto una puerta metálica, no
puedo salir.
Él no había oído al operario trabajar con diligencia, incrustando el
blindaje como si fuera la tapa de
un sarcófago romano.
Noemí. -¿Cómo es eso? Estás
bromeando, ¿no?
D. -No, algo han puesto que ha
bloqueado la puerta.
N. -Pero ¿todos están bien? Ahora no puedo ir…
No hubo disyuntiva posible: si
abandonaba el puesto de trabajo,
Noemí se quedaba sin blanca. Sin

Noemí en Ciutat Meridiana
microsalario no hay comida. Curiosa porque no se desalienta, abrumada por los pagos que le pesan,
transparente por el examen al que
somete su conciencia, así es Noemí,
madre ejemplar que tira adelante
como puede. En el 2007 vino con
su hermana a Catalunya. Primero se
instaló en el barrio de Santa Eulàlia
de l’Hospitalet; después, se juntó
con el padre de su cuarto hijo, que
acabó pegándole. En diciembre del
2018, se trasladó con sus cuatro
chavales hasta Rasos de Peguera
67, en Ciutat Meridiana, a un piso
propiedad de Banco Sabadell.

marc javierre

“Hay una gente a la que le puedes comprar pisos. No es comprar.
Tú le das un dinero y ellos te arreglan una casa para ocuparla, una
que pertenezca a un banco. Se les
conoce porque eso corre de boca
oreja. Les llamamos Los Que Abren
Puertas. Yo les di todo lo que tenía,
1.700 euros. Entonces esta gente,
que cuenta con sus propios cerrajeros, me dio las llaves de un piso
para entrar a vivir, y eso hicimos”,
explica Noemí, reventada por las
más de ocho horas limpiando, embotada por los desinfectantes, los
desincrustantes y los amoniacos.
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Ciutat Vella

El veïnat del Raval planta cara
a l’especulació i als narcopisos
V. Canet

és molt més conflictiu ara. En els
primers desallotjaments policials
d’un narcopis, l’endemà tornaven
a ocupar-lo. I això va ser així fins
que “els veïns vam ocupar pisos desallotjats perquè no hi tornessin”,
indica Cordero, que afegeix que els
traficants “han actuat massa temps
des de la impunitat”.
Les drogues més habituals amb
què es trafica (crack, shabú i heroïna) tenen usuaris més conflictius

El Raval ha passat de tenir al voltant de 70 narcopisos en 2016 a tenir-ne poc més de 10 en 2019. No
ha estat un camí fàcil. Els dos darrers anys hi ha hagut mobilitzacions
constants per part dels veïns: més
de 60 dies de cassolades i 3 mesos
de manifestacions perquè les institucions s’impliquessin, cosa que
va donar lloc a la macrooperació

l

Els veïns han plantat
cara als narcotraficants
i han aconseguit
la implicació tardana
de les administracions
policial Bacar de final d’octubre
de l’any passat que va permetre
tancar gairebé 30 narcopisos. S’ha
creat un protocol perquè els veïns
sàpiguen com denunciar anònimament aquestes pràctiques i un
llistat de pisos buits que permeti fer-ne el seguiment i control
per impedir noves ocupacions. En

l
albert-9 barris imatge

Cassolada veïnal contra la degradació del barri
aquest sentit, els veïns creuen que
l’Ajuntament ha respost de forma
positiva i critiquen que la Generalitat ha tardat molt a reaccionar.

De l’especulació als narcopisos
“Sempre hi ha hagut tràfic de droga al barri, però ara s’ha produït
un canvi motivat per la crisi i l’es-

peculació immobiliària: els camells
van començar a ocupar molts pisos
buits a partir de 2012 per convertir-los en punt de venda, la qual
cosa ha degradat l’entorn i ha generat problemes de convivència i
de salut”, explica Àngel Cordero
d’Acció Raval, que afirma que el
perfil del traficant de narcopisos

Per al veïnat, els
bancs, immobiliàries
i ‘fons voltors’ formen
part del problema
en haver-se desentès
que d’altres i generen dinàmiques
complicades de gestionar per a la
convivència. Els narcopisos creen
problemes d’inseguretat, salut,
convivència, drogoaddicció i degradació dels espais urbans. “Les baralles al carrer eren contínues i augmentava la presència de xeringues
als parcs, i al carrer”, diu Marcel·la

Güell, responsable de sanitat de la
Favb. “A tot això s’ha afegit la situació de vulnerabilitat de moltes
persones que són grans, viuen soles,
no s’atreveixen a sortir al carrer per
por dels robatoris”, explica Güell.
Des d’Acció Raval són partidaris
de generar taules de debat sobre
la legalització de les drogues i el
treball amb els usuaris de drogues.
Amb tot, constaten que s’han
multiplicat per tres els usuaris de
la sala de venopunció Baluard, al
Raval, que forma part del circuit
de consum supervisat del sistema
públic de salut.

Mirant cap a un altre costat
El 70% dels pisos on es trafica o
s’ha traficat són propietat d’entitats financeres (immobiliàries,
bancs i fons voltors) “agents als
quals no els importa la convivència
al barri”, indica Cordero. Les entitats financeres habitualment no
han denunciat les ocupacions, cosa
que ha generat moltes complicacions. Des d’Acció Raval consideren
que cal fer que els propietaris, en
aquest cas entitats financeres, actuïn de forma responsable per acabar amb els narcopisos.

Sarrià-Sant Gervasi

La biblioteca haurà d’esperar
Marc Villoro

l’anomenat “terrat cívic”, un terrat amb vegetació des del qual poder gaudir de les vistes a la plaça i
l’església de Sant Vicenç de Sarrià.
Com assegura Eulàlia Marquès, “en
general, el projecte va agradar i la
valoració va ser bona. A la gent ja
li està bé aquesta biblioteca, allò

Els veïns del barri de Sarrià hauran
de seguir esperant que es posin en
marxa les obres de la biblioteca.
Un espai reivindicat durant anys, i
malgrat que el projecte està aprovat del tot, no es concreta amb
l’inici d’unes obres que han anat
demorant-se amb el temps. Com
diu Eulàlia Marquès, de la vocalia d’urbanisme de l’Associació de
Veïns de Sarrià, “tot el projecte
està aprovat, el bàsic, l’executiu,

l

El veïnat lamenta
que l’equipament
caigui del pressupost
en un dels barris amb
menys inversió pública

l

El projecte executiu
està aprovat, però
ha quedat aturat
a l’última hora quan
s’havia de licitar l’obra
tot. Ara només falta licitar, fer un
concurs d’obres, i aquí s’ha quedat
encallat. Hi havia un calendari que
s’ha anat demorant i això ja fa molt
temps que dura. I no s’ha fet res i
ara ens diuen que no hi ha diners”.

Oficines i aules polivalents
De fet, el projecte no consisteix
sols en una biblioteca, sinó que es
tracta d’un edifici, que s’ubica a la
plaça de Sarrià en un solar de pro-

arxiu

Recreació de la futura biblioteca, el projecte de la qual està aprovat
pietat municipal, amb soterrani,
tres plantes i terrat en què la biblioteca se situarà a la planta baixa
i la primera planta i que acollirà
també oficines municipals i un espai d’aules polivalents al soterrani.
La idea d’aixecar aquest edifici municipal va sorgir fa uns deu anys i el
2012 es va convocar el concurs per
l’elaboració del projecte que va
comptar amb la participació dels
veïns. “Hi va haver una comissió

de biblioteca on devíem ser unes
20 persones de diverses entitats, i
l’Associació de Veïns de Sarrià era
qui ho coordinava. Això va ser en
l’anterior legislatura i també amb
l’anterior junta de l’associació de
veïns. Es va elaborar un document,
que es va passar a l’Ajuntament,
i després als arquitectes que van
intentar incorporar coses en la
mesura del possible”, explica Marquès. Un d’aquests elements fou

l

La biblioteca,
el projecte estrella del
mandat, havia generat
un ampli consens
i gran alegria al barri
que vol és que es faci”.
Fa molts anys que els veïns no
disposen d’aquest equipament,
tants com des del moment que va
tancar la biblioteca de “La Caixa” situada a la mateixa plaça de
Sarrià. En aquest temps han obert

dues noves biblioteques al districte de Sarrià-Sant Gervasi: la Clarà,
que ho va fer el febrer de l’any
2000, i la Sant Gervasi Joan Maragall, que es va inaugurar el juny
de 2014. Segons Marquès, “aquí a
Sarrià hi ha molta gent gran i no
és habitual que els veïns del barri,
que volen una biblioteca de proximitat, hi vagin. I també hi ha molts
estudiants”.

Un veritable sainet
L’editorial del butlletí de l’Associació de Veïns de Sarrià número 229, de setembre-octubre
de 2018, i titulat “El sainet de
la biblioteca”, comença així:
“Quan els actuals governants es
van presentar a les eleccions, a
Sarrià el projecte estrella de la
biblioteca va generar un ampli
consens i una gran alegria, políticament molt transversal. Per
fi, després de tants anys, Sarrià
tornaria a tenir una biblioteca
pública!”. I tanca l’editorial amb
aquesta frase: “Sent Sarrià, tradicionalment, un dels barris amb
menys inversió pública de la ciutat, tot indica que, tristament,
acabarem aquest mandat sense
la promesa biblioteca”. Amb les
eleccions municipals del proper
mes de maig a la vista, aquest
tema tornarà a estar sobre la
taula quatre anys més tard.
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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

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

Casc Antic

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

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

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

SANTS-MONTJUÏC
Alerta Poble Sec

Blai 49, 1r, 2a
alerta.poble.sec@gmail.com

Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53

Can Rectoret

Cariteo, 26
93 329 36 72

Font del Mont-Vallvidrera

Bohemis, 23
93 205 04 87

La Satalia

Escales Font del Mont, 1 A

Park Güell-la SalutSanllehy

Mas Gimbau-Can Castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

Mont d’Orsà-Vallvidrera

Poble Sec

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

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

Putxet

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

Polvorí

Sant Gervasi de Cassoles

Segura, s/n
93 432 36 42

Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

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

Sant Gervasi Sud

Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Tres Torres

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

Sarrià

Canet, 4
93 204 90 58

Triangle de Sants

Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

LES CORTS
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9

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

Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

La Clota

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

Montbau

Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

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

Taxonera

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

Vallcarca

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

NOU BARRIS
Can Peguera

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

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó

Ciutat Meridiana

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94

SESE
Joan Alcover, 6
CC Can Clariana
Felip II, 222

Trinitat Nova

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

Turó de la Peira

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

Verdum

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

SANT ANDREU
Bon Pastor

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

Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

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

Diagonal Mar

Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

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

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

La Pau

És tira

jordi lapedra

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

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

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

Llibreria la Carbonera
Carrer de Blai, 40

Afectats PERI Turó Font
de la Guatlla

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

Esquerra de l’Eixample

Font de la Guatlla-Magòria

Fort Pienc

Hostafrancs

Calàbria, 262, baixos
93 453 28 79

Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
CC Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, s/n

Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya
Industrial
Muntades, 37

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4

Camp Nou

Jardins de la Sedeta
Sicília, 321
600 60 36 05

Travessera de les Corts,
94, baixos
93 490 96 54

Coll-Vallcarca

Les Corts

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

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

Gràcia Nord-Vallcarca

Sant Ramon Nonat

Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda

Travessera de Dalt

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

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

Zona Universitària

Vila de Gràcia

Jordi Girona s/n
93 401 77 43

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

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

Plataforma Can Baró

Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14

Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

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

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.

Roquetes

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

Torre Baró

Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Joan Maragall del
Guinardó

Torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
CC Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10

Un nou CARRER a internet www.favb.cat

La Sagrera

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, 64-66

Meridiano Cero

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

Sant Andreu del Palomar

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

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

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
Casal de Barri
Vila Olímpica
Taulat, 3-5

Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de juny

Més visibilitat LGTBI
V. Canet
Les organitzacions de defensa dels
drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals (LGBTI)
de Barcelona valoren que tant la
visibilitat de les persones LGBTI
com la participació de les entitats
en les polítiques destinades al col·
lectiu, com la voluntat política han
estat els trets més positius i carac·
terístics del mandat de Barcelona
en Comú. “És un govern que ha fet
un gran treball per donar visibilitat
i presència al col·lectiu LGBTI”,
afirma Eugeni Rodríguez, president
de l’Observatori Contra l’Homofò·
bia, per a qui Barcelona s’ha con·
vertit en “un referent mundial on

les persones LGBTI tenen el suport
clar de la institució”.
Una visió que comparteix Joa·
quim Roqueta, president de la Pla·
taforma LGBTI.cat, que agrupa gran
part de les entitats d’àmbit barce·
loní i català i que va impulsar la llei
11/2014 pels drets de les persones
LGBTI i contra la LGBTI-fòbia de
Catalunya. La mateixa plataforma
participa també en la gestió co·
munitària del primer Centre de re·
cursos LGBTI de la capital catalana
que va ser inaugurat al febrer d’en·
guany. “Un espai aconseguit des·
prés d’anys de lluita del moviment i
que, de fet, ja estava plantejat en
la legislatura anterior. Tot i això,
s’ha de reconèixer que aquest go·

vern ha tingut voluntat política de
desenvolupar la iniciativa de forma
molt positiva”, indica Roqueta.
Les diferents entitats entrevis·
tades valoren tant el Pla LGBTi de
l’Ajuntament com l’increment de
pressupost, però són critiques amb

l

Les entitats valoren
avenços com el Pla
LGTBI, però són
crítiques amb el grau
d’excució dels acords
el grau d’execució i demanen més
iniciativa a la institució municipal.
En aquest sentit, Elena Longares,
de Lesbicat, considera que no s’ha

tingut suficientment en compte el
col·lectiu de lesbianes, que han
quedat diluïdes entre les polítiques
LGBTI i les de feminismes, i tot i
que fa una valoració general positi·
va, creu que calia un major impuls
a la participació de les dones trans,
lesbianes i bisexuals.
Des de l’Observatori es constata
un rebrot de la LGBTI-fòbia a la ca·
pital catalana a causa, entre altres
motius, de la revifalla del discurs
d’extrema dreta i assenyalen la
manca d’un abordatge suficient a
aquest creixement de la violència
que pateix el col·lectiu. En aques·
ta crítica coincideix Bernat Aragó,
de la Crida LGBTI, que considera
que és una de les assignatures pen·
dents de l’Ajuntament.
Més polèmic ha estat el pa·
per del govern municipal en el 28

de juny, que a Barcelona té dues
convocatòries: la històrica, orga·
nitzada per la Comissió Unitària
28 de juny, i el Pride, que impul·
sen, entre altres, des de l’asso·
ciació d’empreses destinades a
públic LGBTI. Les organitzacions
LGBTI més crítiques, com la Cri·
da LGBTI, creuen que l’alcaldessa
ha d’apostar per la convocatòria
que consideren més reivindicati·
va. Des de l’Observatori o Lesbi·
cat no qüestionen el Pride, però sí
que consideren que la vinculació
de Barcelona en Comú i Colau als
moviments socials hauria de fer
que hi hagués preferència cap a la
històrica. Per la seva part, Roque·
ta creu que l’alcaldessa ha d’as·
sistir a les dues convocatòries i
assenyala que “és un debat estèril
que no porta enlloc”.
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La lluita feminista ha agafat embranzida amb la incorporació d’una generació molt jove

fotos: manel sala ‘ulls’-9 barris imatge

Tsunami feminista
redacció
El 8 de març Barcelona, com molts
indrets del país i del món, es va
tenyir de lila en una jornada que,
més que “dia de” va tenir aires de
revolta i, depèn de com, de tsunami. La superonada feminista que
es manifesta arreu per dir prou davant una de les desigualtats, la de
gènere, que afecta més nombre de
persones al món i que també mata.
Revolta contra el sistema patriarcal
i cabreig per haver de lluitar per
conquestes que semblaven consolidades, posades en dubte per un
caldo de cultiu que també vol fer
la seva revolució reaccionària. La
generació que es va deixar la pell
pels drets de les dones al final del
franquisme mira orgullosa una joventut que omple la mani del 8 de
març inventant nous eslògans.

Pancartes imaginatives i fetes a mà

El feminisme ha polititzat i agermanat moltes dones

Les feministes que ja lluitaven als 70 no s’ho van voler perdre

La reivindicació i el cabreig van ser compatibles amb la festa i l’alegria d’una manifestació històrica

Eslògans del segle XXI per a una lluita atemporal
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Rocío Cuevas
Coordinadora de la
Xarxa 9 Barris Acull
anaïs barnolas
entrevista
dani codina
fotografia

“Fomentant la inseguretat
es pretén que la gent voti atemorida”

E

ns trobem al Park Güell amb Rocío
Cuevas, coordinadora de l’entitat
Xarxa 9 Barris Acull. El fotògraf
prova de fer-li un retrat sense que
es colin turistes que es fan autofotos amb
els pals. Baixem les escales mecàniques,
abandonant, a poc a poc, les vistes
privilegiades des d’on s’observa la ciutat
tapada per un núvol de contaminació.
Ens trobem al barri del Coll-la Teixonera
on la gent de pas ha desaparegut i només
s’escolten els ocells i els nens jugant.
D’aquest barri, la Rocío n’està enamorada
des del primer dia que el va trepitjar per
anar a veure un pis, que finalment va ser on
es va quedar a viure ja fa més de dos anys.
“El barri té molta llum, és verd, tranquil,
és el gran desconegut dels barcelonins, és
maco i no és un barri pijo, que a vegades
pensem que perquè els llocs siguin bonics
han de ser de classe alta”, comenta.
Ens asseiem al banc d’una placeta. La
Rocío ens explica que la primera vegada que
va venir a Barcelona, procedent de Xile, va
ser el 1997 per una beca que la Universitat

Autònoma de Barcelona li va concedir com
a geògrafa. Va tornar el 2001 i ja s’hi va
instal·lar. El 2008 va començar el procés
per obtenir la nacionalitat espanyola. En
el seu cas, “vaig tenir mala sort perquè
em vaig canviar de pis, ho vaig notificar,
però m’arribaven certificats a l’anterior
residència i, quan me’n vaig adonar, ja se
m’havia endarrerit el procés”. Finalment,
el 2017 va aconseguir la nacionalitat
espanyola. Tot i que, quan encara no la
tenia, la Rocío podria haver votat a les
anteriors eleccions municipals. Això es deu
a l’acord que té l’Estat espanyol amb altres
països, entre ells Xile, que permet que els
migrants puguin votar a les municipals. Però
a l’hora de sol·licitar la inscripció en el cens
electoral, com que aquell període “anava
molt saturada de feina, em va passar per alt
el termini. Haig de reconèixer que fa uns
anys no tenia un sentiment de pertinença
al territori com tinc actualment”, comenta.
En canvi, “ara m’emociona molt poder votar
per primera vegada perquè quan no ho has
pogut fer, encara ho aprecies més”.

Sal i pebre

Cuevas fa un balanç positiu d’aquest
mandat. “L’actual govern municipal ha
incidit i ha dedicat recursos a les polítiques
socials. Ha reivindicat noves lluites com la
que es lliura contra la violència masclista”,
comenta. Així com també “pels drets pels
quals fa 50 anys la gent s’hi va deixar la
pell perquè avui els tinguem. Ens oblidem
que ningú no ens els ha regalat i que avui
dia es troben en perill”, comenta. A més,
considera que, amb les fortes crítiques que
ha rebut l’alcaldessa, “en alguns casos hi
ha una discriminació implícita per ser dona.
Vivim en una societat patriarcal, i això es
nota”, explica.
A Cuevas l’entristeix que alguns
partits estiguin fent ús de la seguretat
en la campanya electoral: “Fomentant la
inseguretat el que es pretén és crear por
perquè la gent voti atemorida. Això és
molt roí”, considera. Perquè, “no deixa
de ser rumorologia del desconegut de la
qual se n’aprofiten”. A mi m’agradaria que
la gent no tingués temor al desconegut
i que aquest sentiment el canalitzés

L’acudit

Innocent, innocent
Narcís Serra va passar de ser el primer alcalde de Barcelona
després del franquisme a ministre de Defensa del govern de
Felipe González, aquell que va dir sí a l’OTAN, quan “d’entrada”
havia dit que no. Quan Narcís va acabar la carrera política, les
portes giratòries van començar a rodar a tota velocitat. Entre
altres ocupacions, va ser nomenat president de Catalunya Caixa,
càrrec gràcies al qual ingressava 1,2 milions anuals en temps de
crisi. Quan l’entitat va fer figa, les arques públiques -o sigui, tots
nosaltres- hi van injectar 12.000 milions d’euros. Una època en la
qual es van fer fora 1.300 treballadors a la vegada que la cúpula del
banc s’apujava el sou un 50%. Catalunya Caixa va acabar finiquitada
l’any 2016 i Serra, processat pel forat de 720 milions d’euros
que va deixar l’entitat com a resultat de les ruïnoses operacions
immobiliàries i la citada pujada de sous dels directius. El passat
mes de febrer, l’Audiència de Barcelona va absoldre Serra i els seus
sequaços, tot i reconèixer que els fets eren “difícilment digeribles
socialment”. “Sóc innocent”!, va cridar a la sortida del jutjat.

Zeta

buscant informació, així desmentiria la
que és falsa”, considera. La Rocío viu els
efectes dels rumors cada dia des de la
Xarxa 9 Barris Acull. Precisament per això,
aquesta entitat té la voluntat d’afavorir la
convivència i el respecte per la igualtat de
drets i ajuda els migrants en l’aprenentatge
de la llengua i els ofereix assessorament
legal per poder regular la seva situació.
La Rocío observa en el seu dia a dia els
problemes que es troben les persones que
estan tramitant la nacionalitat espanyola.
Per exemple, abans d’obtenir-la, han
de renovar dues vegades el permís de
residència. Cal tenir en compte que un
dels requisits és que un treballador o
treballadora migrant amb parella i dos
fills ha de demostrar ingressos superiors
als 1.000 euros. Davant del temor de no
poder fer front a aquestes condicions,
l’oficina ofereix assessorament sobre tots els
dubtes que poden sorgir. “Aquestes són les
conseqüències de com s’ha quedat el mercat
laboral després de la crisi, que ens diuen
que ja s’ha acabat a nivell formal, però que
encara continua”, explica. També es troben
amb ciutadans que ja tenen la nacionalitat
espanyola “però que ens fan preguntes sobre
el reagrupament familiar”, comenta.
Sovint la Rocío surt a caminar. En temps
rècord recorre de punta a punta la ciutat i
això li permet palpar la densitat de turistes.
“Es mantenen a punts determinats com
el centre o el Paral·lel”, explica. “Estem
patint les polítiques turístiques que es van
fer fa 15 o 20 anys. Donar la culpa a l’actual
administració és bastant injust quan és
un procés que es va iniciar el 2004 amb el
Fòrum de les Cultures”, comenta.
Per a aquestes eleccions, Cuevas ja
no haurà d’enviar un correu als seus
amics animant-los a votar en nom d’ella
com ha fet en les anteriors ocasions. “La
democràcia no és la panacea, ho hem vist
en els últims casos de corrupció que han
sortit a la llum, però mentre tinguem aquest
sistema democràtic, hem d’incidir en el que
mínimament ens pertoca”.

azagra & revuelta

