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L’habitatge, 
dret o mercat?
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Quim PéREz, DANTE 
mAsChio, míRiAm PlANAs
AiguA és vidA

El 2012 l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) creava l’em-
presa mixta Aigües de Barce-
lona, que gestiona l’aigua a 23 
municipis. L’empresa, contro-
lada per Agbar, es creava per 
regularitzar una situació anò-
mala on Agbar gestionava l’ai-
gua des del segle passat sense 
cap contracte ferm per abastir 
d’aigua la ciutat.

A l’hora de crear la mixta, 
l’AMB -governada per CiU i PSC- 
atorgava a dit la part privada 
a Agbar. El 2016 el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) anul·la aquesta opera-
ció per no existir cap contracte 
a favor d’Agbar per abastir la 
població de Barcelona, incom-
plir els principis fonamentals 
del Tractat de la Unió Europea 
i per valorar els actius de la 
part pública i la part privada 
en contra de l’interès general. 
Després d’aquesta sentència, 
Agbar va recórrer al Tribunal 
Suprem (TS).

Incompliment del Tractat

Després de tres anys i mig d’es-
pera, el passat novembre el 
TS va prendre la seva decisió. 
Al contrari del que s’esperava 
i del que diria el sentit comú, 
el TS ha acabat per anul·lar la 
sentència del TSJC i validar 
l’operació irregular de 2012. 
Per fer-ho, s’ha basat en una 
concessió demanial franquista 
de l’any 1953, la qual -segons la 
tesi del TS- atorga a Agbar drets 
d’exclusiva de prestació del ser-
vei de subministrament d’aigua 
suficients per no incórrer en la 
lliure competència. Tanmateix, 
les lleis ens diuen que només es 
pot eludir la competència si hi 
ha drets d’exclusiva i es justifica 
tècnicament i econòmicament 
la impossibilitat de promoure la 
competència. Justificació que 
mai no s’ha donat, i existeixen 
altres empreses àmpliament 
conegudes que gestionen sense 
problemes l’aigua a diferents 
municipis de l’AMB.

És sorprenent com el TS ob-
via la vulneració dels principis 
de publicitat, igualtat, lliure 
concurrència, transparència 

Una gerra 
d’aigua freda

La sentència del Tribunal Suprem que avala contra tot pronòstic 
que la societat mixta Aigües de Barcelona continuï abastint
23 municipis fa replantejar la lluita per la municipalització

i no discriminació relatius a 
l’adjudicació de contractes 
de serveis públics. Principis 
reconeguts al Tractat de Fun-
cionament de la Unió Europea 
(TFUE) i desenvolupats en l’or-
denament comunitari i intern. 
A més, amb la seva tesi, el TS 
introdueix nous fonaments ju-
rídics a la sentència del TSJC, 
fet totalment irregular en un 
tribunal de cassació que tan 
sols hauria de ratificar o no la 
sentència del TSJC.

Al cap i a la fi, un títol pro-
visori que tenia per objectiu 
captar un determinat volum 
d’aigua del Llobregat i potabi-
litzar-la, avui en dia es llegeix 
com una concessió vigent de 

servei públic per subministrar 
aigua a 23 municipis. Una con-
cessió que representa menys de 
la meitat de l’aigua subminis-
trada actualment a Barcelona. I 
que res té a veure amb la gestió 
de les depuradores que s’inclou 
a l’empresa mixta, i que fins a 
l’any 2012 havia gestionat una 

empresa pública pertanyent a 
l’Àrea Metropolitana. Aquesta 
sentència ens deixa perplexes i 
incrèduls, i també ens deixa a 
les ciutadanes de 23 municipis 
de l’AMB lligades fins a l’any 
2047 a una empresa mixta cre-
ada de forma irregular.

Cal recordar que anys enrere 
Agbar havia impartit cursos de 
formació sobre Dret d’Aigües a 
jutges del Consell Superior del 
Poder Judicial (CSPJ), l’òrgan 
de govern del poder judicial 
de l’Estat. Alhora, el cas sobre 
Aigües de Barcelona ha saltat 
de sales fins arribar a la que 
anys enrere fallava a favor de 
la banca en el cas de les hipo-
teques. De nou, ens trobem da-
vant fets i dades d’un escenari 
de desequilibri on tot apunta a 
què Agbar ha pogut abusar de 
la seva condició mitjançant el 
seu poder econòmic.

Ningú no va dir que seria fàcil

Si bé és cert que el TS descarta 
l’anul·lació de l’empresa, no 
fa un pronunciament exprés 
sobre una de les grans estafes 
a l’hora de constituir la mixta: 
el mètode de càlcul que es va 
utilitzar per valorar els actius 
d’Agbar i els de l’AMB.

La sentència del TSJC po-
sava en dubte que la valoració 
dels actius es fes d’acord amb 
l’interès general. En la mateixa 
línia, una auditoria encarrega-
da per l’AMB el 2018 concloïa 
que s’havien afavorit de forma 

lLa decisió del Tribunal 
Suprem obvia la 
vulneració de principis 
relatius a l’adjudicació 
de contractes públics 
reconeguts per la UE
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descarada els interessos d’Ag-
bar en detracció dels interes-
sos públics: els actius d’Agbar 
s’havien sobrevalorat quatre 
vegades, mentre que les pú-
bliques es van infravalorar 10 
vegades per sota del valor real.

Així mateix, obviar la vulne-
ració dels principis reconeguts 
al TFUE de publicitat, igualtat, 

lliure concurrència, transparèn-
cia i no discriminació en l’adju-
dicació del 85% no pot quedar 
com si res no passés. Entenem 
que la UE no pot soscavar-los 
pel manteniment d’una llei 

Les ombres d’Agbar

mARC FoNT

25 de novembre de l’any pas-
sat. La seu de La Caixa acull el 
Cercle Financer de la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País. Intervé Àngel Simón, 
president d’Agbar, que carrega 
contra l’Ajuntament de Barce-
lona -fonamentalment contra 
l’alcaldessa, Ada Colau, i Barce-
lona en Comú- amb l’argument 
que hi ha “governants i gover-
nantes que confonen l’interès 
polític amb l’interès públic” i 
afegeix que, els darrers anys, hi 
havia hagut un “menysteniment 
de les normes”. Simón se sent 
fort després que cinc dies enre-
re el Tribunal Suprem tombés la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que obria la porta a deixar la 

La decisió del Tribunal Suprem de tombar la sentència del TSJC 
evita que la companyia perdi el control de l’aigua a Barcelona i l’àrea 
metropolitana, el seu principal negoci. Els darrers anys el grup 
ha intentat impedir els processos de municipalització del servei 
i s’ha vist esquitxat en diversos escàndols

Un cop ha fallat la política 
i la via jurídica, ens cal pressió 
i control ciutadà per tal de 
construir una gestió pública 
i democràtica de l’aigua.

Fins ara, 270 col·lectius de 
l’AMB han signat el Compromís per l’Aigua Pública 
i Democràtica. Aquesta xarxa, i les enquestes que avalen que 
un 80% de la població vol un model de gestió diferent, és la 
base per seguir treballant per construir un espai on repensar 
quins són els principis que han de guiar la gestió d’un dret 
humà i bé comú.

Seguim apoderant-nos i recuperant la governança dels 
nostres drets, aquest és un camí que fa anys que caminem 
i que, encara que ho posi més difícil, cap sentència no 
aturarà. L’aigua és vida i no una mercaderia.

I ara, 
què?

companyia sense la concessió 
del servei d’aigua a Barcelona 
i bona part de l’àrea metropo-
litana, el seu principal negoci, 
ja que li aporta uns 40 milions 
anuals de beneficis.

La polèmica decisió del Su-
prem va considerar com a vàli-
des tant una concessió de l’Es-
tat franquista a la companyia 
el 1953 -malgrat que no era 
l’administració competent per 
adjudicar el servei, que hauria 
estat l’Ajuntament, amb qui no 
existia contracte- com la que 
va fer l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) a dit, és a dir 
sense concurs públic, el 2012. 
Aquell any, va crear-se Aigües 
de Barcelona Empresa Metro-
politana del Cicle Integral de 
l’Aigua, una corporació de ca-
pital mixt público-privat que 
controla Agbar amb el 70% de la 
societat, i on també participen 

Criteria -societat de Caixabank- 
i l’AMB, amb un 15% cadascuna.

La societat mixta va rebre 
la concessió de l’AMB per a 35 
anys, és a dir, fins al 2047. Ras 
i curt, la sentència del Suprem 
va torpedinar, almenys a curt 
termini, la pretensió del Go-
vern de Colau de remunicipa-
litzar la gestió de l’aigua, una 
demanda que segons les en-
questes compta amb el suport 
de la majoria de la població de 
la ciutat i que ha liderat la pla-
taforma Aigua és Vida.

Després de la resolució de 
l’alt tribunal, Colau va denun-
ciar els vincles entre l’empresa 
i el Consell General del Poder 

Judicial (CGPJ), l’òrgan de go-
vern dels jutges a l’Estat espa-
nyol. Entre 2011 i 2015 va estar 
en vigor un conveni entre Ag-
bar i el CGPJ per a la formació 
dels jutges en matèria d’aigua. 
El diari Públic va revelar que 
César Tolosa Tribiño, un dels 
magistrats que va signar la sen-
tència del Suprem del passat 
novembre, va ser un dels po-
nents d’una de les jornades de 
formació per als jutges organit-
zades -i finançades- per Agbar.

Batalla per la gestió

La darrera dècada, més d’una 
desena de municipis catalans 
han decidit posar en mans pú-
bliques la gestió de l’aigua, el 
més important dels quals és 

Terrassa, la tercera ciutat més 
poblada del Principat, amb més 
de 220.000 habitants.

L’antiga concessionària era 
una filial d’Agbar i el grup ha 
fet tot el possible per intentar 
impedir el canvi de model, amb 
recursos judicials inclosos, però 
no se n’ha sortit. En el cas de 
Barcelona, la companyia va re-
córrer el reglament de partici-
pació amb la voluntat d’evitar 
la multiconsulta que pretenia, 
precisament, preguntar sobre 
si s’havia de municipalitzar el 
servei. A més a més, en aquest 
període Agbar també ha dispa-
rat la seva inversió publicitària. 
La trajectòria de la companyia 

presidida per Àngel Simón està 
lluny de ser impol·luta.

Actualment filial de la fran-
cesa Suez i històricament vin-
culada a La Caixa -que parti-
cipa al capital de Suez-, Agbar 
compta avui amb més de 25 mi-
lions de clients i té presència 
a dues dotzenes de països. El 
seu origen es remunta a 1867, 
quan es va crear a Lieja (Bèlgi-
ca) la Compagnie des Eaux de 
Barcelona. 14 anys després en-
trava al capital Lyonnaise des 
Eaux, avui dins de Suez Envi-
ronnement, la matriu d’Agbar. 
El 1920, la companyia va passar 
a mans de capitals estatals i es 
rebateja com la Societat Gene-
ral Aigües de Barcelona. Des de 
l’inici, la capital catalana ha 
estat l’epicentre d’un negoci, 
que avui també té una presèn-
cia important a Xile, Colòmbia 
o Mèxic, entre d’altres estats. 
A Catalunya, el seu domini és 
incontestable, ja que controla 
total o parcialment les empre-
ses que abasteixen d’aigua el 
75% de les llars, segons recull 
el Mapa de l’aigua, elaborat 
per Aigua és Vida.

Escàndols diversos

Els darrers anys, l’empresa ha 
protagonitzat directament o in-
directament diversos escàndols, 
que sovint han acabat als tribu-
nals. Entre d’altres, està esquit-
xada en el cas del 3%, relatiu al 
presumpte finançament il·legal 

franquista. Així que la raó ens 
diu que aquest cas encara té un 
recorregut als Tribunals de la UE 
i que l’AMB no pot mantenir-se 
indiferent sent un simple testi-
moni de com es perjudiquen els 
interessos institucionals i de les 
persones que beuen aigua i vi-
uen a l’àrea metropolitana.

El Dret Humà a l’Aigua

És en aquesta línia on creiem 
que cal treballar. Quina part 
del servei correspon realment a 
Agbar i quina pertany a l’admi-
nistració? Quin cost real tindria 
la recuperació del servei? Com 
és que encara no sabem aques-
tes dades? Hem de mantenir les 
lleis i els privilegis franquistes? 
Per a qui governa l’AMB? La 
manca de dades i la deixadesa 
històrica per part de l’adminis-
tració dels seus deures no pot 
ser un motiu perquè una empre-
sa segueixi gestionant un servei 
públic i obtenint-ne beneficis.

La sentència del TS ens dei-
xa amb una empresa mixta 

controlada per Agbar fins l’any 
2047. Una empresa que ha ta-
llat el subministrament d’aigua 
a més de 150.000 famílies entre 
2008 i 2016 a l’AMB, que gua-
nya un 60% més de beneficis del 
que preveia, que s’oposa a la 
llei de transparència i intenta 
impedir consultes ciutadanes.

Ara més que mai cal recordar 
que el 2010 les Nacions Unides 
van reconèixer per unanimitat 
el Dret Humà a l’Aigua i el Sa-
nejament. Una declaració que 
implica que l’aigua és un bé 
comú i no una mercaderia. Que 
implica que cal garantir l’asse-
quibilitat econòmica i la igual-
tat per a tothom. Que cal que 
hi hagi una bona rendició de 
comptes i que cal que existeixi 
el dret de les persones usuàries 
a poder participar de les decisi-
ons que afecten la garantia del 
dret. Més encara en un context 
d’emergència climàtica.

És més que evident que Ag-
bar incompleix de forma siste-
màtica el Dret Humà a l’Aigua, 
i s’oposa a la voluntat del 80% 
de la població que prefereix 
una gestió pública i democràti-
ca de l’aigua a l’AMB.

lL’empresa s’ha vist 
esquitxada de manera 
directa o indirecta per 
escàndols com el 3%, 
la concessió de Girona 
o el ‘cas Pokemón’

lUn cop ha fallat 
la política i la via 
jurídica, ens cal pressió 
i control ciutadà per 
construir una gestió 
pública de l’aigua
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Eloi lAToRRE

L’hegemonia del grup Agbar en 
el negoci de la distribució d’ai-
gua a l’àrea urbana de Barce-
lona durant les últimes dècades 
té noms i cognoms, però pràc-
ticament no té rostre. Àngel 
Simón Grimaldos, que s’ha anat 
consolidant com a home fort 
de la companyia de la qual és 
president executiu des de fa 17 
anys, és una cara poc coneguda. 
Com a bon home d’empresa, ha 
dosificat al màxim les seves ex-
posicions a l’opinió pública.

Aquest manresà nascut fa 
63 anys presenta un impol·lut 
currículum d’alt executiu. En-

ginyer de Canals, Camins i Ports 
per la UPC complementat amb 
un Màster en Administració de 
Negocis a ESADE, Simón ha fet 
pràcticament tota la carrera 
de la mà d’Agbar i les seves 
ramificacions, amb les quals 
ha viscut la seva expansió fins 
erigir-se en una peça clau en 
el negoci multinacional de la 
gestió de l’aigua domèstica. Els 
seus llaços amb la companyia 
es comencen a teixir, però, fins 
i tot abans d’entrar-hi a tre-
ballar, durant la seva primera 
ocupació professional com a 
gerent de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, aleshores una 
mancomunitat de municipis 

públic. A més a més, Girona SA 
-el soci privat d’Agissa i on parti-
cipa Agbar- i els tres consistoris 
s’haurien repartit uns dividends 

de forma irregular que haurien 
contribuït a descapitalitzar Agis-
sa. La companyia també hauria 
destinat centenars de milers 
d’euros a pagar despeses parti-

lAgbar controla 
total o parcialment 
les empreses que 
abasteixen d’aigua 
el 75% de les llars 
de Catalunya

Àngel Simón, l’aiguader 
que només es mulla en privat

de l’antiga Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC), la 
formació antecessora de l’actu-
al PDECat. Segons la investiga-
ció de la Fiscalia Anticorrupció, 
entre els anys 2008 i 2012 cinc 
filials del grup (Aquagest, Sorea, 
Aqualogy, Construccions i Rebai-
xos i Anaigua) van donar 855.000 
euros a la fundació convergent 
CatDem. La investigació judicial 
sospita que les aportacions eren 
comissions il·legals del 3% que 
es pagaven a canvi de la conces-
sió d’obres o contractes públics. 
El cas tot just viu les primeres 

passes del judici i encara s’està 
lluny de la sentència.

El passat desembre, el ple 
de l’Ajuntament de Girona va 
aprovar iniciar l’expedient per 
rescindir el contracte de l’ai-
gua amb l’empresa mixta Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter 
(Agissa), de la qual Agbar té un 
terç de la propietat, i iniciar el 
camí cap a la municipalització 
del servei. Segons un informe de 
l’Agència Tributària, Agissa pres-
tava el servei des del 1992 sen-
se que s’hagués fet cap concurs 

culars de l’exconseller delegat 
Narcís Piferrer o d’altres direc-
tius que no tenien res a veure 
amb la seva activitat.

Agbar també s’ha vist es-
quitxat pel cas Pokemón, un 
dels majors casos de presump-
ta corrupció investigats a l’Es-
tat espanyol, que acumula nou 
anys d’instrucció i encara no 
ha arribat a judici. Amb l’epi-
centre a Galícia, la trama té 
ramificacions a Astúries, a Cas-
tella i Lleó, al País Valencià, a 
Catalunya, a les illes Balears i 
a Múrcia. Segons la investigació 
de la jutgessa Pilar de Lara, la 
principal instructora del cas, 

Darrere la consolidació metropolitana i internacional d’Agbar hi ha un 
alt executiu de formes discretes, presència pública molt dosificada, bons 
contactes polítics i que ha exercit subtilment de lobista en defensa de la 
participació de la iniciativa empresarial en els serveis públics bàsics

Aquagest -filial d’Agbar- subor-
nava persones amb tentacles 
en ajuntaments o militants del 
partit de torn perquè exercis-
sin “d’obrellaunes” i tinguessin 
un paper d’intermediaris que 
la beneficiés a l’hora d’acon-
seguir contractes públics. En 
concret, de Lara, recentment 
apartada del cas, considera que 
la companyia obtenia conces-
sions mitjançant suborns, en-
tregues de diners, col·locació 
de persones properes, regals i 
viatges pagats a persones amb 
poder de decisió a les adminis-
tracions. De moment, però, el 
poder d’Agbar es manté ferm, 
sobretot a Catalunya. 

concebuda com una represen-
tació de l’hegemonia del PSC 
en la conurbació de Barcelona.

Simón, que ha estat con-
siderat sempre una persona 
ben relacionada amb l’entorn 
socialista, s’incorpora a l’AMB 
el 1989, i s’hi està sis anys, 
període en el qual la històrica 
societat Aigües de Barcelona 
va consolidant la seva expan-
sió com a distribuïdora d’aigua 
en bona part dels municipis de 
l’entorn metropolità.

El 1995 executa un trànsit 
natural per la porta giratòria, 
invers a l’habitual, i del sector 

públic passa al privat, i s’incor-
pora al planter d’alta direcció 
d’Agbar, grup aleshores sota 
control de La Caixa. L’envien 
de delegat a la divisió de la 
companyia a Portugal, i el 1999 
salta l’Atlàntic per fer-se càr-
rec de Metropolitana de Obras 
Sanitarias (Emos), la societat 
que abastia d’aigua la regió 
metropolitana de Santiago de 

Xile. És un pas decisiu en la seva 
visió com a estratega empresa-
rial. La xilena, més endavant 
rebatejada com Aguas Andinas, 
era una societat pública que 
acabava de ser concessionada 
a un consorci privat en el qual 
participava Agbar i la francesa 
Lyonnaise des Eaux (embrió de 
l’actual Suez Environnement, 
que aleshores ja havia entrat a 
l’accionariat de la companyia 
catalana i avui n’és sòcia ma-
joritària).

La gestió pública, ineficient

En aquesta etapa americana 
l’executiu bagenc desenvolupa 
un sòlid argumentari en defen-
sa de la gestió privada de ser-
veis públics de primera neces-
sitat. “El gran problema que 
veiem nosaltres quan assumim 

un contracte de privatització 
és que la gestió pública no és 
eficient, cosa que es tradueix 
en majors costos i major con-
sum d’aigua, a part que no es 
fan les inversions requerides”, 
argumentava l’any 2008 al diari 
xilè El Mercurio.

És un relat que ha anat repe-
tint i polint al llarg dels anys i 
que ha accentuat arran del sor-
giment del moviment ciutadà 
que reclama la remunicipalit-
zació dels serveis de distribució 
d’aigua, el seu darrer malde-

cap. El passat mes de novem-
bre, en un esmorzar amb VIPS 
organitzat pel diari La Razón a 
Madrid, Simón deixava anar una 
versió afinada d’aquest relat: 
“Cal més inversió público-pri-
vada per a una gestió integrada 
de l’aigua. A les administraci-
ons els demanem implicació en 
aquest repte. L’existència del 
sector privat en la prestació del 
servei allibera recursos públics i 
no encareix el cost de l’aigua”.

Simón sol edulcorar aquest 
relat amb una pàtina de res-
ponsabilitat de servei públic 
per part de les corporacions 
privades: “Les empreses te-
nen un paper fonamental com 
a principal generador de ri-
quesa a la societat i tenim un 
compromís inamovible amb la 
ciutadania, sempre hem estat 
sensibles a la realitat social 
i la protecció dels col·lectius 
més vulnerables”, afirmava a 
la mateixa xerrada. I, des del 
seu blog personal d’Internet, 

lEl retorn de Simón a 
Catalunya va coincidir 
amb l’arribada a 
l’alcaldia de Cornellà 
d’Antoni Balmón, una 
figura decisiva a l’AMB
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lBen relacionat amb 
l’entorn socialista, 
la seva incorporació 
a l’AMB l’any 1989 
marca l’expansió 
d’Aigües de Barcelona

mANEl PuYAl
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AlbERT RECio
vicepResident de lA FAvb

Entre els anys 1991 i 1997 molts 
veïns i veïnes de barris populars 
de Barcelona vam mantenir una 
important lluita a l’entorn del 
rebut de l’aigua. El detonant 
havia estat un fort creixement 
del cost total del rebut, fona-
mentalment a causa d’un in-
crement de les taxes públiques. 
Aquella lluita va acabar amb 
una victòria parcial: el càlcul 
de les càrregues va incorporar 
trams en funció del consum i 
del volum de la unitat familiar, 
i es va racionalitzar

Però no vam aconseguir 
altres coses, com ara que la 
TAMGREM (la Taxa Metropolita-
na de Tractament de Residus) 
sortís fora del rebut -només es 
va treure a les persones que 
havien participat en la lluita-, 
i encara menys, que canviés la 
forma de calcular-lo.

Els darrers mesos Agbar s’es-
tà oferint a les associacions ve-

Agbar vol explicar-nos 
el rebut de l’aigua
Els darrers mesos Agbar s’està oferint a les 
associacions veïnals per explicar el rebut de 
l’aigua. Segurament ho fa per argumentar que 
l’Administració és la culpable del seu elevat preu

accentua el perfil d’un home 
preocupat per les desigualtats 
socials, pel medi ambient i 
pels efectes del canvi climàtic. 
També ha fet tasca de lobista 
des d’alguns fòrums selectes, 
com el Cercle d’Economia, del 
qual és membre de ja junta 
directiva, o l’anomenat Fòrum 
Pont Aeri, un club informal de 
grans empresaris que propug-
nava l’enfortiment de llaços 
econòmics entre Barcelona i 
Madrid per combatre la deriva 
independentista.

A les faldes dels Andes va 
travar també un decisiu vincle 
professional amb Jean-Louis 

Chaussade, aleshores director 
general de Lyonnaise des Eaux 
a l’Amèrica Llatina. Tots dos 
han ascendit de la mà en l’or-
ganigrama d’una multinacional 
que ha estès els seus tentacles 
pels continents americà i eu-
ropeu, de la qual des de l’any 
2013 són els principals execu-
tius. El 2004 Simón torna a Bar-
celona, com a director general 

del grup Agbar fins que el 2010 
ascendeix a la presidència. Des 
de la nova responsabilitat pilo-
ta també l’aterratge del grup a 
la companyia britànica Bristol 
Waters, on enviarà un coetani 
seu per dirigir-la in situ, l’exal-
calde socialista de Manresa i 
exconseller de la Generalitat 

Jordi Valls, avui màxim respon-
sable d’Aguas Andinas.

L’aliat del Baix Llobregat

Les seves bones relacions amb 
càrrecs del PSC tenen una altra 
baula de pes a la ciutat de Cor-
nellà. El retorn a Catalunya de 
Simón coincideix amb l’arriba-
da a l’alcaldia baixllobregaten-
ca d’Antoni Balmón Arévalo, 
que substituïa José Montilla, 
nomenat ministre d’Indústria. 
Balmón ha estat un personatge 

decisiu de l’organigrama soci-
alista a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona -una peça clau 
en l’estratègia de negoci d’Ag-
bar-, en la qual ha estat vice-
president des que la institució 
es va reconèixer per llei l’any 
2010. Encara que la seu formal 
del grup Agbar és a Barcelona 
(fins l’any 2013, en l’edifici de 
la plaça de les Glòries que mol-
ta gent continua anomenant 
Torre Agbar) a la ciutat del Baix 
Llobregat hi té la seva gran 
palanca de projecció pública: 
l’anomenat Central Cornellà, 
un complex que aglutina la seu 
de la Fundació Agbar i el llam-
pant Museu de les Aigües, inau-
gurat justament l’any 2004.

ïnals per explicar el rebut de 
l’aigua, i val la pena revisar-lo 
per entendre què hi podem fer, 
què hem de demanar i què cal-
dria canviar. La proposta d’Ag-
bar no és altruista. Té dos ob-
jectius: millorar la seva imatge 
empresarial després de la falli-
da batalla per la municipalit-
zació i obrir una nova escletxa 
per imposar els seus interessos. 
Per això ens cal entendre bé 
aquest rebut.

Què és què al rebut

Bàsicament, el rebut incorpora 
cinc partides: el subministra-
ment de l’aigua, el cànon de 
l’aigua, la taxa de clavegue-
ram, la taxa metropolitana de 
tractament de residus i l’IVA 
(de quota reduïda del 10%).

La taxa metropolitana no 
té res a veure amb el consum 
d’aigua, ja que està relaciona-
da amb el tractament de resi-
dus sòlids i per tant no hauria 
de formar part del rebut. La 
resta de conceptes sí que for-

men part del cicle de l’aigua, 
ja que incorporen els costos 
del conjunt de processos que 
garanteixen un bon subminis-
trament: tractament de l’ai-
gua en alta, transport fins a 
l’àrea metropolitana, depura-
ció de l’aigua que arriba con-
taminada, subministrament 
als domicilis i clavegueram.

Que hi hagi tres partides di-
ferents és lògic perquè cadas-
cuna va a parar a l’agent que fa 
cada part del procés: Aigües de 
Barcelona cobra pel subminis-

trament, l’Agència Catalana de 
l’Aigua pel procés en alta i la 
depuració final i l’Ajuntament 
pel servei de clavegueram.

Tant el preu del subministra-
ment com el cànon de l’aigua 
inclouen una diferenciació en 
funció del consum, i es castiga 
qui malbarata més aigua. No és, 
però, totalment progressiu, ja 

que el preu del subministrament 
inclou un consum mínim fix que 
encareix el cost a les persones 
que viuen soles i que possible-
ment no consumeixen aquesta 
quantitat. Amb tot, aquesta re-
lativa progressivitat de la factu-
ra de l’aigua va ser el resultat 
més sòlid de la lluita veïnal.

Impostos que no toquen

El que no està justificat és que 
a la factura s’hi afegeixi la taxa 
metropolitana, que és una des-
pesa que es genera fora del ci-
cle de l’aigua. I encara menys 
que el seu import es fixi segons 
el consum d’aigua i no sobre la 
generació de residus sòlids.

Segurament l’argument fà-
cil és que qui gasta més aigua 
també genera més residus, 
però això no sempre ha de ser 
així. La raó de fons és possi-
blement una altra: és més fàcil 
de calcular i especialment de 
recaptar si entra amb el rebut 
de l’aigua.

Una bona política ambiental 
hauria d’exigir tant un canvi 
al model de recollida de resi-
dus com l’aplicació d’una taxa 

que realment tingui en compte 
la generació real de residus de 
persones, empreses, etc.

No ens deixem enganyar

Però, ¿com és que Agbar té 
ara tant d’interès en venir a 
explicar a les associacions ve-
ïnals el rebut de l’aigua? En 
primer lloc, perquè això forma 
part de tota una estratègia per 
presentar-se com una empresa 
“amable” i “social” que ajudi 
a esvair la demanda de munici-
palització del servei.

En segon lloc, i ara que la 
sentència del Tribunal Suprem 
li ha aclarit la seva continuïtat, 
la segona batalla és aconseguir 
que se li autoritzin increments 
de preu que augmentin la seva 
rendibilitat.

El que segurament ens expli-
carà Agbar és que el rebut que 
cobra és només una part del 
total (de l’ordre del 48%) i que 
per tant el veritable culpable 
de l’elevat volum de la factura 
són les taxes, o sigui l’Adminis-
tració. I que un augment rea-
lista del preu de l’aigua estaria 
justificat. L’evidència dels dar-
rers anys mostra que l’empresa 
ha estat pressionant per realit-
zar increments de tarifes injus-
tificats: els darrers anys l’AMB 
ha imposat rebaixes de preus i 
l’empresa ha seguit guanyant 
molts diners.

No ens deixem enganyar: 
que el cost del subministrament 
només sigui una part del rebut 
no justifica cap increment. El 
treball d’Aigua es Vida ha posat 
de manifest que el preu que co-
bra Agbar segueix sent excessiu 
i que hi ha bones raons per mu-
nicipalitzar el servei.

lIncloure al rebut 
de l’aigua taxes que 
no pertanyen al seu 
subministrament 
reforça els interessos 
empresarials d’Agbar
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8 Restricció de 
vehicles o Zona de 
Baixes Intencions

9 Més llums que 
ombres en el nou 
sistema tarifarirònicaC

El dimarts 10 de desembre a la sala 
gran de l’ateneu El Poblet del carrer 
Nàpols no hi cabia ni una agulla. 
Després de la presentació pública de 
les propostes, calia explicar-ho 
al veïnat del barri, però el que havia 
de ser una sessió informativa va 
derivar en un intercanvi de durs 
retrets a l’entitat veïnal per part del 
col·lectiu d’afectats i una part dels 
veïns presents. L’arquitecte Salvador 
Matas amb prou feines va poder 
explicar-se perquè les interrupcions 
van ser constants i quan Joan Itxaso 
va demanar silenci i respecte li van 
ploure garrotades.

El motiu bàsic de l’enuig general 
era la incorporació d’expropiacions, 
però no era l’únic. En el torn de 
paraules es va criticar durament 
l’associació de veïns per haver tirat pel 
dret sense sotmetre les propostes a un 

debat previ. “El que hem de presentar 
és una proposta de desafecció total i 
que l’Ajuntament mogui fitxa. No s’ha 
fet cap debat ni assemblea per sentir 
la veu del barri i això ha estat un 
error”, va remarcar un dels assistents. 
Entre els afectats l’ambient s’anava 
caldejant fins al punt que una veïna 
va qualificar de “vergonya” que des 
de l’entitat veïnal es plantegessin 
expropiacions. “Vostès de qui es 
preocupen? D’ells o de nosaltres? 
Nosaltres hem pagat els nostres 
pisos i vostès han de lluitar per la 
desafectació de les cases”, va afegir.

Els intents d’explicar que les 
dues propostes urbanístiques només 
tenien com a objectiu “provocar una 
reacció” i desbloquejar un conflicte 
que s’arrossega des de fa anys, no van 
servir de res. Tampoc va interessar 
vincular la urbanització de l’entorn 

del temple al guany d’espais verds 
i equipaments. “Primer som els veïns 
afectats”, van increpar els presents 
a la taula. Entre el públic també es 
van sentir queixes perquè no hi havia 

cap representant del consistori i del 
temple a l’acte, i només un veí es va 
atrevir a defensar en veu alta el dret 
de la Sagrada Família a expandir-se 
a costa del barri.

La Sagrada Família 
tensa el barri

Les dues propostes urbanístiques presentades per l’associació veïnal 
amb el suport de la Favb per desbloquejar el conflicte provoquen 
el rebuig frontal dels afectats perquè incoporen expropiacions

CRIstINA PAlomAR

El temple expiatori de Gaudí 
és com un volcà en estat la-
tent palplantat al bell mig 
del barri de la Sagrada Famí-
lia. Sembla adormit, però ell 
va fent i quan un menys s’ho 
espera ja s’ha menjat un tros 
més de vorera o ha aixecat 
una altra torre. La velocitat 
amb què les obres avancen 
amb l’horitzó del 2026 com a 

data de finalització, el silenci 
sobre els plans d’urbanització 
del seu entorn que amenacen 
dues illes de cases i la inacció 
de l’Ajuntament de Barcelo-
na davant d’aquesta amenaça 
que cada dia que passa es veu 
més a prop, treu de pollegue-
ra un veïnat molt fart d’anys 
de tracte de favor per part 

dels diferents governs munici-
pals. L’últim episodi d’aquest 
viacrucis que ha acabat en-
frontant els mateixos veïns es 
va produir el novembre passat 

quan va transcendir que el 
temple havia comprat una part 
del solar que Aigües de Barce-
lona té al carrer Mallorca, en-
tre Marina i Lepant, per fer-hi 

un magatzem, i que l’Associ-
ació de Veïns Sagrada Famí-
lia ha reclamat sempre per a 
equipaments o, donat el cas, 
per reubicar-hi els veïns ex-

Els afectats treuen foc pels queixals a l’assemblea de El Poblet

CRIstINA PAlomAR
A l’assemblea veïnal del 10 de desembre no hi cabia una agulla

lLa intenció de les 
entitats veïnals és 
acabar amb una inèrcia 
en la qual l’Ajuntament 
es mou “a la defensiva”

ARxIu
Les obres avancen amb l’horitzo del 2026 com a data de finalització

propiats pels plans expansius 
de la basílica. La notícia va ge-
nerar molta inquietud al barri 
i va provocar el col·lapse de la 
sala d’actes del centre cívic la 
tarda que es va celebrar una 
trobada amb el regidor del dis-
tricte, Jordi Martí, per parlar 
precisament del temple.

El nou regidor se les va ha-
ver de veure amb un veïnat 
molt emprenyat que exigia 
informació per la compra del 
solar qualificat com a equipa-

ment, però sobretot explica-
cions sobre el futur dels seus 
habitatges i comerços. Martí es 
va mostrar conciliador i men-
tre per una banda defensava el 
conveni que reportarà 36 mi-
lions d’euros en 10 anys a les 

2PAssA A lA PàgINA 8

lL’adquisició per part 
del temple d’un solar 
al carrer Mallorca entre 
Marina i Lepant va fer 
saltar totes les alarmes
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Zona de Baixes 
Intencions

lluïsA CENdoN
eixample respira

Molt s’ha escrit i parlat a hores 
d’ara sobre la Zona de Baixes 
Emissions àmbit Rondes de Barce-
lona (ZBE), una àrea de més de 95 
km² on es restringeix la circulació 
dels vehicles més contaminants 
-els que no compten amb el dis-
tintiu ambiental de la DGT- amb 
l’objectiu de protegir la salut de 
les persones i l’entorn.

La ZBE és una mesura que, tot i 
que just acaba de posar-se en fun-
cionament de manera permanent, 
arriba envoltada de polèmica. Per 
una banda, ens trobem col·lectius 

ecologistes, entitats de l’àmbit ci-
entífic i/o plataformes ciutadanes 
que la consideren insuficient per 
al greu problema de contaminació 
que pateix l’àmbit metropolità. A 
l’altra els que hi estan en contra, 
ja sigui perquè no tenen ganes de 
canviar els seus hàbits de mobilitat, 
perquè no compten amb una alter-
nativa eficaç de desplaçament o bé 
perquè necessiten vehicles per al 
desenvolupament de la seva activi-
tat professional.

Des d’Eixample Respira -una 
plataforma veïnal apartidista nas-
cuda l’any 2019 per defensar el 
dret a respirar un aire saludable 
al districte més contaminat de la 
ciutat- donem la benvinguda amb 
un sentiment agredolç a la prime-

ra mesura amb la qual es fa una 
restricció a l’ús del vehicle privat. 
Hi estem d’acord i donem suport 
a la mesura, però ens resulta in-
suficient i considerem que arriba 
tard, massa tard.

Comencem en positiu... per què 
hi estem a favor? Doncs perquè per 
primera vegada una política públi-
ca a l’àmbit metropolità (acompa-
nyada de la corresponent legisla-
ció) reconeix que la contaminació 
atmosfèrica és un dels principals 
problemes de salut pública a l’en-
torn metropolità. Que la causa 
principal d’aquesta contaminació 
en l’àmbit d’implantació és l’ús -i 
abús- del vehicle privat. Que cal 
una zona de protecció de l’aire per 
millorar la situació actual. Que, 
com a mínim, cal complir la direc-
tiva europea 2008/50/CE.

Incompliment de la normativa
Aquest darrer punt és molt relle-
vant. En el moment actual, els nos-
tres nivells de contaminació estan 
per sobre dels paràmetres establerts 
per la normativa europea que regula 
la qualitat de l’aire, és a dir, estem 
incomplint una legislació amb les 
greus conseqüències que això com-
porta. A més, si no es prenen les me-
sures adequades, pot derivar en una 
multa a l’Estat espanyol; una multa 
que evidentment pagarem entre to-
tes, les persones que empren el ve-
hicle privat per desplaçar-se i tota 
la resta que ens movem a peu, en 
bicicleta o transport públic, que, 
per sort, som la majoria.

Associat a la normativa euro-
pea, no ens podem oblidar d’un 
aspecte encara més greu, l’incom-
pliment de les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS). L’OMS estableix uns parà-
metres de nivells de contaminants 
més restrictius que la legislació co-

munitària, i el fet més preocupant 
és que aquests paràmetres estan 
actualment en procés de revisió en 
considerar-se massa elevats. És a 
dir, ens trobem davant d’un verita-
ble problema de salut pública que 
cal resoldre urgentment.

I per què la mesura no ens satis-
fà? Doncs perquè el Pla Metropolità 
de Mobilitat Urbana (actualment 
en fase d’aprovació inicial) i l’In-
forme dels resultats del balanç 
d’emissions i la modelització de la 
qualitat de l’aire a la ZBE de Bar-
celona i municipis propers elaborat 
per Barcelona Regional-Agència de 
Desenvolupament Urbà, indiquen 
que amb els nivells de restricció 
actuals -sense comptar totes les 
moratòries- la ZBE no ens permetrà 
arribar als nivells de contaminants 
establerts per la legislació euro-
pea, i molt menys per l’OMS. Tam-
bé ens indiquen que la ZBE serà 

realment eficaç a partir del 2024, 
quan la restricció de la circulació 
s’ampliarà als vehicles dièsel amb 
etiqueta B.

En aquest sentit, altres ciutats 
europees (per exemple, Londres) 
estan aplicant mesures de restric-
ció més agosarades i eficients que 
la ZBE. De fet, existeixen més de 
280 zones de baixes emissions ar-
reu d’Europa. Algunes de més efi-
cients i d’altres menys -no totes 
tenen les mateixes característi-
ques- però sí que tenen un únic ob-
jectiu, millorar la qualitat de l’ai-
re, i cada vegada aniran avançant 
més per aconseguir-ho.

Des d’Eixample Respira som 
conscients que el problema de la 
qualitat de l’aire és complex i que 

la implantació d’una única mesura 
no serà suficient per solucionar-lo. 
De fet, tot i que no ens considerem 
experts en la matèria, sí que ens 
reconeixem en els resultats de la 
recerca AIRUSE, liderada pel doc-
tor Xavier Querol i premi europeu 
The Best of the Best Green Cities 
Project dels projectes europeus 
LIFE, per augmentar la qualitat de 
l’aire a les ciutats.

Cinc fases per millorar l’aire
L’AIRUSE exposa que per reduir la 
contaminació atmosfèrica s’hauri-
en d’establir cinc fases:

Primera fase: Millora del trans-
port metropolità, sobretot en la 
segona corona, i acompanyar-lo 
d’aparcaments dissuasius perquè 
les persones residents a zones 
d’urbanisme dispers tinguin opció 
de desplaçar-se fins al destí en 
transport públic.

Segona fase: Reducció del parc 
de vehicles que circulen a través 
d’una taxa de congestió/toxicitat 
i/o mesures de restricció del tràn-
sit només a residents a certs àm-
bits de la ciutat.

Tercera fase: Implantació d’una 
Zona de Baixes Emissions per expul-
sar els vehicles més contaminants.

Quarta fase: Aportació de sub-
vencions públiques per a l’electrifi-
cació de les flotes de vehicles de la 
distribució urbana de mercaderies i 
el servei de taxi.

Cinquena fase: Transformació 
del disseny urbà per millorar la 
qualitat de vida i els espais de con-
vivència dels barris.

Per acabar, una reflexió col-
lectiva que moltes de nosaltres ens 
fem. Tenim un greu problema de 
salut pública, en sabem les causes, 
també les conseqüències i les so-
lucions. ¿Per què no acabem doncs 
amb ell d’una vegada? Necessitem 
polítiques valentes i contundents, 
també una ciutadania que enten-
gui i comparteixi que davant d’un 
problema col·lectiu de salut pú-
blica la nostra individualitat ha de 
restar un pas enrere.

Les entitats que lluiten contra la contaminació 
reben de manera agredolça la primera mesura 
de restricció del vehicle privat a la ciutat

lLa millora del 
transport públic i la 
creació d’aparcament 
dissuasori han de 
complementar la ZBE 

arques municipals i la llicència 
concedida per regularitzar les 
obres, per l’altra es mostrava 
comprensiu amb l’emprenya-
ment veïnal i es comprometia 
a impulsar una taula a quatre 
bandes (Ajuntament, temple, 
associació de veïns i associa-
ció d’afectats).

La millor defensa, un atac
Tot i el compromís del regi-
dor de l’Eixample de millorar 
la comunicació sobre aquest 
tema, la realitat és que el 
temps ha anat passant sense 
notícies i “mentre que l’Ajun-
tament està a la defensiva, 
el temple està a l’ofensiva” 
resumia el portaveu de l’AV 
Sagrada Família, Joan Itxa-
so. En un intent precisament 
d’acabar amb aquesta inèrcia, 
l’entitat veïnal i la Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (Favb) presentaven 
el 28 de novembre dues pro-
postes urbanístiques de modi-
ficació del Pla General Metro-
polità a l’entorn del temple. 
Les propostes, a càrrec de 
l’arquitecte i assessor de la 
Favb Salvador Matas, descar-
taven l’escalinata i introduïen 
per primera vegada les expro-

piacions d’habitatges lligades 
a la recuperació d’espais per 
a equipaments i zones verdes 
gràcies a la incorporació en la 
proposta dels espais de l’illa 
Damm i de les illetes centrals 
de l’avinguda Diagonal entre 
els carrers Marina i Castillejos.

Les dues propostes veïnals
La primera proposta veïnal 
plantejada afecta una qua-
rantena de pisos -dos blocs: 
un situat a Aragó amb 21 ha-
bitatges i un altre a València 
amb una vintena- i planteja 
obrir un corredor pels interi-
ors d’illa que connecti els car-
rers Mallorca i Aragó. Els veïns 
expropiats d’Aragó es reubi-
carien en un edifici de nova 
construcció al mateix carrer 
mentre que els de València 
anirien a viure a un edifici nou 
que es construiria al solar de 
Mallorca propietat d’Aigües de 
Barcelona i conegut al barri 
com “l’illa de les aigües”.

La segona proposta plante-
ja l’afectació de 122 habitat-
ges situats al carrer Mallorca 
410-414 (edifici Núñez i Na-
varro) i al passatge de Font, 
12 i 14-20. El veïnat expropi-
at es reubicaria a l’illa de les 
aigües i la despesa de tota 
l’operació, que inclou la cons-
trucció de nous habitatges i 
les indemnitzacions als co-
merços que haurien de tancar 
definitivament, anirien a càr-
rec del temple. “No pretenem 
que això vagi a missa. El que 
volem és que les propostes 
serveixin per desbloquejar el 
tema i s’obri un debat”, pun-
tualitza Itxaso. De moment, 
la pilota segueix a la teulada 
de l’Ajuntament.

2 vE dE lA pàgINA 7

lEls afectats no volen 
ni sentir a parlar 
de la proposta 
veïnal per guanyar 
equipaments 
i zona verda al barri 

dANI CodINA
Manifestació contra la contaminació a l’Eixample el passat 14 de febrer

lLa Zona de Baixes 
Emissions no permetrà 
complir ni amb la 
legislació europea 
ni amb la de l’OMS
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gEoRgINA MoNtEsINos
enginyera de Camins, 
TèCniCa de mobiliTaT (pTp)

L’entrada del 2020 ha vingut 
acompanyada del rebombori pro-
duït pel canvi de tarifes del trans-
port públic. Hi ha hagut opinions 
per a tots els gustos, com sol pas-
sar en aquests casos, i l’alegria 
ha anat per barris, com també és 
habitual. Intentarem posar-hi llum 
i destacar també alguna ombra so-
bre la nova estructura tarifària de 
l’àrea de Barcelona.

Partíem d’una situació anòma-
la: fins al 2019, la T-10 era utilitza-
da indistintament per usuaris molt 
freqüents, esporàdics i grups de 
visitants ocasionals. Tothom tenia 
la mateixa tarifa, és a dir, tractà-
vem absolutament igual el client 
més fidel que el grup de turistes 
de pas per la ciutat. Era certament 
estrany: cap gran ciutat europea té 
un títol integrat multipersonal així.

Estem parlant d’un títol que 
no fidelitza l’usuari, que es gasta, 
amb el qual procures evitar usar 
més del compte el transport pú-

blic, un títol amb unes prestacions 
que a molts llocs es donen només a 
aquells que són “abonats” al trans-
port públic. Per què, doncs, ha es-
tat un títol tan plorat?

Pujada amb contrapartides
És cert que hi ha hagut un incre-
ment de cost de 0,115€ per viatge 
en la zona 1 de la T-Casual, antiga 
T-10, després d’una sèrie de tres 
anys sense increment. Ara bé, a 
diferència de pujades anteriors, 
en aquest cas hi ha hagut con-
trapartides de pes: els títols que 
permeten l’ús il·limitat del servei 
dins del seu període de validesa 
s’han abaratit notablement. Per 
tant, estem afavorint econòmica-
ment l’usuari més habitual, que 
és majoritari, i a més l’estem fi-
delitzant amb una tarifa plana 
que fa que no hagi de “comptar” 
quants viatges li queden a la tar-
geta. Aquest avantatge ha estat 
ràpidament percebut pels usua-
ris, i s’ha incrementat la venda 
d’aquests títols en detriment de 
les T-Casual, antiga T-10.

Anem ara amb usuaris menys 
freqüents, gent que fa menys de 
35 viatges al mes. En aquest cas, 
no els surt a compte adquirir la 
T-Usual, però continuen disposant 

d’un títol multiviatge a un preu 
que suporta molt bé la compa-
ració amb les ciutats del nostre 
entorn. Evidentment, podríem 
preguntar: Però si han abaratit el 
cost de la T-Usual, perquè no ho 
fan amb la T-Casual?

Cal recordar que les tarifes de 
l’ATM estan subvencionades en un 
55%, de manera que té sentit que 
aquesta subvenció es dediqui en 
major mesura a abaratir el cost del 
títol de l’usuari molt freqüent vers 
aquell usuari que no ho és tant o 
que fins i tot només gasta una T-
Casual a l’any. A ningú no ens agra-
da pagar, però privar al sistema del 
transport públic dels ingressos ta-
rifaris és una via segura cap al seu 
deteriorament.

El debat de la unipersonalitat
L’increment de preu ha anat acom-
panyat d’un canvi més de fons, que 
també ha generat controvèrsia: la 
unipersonalitat del títol. Tots hem 
fet algun cop allò de “Tranquil, 
passa amb la meva” quan un com-
pany s’havia quedat sense targeta. 
El problema, però, no és aquesta 
“ajuda” en cas puntual, sinó la uti-
lització massiva i sistemàtica del 
títol multipersonal per grups de vi-
sitants ocasionals, sovint informats 
puntualment pels seus guies del 
“xollo” que era la T-10.

Deixem al criteri de la lectora 
o lector decidir si és raonable que 
un turista es beneficiï del mateix 
títol subvencionat que l’habitant 
de la ciutat que va caminant a la 
feina i fa servir només el trans-
port públic en cap de setmana, i 
el reptem a què ens trobi alguna 
gran ciutat europea on els visi-
tants disposin d’un títol de caire 
multipersonal amb el preu i les 
prestacions de la T-10.

La unipersonalitat de la nova 
targeta T-Casual no perjudica l’usu-
ari individual (qui no fa 10 viatges 
l’any?), però sí que pot perjudicar 
alguns col·lectius com grups esco-
lars, esplais, famílies, etc. Aquesta 

problemàtica s’ha resolt, almenys 
parcialment, amb la T-70/30, un 
títol multipersonal que sortirà a 
compte per a grups nombrosos; 
i amb la T- Familiar, 8 viatges in-
tegrats, un títol a preu assequible 
per a aquelles escapades d’oci de 
famílies de les corones exteriors. 
Recordant, a més, que dins de la 
zona de residència els menors de 
16 anys gaudeixen de la T-16 i que, 
per tant, els grups d’escola o esplai 
poden aprofitar-la.

Qui és l’usuari “habitual”?
Què n’hem tret de tot això? Una 
cosa és clara: hem definit com a 
usuari habitual aquell que realitza 
dos viatges en transport públic en 

dia feiner i per primer cop des de 
la introducció del sistema tarifari 
integrat aquest usuari paga menys 
que amb la tarifació anterior. 
Hem marcat un sostre tarifari per 
a la futura T-Mobilitat: un màxim 
de 40€ per a una tarifa plana de 
mobilitat en la zona 1. La T-Usual 
ha beneficiat igualment l’antic 
usuari de T-Mes, el de la 50/30 i 
els que compraven quatre T-10 al 
mes: en tots aquests casos, per 
un preu inferior obtenen un títol 
“que no es gasta”. El cost de la T-
Jove, un títol  per a menors de 25 
anys que permet l’ús il·limitat del 
transport públic, també es veu 
reduït. La fidelització de l’usuari 
està assegurada.

Noves tarifes, més 
llums que ombres
El nou sistema tarifari del transport públic 
acaba amb l’anomalia de tractar per igual 
l’usuari habitual i l’esporàdic. Un avenç 
important que fa més equànim el sosteniment 
de la xarxa, però que ha deixat passar 
l’oportunitat de posar ordre a les tarifes socials

joAN MoREjóN
El canvi de tarifes ha portat molt debat ciutadà

No tot el que s’ha fet ens agrada. Assenyalarem dues qüestions que han quedat pendents: 
la primera, aconseguir que el bitllet senzill sigui multimodal, per tal que actuï com a “escola 
d’usuari” del transport públic. I la segona, i més important: resta pendent l’homogeneïtzació, 
simplificació i racionalització de la tarifació social. És un tema que mereix per si sol un article 
propi, i clama al cel que encara no s’hagi posat ordre a l’actual desgavell, que a més afecta la 
part més vulnerable de la població.

Però aquestes ombres no entelen un indubtable balanç positiu. Des de la nostra entitat 
veníem reclamant des de fa anys una aposta per la tarifa plana i el tractament diferenciat 
als col·lectius d’usuaris més assidus, i ens congratulem d’haver-ho aconseguit. Tanmateix, la 
feina no acaba aquí. Hem fet un pas, però cal seguir treballant de cara a tenir una targeta que 
no sigui de cartró, cal seguir treballant per incentivar l’ús del transport públic en distàncies 
llargues, cal seguir treballant per treure més cotxes de la ciutat, i moure’ns de la manera més 
sostenible: a peu, en bicicleta o en transport públic.

El que queda a l’aigüera

lLa definició de l’usuari 
habitual i l’establiment 
d’una tarifa plana són 
algunes de les claus 
del nou sistema

En 5
paraules

Habitatges públics buits
Durant l’anterior mandat, 
el govern de Bcn en Comú va 
comprar 710 habitatges per 75,5 
milions d’euros. Per posar-los 
en ús s’havien de rehabilitar, 
però encara en queden 96 amb 
la reforma pendent. L’Institut 
Municipal de l’Habitatge 
gestiona 9.559 habitatges 
en total, dels quals 287 resten 
buits. Són massa.

Sindicat de Curadores
Són un col·lectiu de dones 
que treballen en les llars 
(netejant, cuinant, tenint cura 
de persones) patint tot tipus 
d’abusos, perquè molts dels 
ocupadors s’aprofiten que la 
majoria d’elles estan en situació 
irregular. “Sous” de 400 euros al 
mes per fer la jornada completa 
més el menjar i una targeta de 
metro són el pa de cada dia. 
Helena López informa a 
El Periódico que algunes d’elles, 
cansades de suportar mentides 
i enganys, s’han organitzat per 
defensar els seus drets i han 
creat el Sindicat de Curadores 
Sense Papers, prenent com a 
exemple el Sindicat de Manters.

Can Ricart no pot esperar
A mitjan febrer i per unanimitat, 
l’Ajuntament va aprovar 
prorrogar la cessió del recinte 
de Can Ricart a la Universitat 
de Barcelona per construir-hi 
un campus, que estava a punt 
de caducar a falta de projecte 
i de finançament. El veïnat 
del Poblenou és pessimista 
i desconfia del compromís de 
la Universitat, a la vegada 
que alerta de la progressiva 
degradació d’aquest important 
patrimoni fabril. Si no s’actua, 
Can Ricart està perdut.

Mesura salomònica
La comissió del Govern municipal 
va aprovar recentment el retorn 
a l’Ajuntament de la capella 
de la Misericòrdia, que si tot 
va bé acollirà en tres mesos les 
obres del molt reivindicat 
i lluitat CAP. Per acontentar 
el Macba, s’ha donat llum verda 
a l’ampliació del museu 
permetent la construcció d’un 
edifici que farà perdre espai 
públic a la plaça.

Agbar, la imparable
L’empresa continua la seva 
intensa operació de rentat de 
cara. A banda de la creació 
de consells de participació 
fantasmes, ara ha convocat una 
sèrie “d’experts” a un debat 
sobre la gestió de l’aigua. Els 
savis han donat vuit “receptes” 
per millorar el servei: la quarta 
d’elles crida a “consolidar 
Barcelona com a referent 
d’innovació i gestió eficient”. 
Agbar no pot dissimular l’eufòria 
ara que el Tribunal Suprem ha 
beneït la privatització del servei 
i té assegurada la continuïtat 
traduïda en beneficis milionaris.

Mort privatitzada al 100%
Bcn en Comú no va poder 
impulsar la funerària pública. 
Ara, el diari Expansió anuncia 
que l’Ajuntament es ven el 
15% de les accions que encara 
conservava a Serveis Funeraris. 
La privatització que va 
començar fa 20 anys entra en la 
recta final. Morir-se a Barcelona 
és i serà un luxe etern.
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El Zoo de Barcelona, 
en la cuerda floja

luIs CAldEIRo

El Zoo de Barcelona, esa institu-
ción centenaria que forma parte 
del imaginario de niños y padres 
desde siempre, tiene ante sí un 
futuro incierto. Todo comenzó el 3 
de mayo de 2019, cuando el pleno 
municipal votó dos mociones re-
lacionadas con él: por una parte, 
un Plan Estratégico, y por otra, 
una Ordenanza basada en una ini-
ciativa popular impulsada por la 
plataforma animalista ZooXXI. El 
plan hablaba de reducir las 300 
especies que actualmente alberga 
a 200. Pero la iniciativa animalis-
ta iba mucho más allá y establecía 
que se prohibiese la reproducción 
de aquellos animales que no for-
maran parte de “un proyecto de 
conservación con la reintroducción 
de las crías en el hábitat natural”. 
Un criterio que, en principio, redu-
ciría las especies a tan solo once, 
número que lo haría inviable. “De 
ser ese el número final de espe-
cies” -comenta sarcásticamente 
Adrià Casinos, profesor emérito de 
Zoología de la Universidad de Bar-
celona y actualmente patrono de 
la Fundación Zoo- “permítanme la 
boutade de decir que muchos bar-
celoneses tienen un zoo en su casa 
del que no son conscientes”.

En esa votación, además, se dio 
un hecho extraño: pese a ser dos 
propuestas “muy contradictorias” 
-en opinión de Damià Gibernet, 
cuidador del parque y portavoz del 
Comité de Empresa por el sindica-
to CGT-, ambas fueron aprobadas. 
Una por unanimidad (el Plan Es-
tratégico) y otra por mayoría (la 
Ordenanza). O sea, que hubo con-
cejales que votaron las dos (los de 

Barcelona en Comú, ERC, PDeCAT 
y el regidor no adscrito Joan Josep 
Puigcorbé). Un hecho que Casinos 
considera “como mínimo, una falta 
de seriedad o de rigor”. Pero es que 
además poco importa que el Plan 
Estratégico fuera aprobado unáni-
memente, ya que la Ordenanza es 
una norma jurídica de rango supe-
rior y, por tanto, prevalece sobre 
aquél. “Entonces” -se pregunta- 
“¿a qué viene todo este paripé?”.

Los antecedentes
Pero antes de nada, ¿qué es 
ZooXXI? Según Damià Gibernet, 
detrás de esta plataforma está Li-
bera, a la que describe como “el 
sector más radical dentro de la 
amalgama del animalismo, que es 
muy amplia y heterogénea”. “Du-
rante muchos años” -explica- “Li-
bera pidió el cierre incondicional 
del Zoo de Barcelona. Pero cuando 
desarrollaron la campaña Salve-
mos a la elefanta Susi, se dieron 

cuenta de que clausurarlo suponía 
un problema. Primero, porque los 
animales no podían ser devueltos 
a su hábitat natural. Por tanto, 
se percataron de que el cierre 
implicaba, de hecho, un maltrato 
animal. Y segundo, porque con su 
clausura se perdería toda una se-

rie de importantes equipamientos 
al servicio de los animales. Por 
eso Libera crea entonces la pla-
taforma ZooXXI, que es una forma 
más dulce de acabar con el Zoo, 
no cerrándolo directamente, sino 
intentado evitar las consecuencias 
negativas de un cierre inmediato”. 
¿Qué significa exactamente “más 
dulce”? “Pues ir desnaturalizan-
do el Zoo: se vendía como una 
transformación, pero en realidad 
solo se permitía la reproducción 
de aquellas especies que pudieran 

reintroducirse. Un número verda-
deramente exiguo, once especies, 
lo cual lo haría inviable”.

Para el lector no enterado, Sal-
vemos a la elefanta Susi fue una 
campaña desarrollada en 2009 a 
raíz de la muerte el año anterior 
de la elefanta Alicia. En otro artí-
culo en El País (“Revuelta laboral 
por el plan de Colau de vaciar el 
zoo”, 15 de febrero de 2019) el 
propio Gibernet y otros dos cui-
dadores (Rosana Gallego y Hugo 
Fernández) aseguran que “el equi-
po de gobierno de Ada Colau se ha 
apoyado en una plataforma nacida 
en 2009 que “engañó” a la pobla-
ción con la campaña Salvemos a 
la elefanta Susi”. “En 2008” -ex-
plican- “falleció la elefanta Alicia, 
y Susi se quedó sola en la instala-
ción. La campaña presionó y faltó a 
la verdad diciendo que la elefanta 
estaba sola, deprimida y enferma. 
Reaccionamos mejorando las insta-
laciones y trajimos al elefante Yoyo 
del Rioleón Safari. Pero ellos que-
rían más. Exigían el cierre de todo 
el zoo”. Conclusión: “diez años 
después, Susi sigue viviendo y los 
que pretendían el cierre del parque 
han ganado la partida”, lamenta 
Hugo Fernández”. Para acabar de 

redondear el retrato, diremos que 
el promotor de ZooXXI es un viejo 
conocido del público barcelonés: 
Lorenzo Anselmi. Para quien no lo 
recuerde, fue este activista argen-
tino quien promovió otra platafor-
ma (Prou!), que precisamente por 
las fechas en que falleció Alicia 
(2008), conseguía que la Mesa del 
Parlament admitiera a trámite una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
para prohibir las corridas de toros 
en Cataluña.

El criterio animalista
La tesis de Anselmi es que “el mo-
delo de conservación actual se 
basa en la reproducción y el in-
tercambio entre zoos para evitar 
la consanguinidad y los problemas 
sociales. ZooXXI quiere darle la 
vuelta y reproducir animales no 
para trasladarlos, sino para rein-
troducirlos” (“La presión anima-
lista aboca al Zoo de Barcelona a 
quedarse sin la colección de ani-
males”, El País, 17 de marzo de 
2019). Y declara que con su pro-
puesta “Barcelona tendrá el pri-
mer zoo animalista del planeta”.

Adrià Casinos, sin embargo, 
niega la mayor. Según este experto 
en Zoología, la tesis animalista “es 
completamente absurda”. “Muchas 
veces” -afirma- “las especies que 
están en zoos proceden de gene-
raciones de animales nacidos en 
ese hábitat. De hecho, no creo que 
haya actualmente en Europa un 
solo zoo donde viva un león salva-

je. Probablemente, los leones de 
los zoos europeos tengan detrás 
cinco o seis generaciones de an-
tecesores nacidos en zoos. Lo cual 
hace absolutamente inviable libe-
rar o reintroducir a esos animales 
en un medio natural, ya que serían 
incapaces de competir para la su-
pervivencia. No sobrevivirían”. Y 
no oculta su malestar contra los 
animalistas: “La mayor parte de 
ellos no tiene ninguna acreditación 
profesional ni científica para poder 
opinar sobre el tema”.

La situación a día de hoy, según Damià 
Gibernet, es la siguiente: “El número 
de especies se ha ampliado: ya no serían 
esas escasas once (las susceptibles de ser 
reintroducidas en la naturaleza) sino que 
se incluiría también a aquellas que están 
en peligro de extinción”. Lo cual coincidiría 
con la fórmula alternativa propuesta por 
el actual director del Zoo, Antoni Alarcón, 
que contempla acoger tanto a las especies 
amenazadas como a las autóctonas y 
aquellas para las que existan proyectos de 
conservación. “Aun así serían muchas menos 

que las que hay ahora, pero sería razonable”, 
apostilla. Además, añade el representante 
sindical, documentos en principio tan 
contradictorios como el Plan Estratégico 
y la Ordenanza, ahora ya no lo son. “Se han 
moderado las dos propuestas. Los animalistas 
han rebajado parte de sus exigencias, al igual 
que los demás”. ¿Y el futuro? “Dependerá de 
cómo se interprete la Ordenanza” -sentencia- 
“y la interpretación correrá a cargo de la 
Fundación Zoo y, en todo caso, de la Dirección 
del parque, que deberá proponer un listado 
de especies que cumpla la Ordenanza”.

Un futuro incierto 

El equipamiento 
afronta su adaptación 
a dos normativas 
bajo las que subyace 
el enfrentamiento 
entre animalistas y 
responsables del zoo

IgNAsI R. RENoM
Un trabajador del Zoo alimenta a los pingüinos bajo la mirada de los visitantes

lLa nueva Ordenanza 
prevalece sobre un 
Plan Director que 
fue aprobado por 
unanimidad política

lAunque el zoo reducirá 
las especies, se 
mantendrán las que sin 
ser autóctonas están 
en peligro de extinción
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tres dècades que l’utilitzen com a 
zona d’esbarjo i trobada, drecera 
cap al metro i petanca. És un parc 
per la via dels fets. Aquesta tar-
dor van venir tècnics a fer-hi pros-
peccions geològiques i els usuaris 
van descobrir un pla dat i beneït: 
es va aprovar en comissió fa dos 
anys i les obres ja han estat lici-
tades. Fonts municipals asseguren 
que a final d’any està previst col-
locar-hi la primera pedra.

Els veïns de l’entorn van comen-
çar a mobilitzar-se al novembre. 

Han penjat pancartes al voltant 
del jardí i han exposat les seves 
reivindicacions en un consell de 
barri i dues audiències públiques. 
Han demanat reunió personal amb 
el regidor del districte, Eloi Badia 
(BComú), però de moment no els 
han donat cita. S’han pogut veure 
amb càrrecs tècnics del districte, 
que els van refermar la voluntat 
municipal de tirar endavant l’obra. 
En paral·lel, tramiten la constitu-
ció d’una nova associació de veïns 
que naixerà amb aquesta primera 

reivindicació estrella i que unirà 
esforços amb mitja dotzena d’en-
titats més de l’entorn a través de 
la nova Federació de barris de Grà-
cia, també a punt de crear-se.

“Des que es va construir la ron-
da per als Jocs Olímpics, aquest 
solar s’ha usat com a parc, fins i 
tot l’Ajuntament el va acondici-
ar fa anys amb unes escales i una 
petanca”, argumenta Alexandre 
Salas, president de l’embrionària 
associació de veïns Vallcarca-Pe-
nitents. “No demanem a l’Ajunta-

Rèquiem per un 
jardí sense nom

MERItxEll M. pAuNé

Als cementiris de guerra sovint es 
guarda una tomba simbòlica als cai-
guts anònims, per recordar els sol-
dats indocumentats que van donar 
la vida per la causa que defensa-
ven. Al barri de Vallcarca-Penitents 
hi ha un jardí anònim a punt de ser 
sacrificat en nom de la lluita per 
l’accés a l’habitatge. Un grup de 
veïns no accepta l’ofrena imposada 
i reclama al districte de Gràcia que 
amnistiï el triangle verd i aturi els 

plans de construcció a final d’any 
d’un bloc de 34 pisos públics. I 
s’han revoltat en nom d’una altra 
causa justa i urgent, la lluita contra 
la contaminació barcelonina.

Es tracta d’un solar municipal 
qualificat d’equipaments, a tocar de 
la Ronda de Dalt. Quan es va cons-
truir aquesta via ràpida, als anys 90, 
es va reduir l’amplada prevista per 
l’alcalde franquista Porcioles i van 
quedar ‘pastilles’ de terreny obli-
dades als marges. Són anomenats 
‘sobrants de ronda’. Amb els anys 
aquests solars -la majoria costeruts- 
s’han convertit en equipaments. És 
el cas, per exemple, de la biblioteca 
del barri o la residència Roland Mc-
Donald que hi ha al costat del petit 
parc amenaçat.

Parc per la via dels fets
El parc, de fet, no existeix sobre 
el paper. Als plànols només és un 
llaminer solar municipal edifica-
ble. La realitat és que els veïns fa 

Veïns de Vallcarca-
Penitents es revolten 
contra el pla municipal 
de construir pisos 
públics en un triangle 
verd a tocar de la 
ronda de Dalt

La pedra a la sabata del districte de Gràcia són 
els conflictes urbanístics. La major patata calenta 
heretada és el faraònic pla de transformació 
de Vallcarca: una rambla verda projectada el 
2002 pretenia redibuixar el barri i va sembrar 
el casc antic de runa, expropiacions, ocupacions 
i protestes. Entre els conflictes nascuts a l’era 
Colau hi ha les casetes d’Encarnació i la seva 
alzina bicentenària: el districte va autoritzar un 
projecte privat que va posar en peu de guerra el 
teixit social gracienc. La pressió va fer rectificar 
al consistori, que ha catalogat cases i alzina i 

desembutxacarà més de 9 milions d’euros per 
expropiar la finca i fer-hi una escola bressol.

Un cas semblant al del jardí anònim de la 
ronda és el pla dels comuns per construir 70 pisos 
públics en un interior d’illa del carrer Astúries. 
Tècnicament és un espai edificable, però els veïns 
no accepten la construcció perquè els deixa sense 
sol, llum i ventilació, tala un arbre centenari 
i tanca un centre infantil. El rebuig veïnal 
i de gran part de l’oposició va forçar el govern 
a ajornar el projecte fins després d’eleccions 
i de moment no s’ha reprès.

L’urbanisme, la creu de Gràcia

IgNAsI R. RENoM
Els veïns van començar a mobilitzar-se al novembre penjant pancartes i han exposat les seves reivindicacions en un consell de barri i dues audiències públiques

lMentre el veïnat 
demana una fòrmula 
per “legalitzar” el 
parc, el districte sosté 
que cal habitatge públic

I.R.
La zona verda es troba a tocar de la ronda de Dalt

ment que faci cap despesa, només 
que no ens tregui el nostre petit 
parc!”, protesta Manuel Hernán-
dez, un altre dels revoltats. Els dos 
consideren que la transformació de 
la parcel·la serà “molt agressiva” 
perquè implica talar-ne la majoria 
d’arbres. “El districte fa cas omís 
dels nostres arguments mentre 
s’omple la boca d’emergència cli-
màtica”, critica Sala.

“Dinàmica de confrontació”
“Apostem pel diàleg però no veiem 
voluntat de consensuar ni d’escol-
tar; ens estan arrossegant a una 
dinàmica de confrontació”, lamen-
ta el president en funcions. Les 
properes passes seran tornar a en-
cartellar i fer una embustiada per 
cridar a la mobilització. “Estem a 
temps de rectificar”, sosté Sala, 
convençut que aturar el projecte 
és una decisió política i no pas tèc-
nica. “La llei et pot permetre fer 
coses, però la política també és 
tenir sensibilitat i la imatge de ma-
quinària municipal arrancant ar-
bres no s’adiu gaire amb el discurs 
de la Barcelona actual”, adverteix.

Portaveus del districte de Grà-
cia defensen que sí que s’ha dia-
logat amb els veïns, tot i que ad-
meten que sobretot la interlocució 
s’ha circumscrit als usuaris de la 
petanca i possibles reubicacions 
d’aquesta pista de joc. “Tenim una 
mancança molt greu d’habitatge 
públic a Barcelona i en especial a 
Gràcia”, recorden. “És molt neces-
sari construir habitatge, és priori-
tari, no podem menystenir cap es-
pai on pugui fer-se’n”, insisteixen.

Serà un edifici amb diferents 
volums i una alçada màxima de 5 
plantes. “No taparà la llum ni la 
visibilitat”, afegeixen. A més unes 
escales laterals permetran creuar 
la parcel·la en direcció al metro, 
per mantenir l’ús de drecera. Con-
tindrà 34 dotacionals per a gent 
gran, un tipus molt sol·licitat. So-
bre la pèrdua del jardí, el districte 
es limita a respondre que “s’es-
tà fent un catàleg d’espais verds, 
però aquest edifici ja estava previst 
i el solar no està qualificat de zona 
verda”. “Gràcia té també necessi-
tat d’espais verds, però els barris 
de muntanya no són qui menys en 
tenen perquè estan al costat de 
Collserola, allò que els manca pre-
cisament és habitatge”, redunden.
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SOS patrimoni industrial
El govern municipal del districte va 
encarregar el passat mandat un es-
tudi i avaluació sobre els béns ca-
talogats del districte de Sant Martí 
amb el fi d’analitzar l’estat en què 

El Besòs clama 
actuació pública
La celebració del Fòrum del Besòs el passat 21 i 22 
de febrer enceta una nova via de treball en el moviment 
veïnal mitjançant la qual barris de Barcelona, Sant 
Adrià, Badalona, Santa Coloma i Montcada reconeixem 
problemes comuns en matèria d’habitatge, contaminació, 
d’àrees industrials degradades o transport. No és res de 
nou. La mateixa administració ha reconegut la necessitat 
de considerar la zona del Besòs com un espai d’intervenció 
preferent. Però una cosa és delimitar els problemes i una 
altra intervenir-hi per resoldre’ls.

Sabem per experiència que l’Administració és lenta, 
sobretot quan es tracta d’actuar en qüestions molt 
complexes que requereixen una colossal aportació de 
recursos financers i humans. Les inèrcies, les pressions 
de tota mena, la voluntat d’acontentar tothom, la manca de 
sensibilitat… tot conspira a favor que els grans problemes 
segueixin sense ser abordats.

I la zona del Besòs té problemes que no poden esperar: 
barris amb habitatges necessitats de rehabilitació, amb 
desnonaments, amb greus focus de contaminació, com les 
plantes industrials de Tersa i Lafarge, l’enorme volum de 
trànsit o la gran presència d’amiant. Amb un riu sempre 
en perill de degradació, amb molt d’atur i de pobresa, amb 
polígons que esperen alternatives, amb espais trossejats 
per grans infraestructures, amb transport públic insuficient.

Sabem que l’única forma que les coses canviïn és que 
els afectats plantegem propostes, alternatives i que fem 
pressió perquè les Administracions no s’adormin i hi 
intervinguin. Ens calen idees clares que donin solucions 
i evitin que siguin els interessos especulatius habituals 
els que s’hi acabin imposant.

Això és el que hem començat a treballar en les sessions 
celebrades al barri de la Mina: l’inici d’una feina entre 
barris de l’Àrea Metropolitana per abordar qüestions 
comunes, teixir solidaritat, reflexió i propostes que permetin 
que finalment el Besòs sigui una àrea prioritària d’actuació. 
El primer intent ha estat reeixit, ara cal que 
la iniciativa prengui consistència.

La veu de les
associacions

David Caminada
El passat mes de gener el periodista David Caminada va 
ser agredit prop de la plaça Sant Jaume per un jove de 
nacionalitat sueca que acavaba d’assassinar no gaire lluny 
un home i una dona. El periodista de 52 anys, treballador 
de l’Ajuntament de Barcelona i professor de periodisme en 
la Universitat Pompeu Fabra, va morir a conseqüència de la 
ferida rebuda. En David era el company de vida de Cristina 
Palomar, la “nostra” Cristina, de Carrer, de la Favb. Com 
que ens és molt difícil trobar les paraules, reproduïm un 
dibuix que l’amic Fer li va dedicar al David i que resumeix 
molt bé les sensacions que vam tenir el dia del seu comiat.

es troben cadascun dels béns ar-
quitectònics catalogats existents, 
que són 161. D’aquests, 122 són de 
propietat privada i 39 de propietat 
pública, la major part (29) són de 
l’Ajuntament de Barcelona.

L’estudi, que va consistir en 
una inspecció visual externa so-

bre la totalitat de béns (públics i 
privats) i posterior diagnosi indivi-
dualitzada completa, va assignar 
nivells de prioritat en la determi-
nació de mesures d’intervenció. 
Es van classificar el béns segons 
l’estat de conservació, aconse-
llant una intervenció urgent en 
alguns que presenten deteriora-

ment greu com l’edifici de Colores 
Hispania (carrer Pere IV), la faça-
na de Cotxeres tramvia TMB (Ciu-
tat de Granada), la nau Locales y 
Fuerzas Industriales SA (carrer Pa-
llars). També figuraven el conjunt 
de Ca l’Alier que ha sigut rehabi-
litat recentment i la cooperativa 
La Flor de Maig, també finalitzada 
la seva rehabilitació parcial. Pel 
camí s’ha perdut pràcticament de 
forma irreversible la nau catalo-
gada de Tallada i Lora (carrer Bo-
lívia), que es va ensorrar. I estan 
pendents encara d’intervenir dos 
dels elements que l’estudi posa en 
la màxima alerta per risc irreversi-

fER
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LA CAMBRA FOSCA

EN POSITIU

Les cartes enviades a la 
secció de La veu dels lectors 
han de tenir un màxim de 
1.800 caracters (mig foli). Ens 
reservem el dret d’adaptar-les 
si superen aquesta extensió.

27 anys d’impunitat
El 15 de desembre de 1992 
Pedro Álvarez va ser assassinat 
a l’Hospitalet d’un tret al cap 
quan acompanyava a casa la 
seva parella: tenia 20 anys. 
Dies després va ser detingut 
un agent de la Policia Nacional 
per la seva presumpta relació 
amb els fets, però els pals a 
les rodes de la investigació per 
part d’un conjunt de poders 
(polític, judicial, policial) va 
fer que quedés en llibertat. 
El judici no va arribar mai 
i ara, el setembre de 2020, 
el cas prescriu. Durant tots 
aquests anys els pares d’en 
Pedro, Juanjo Álvarez i 
Carmen Peso, els familiars i 
els amics solidaris han portat 
a terme una enorme lluita 
per esbrinar la veritat i que 
es fes justícia. El passat mes 
de desembre l’advocat de 
la família, l’activista Benet 
Salellas, va tornar a sol·licitar 
la reobertura del cas, al·legant 

tant irregularitats en la 
instrucció com l’ocultació 
de proves. Però el jutge 
acaba de rebutjar la petició 
argumentant que “el cas ja 
ha prescrit i no ha aparegut 
cap novetat que justifiqui una 
nova investigació”. Salellas 
i la família d’en Pedro no es 
rendeixen: faran un recurs i 

apel·laran a l’Audiència 
de Barcelona, tot i que 
aquesta també s’ha mostrat 
favorable a la prescripció. 
Lamentablement, tot fa pensar 
que aquest crim quedarà 
impune. El que sí que queda 
tocat és un sistema democràtic 
que encara permet que es 
protegeixin alguns assassins.

ble: la nau del vapor de Can Ricart 
i la Escocesa, que fa uns mesos va 
veure ensorrar-se la coberta d’una 
de les naus.

El grup de patrimoni i memò-
ria històrica de l’AV del Poblenou 
ha demanat que no s’endarrerei-
xin més les obres de rehabilitació 
d’aquests elements patrimonials 
per evitar que acabin perdent-se 
com ja ha passat en altres casos. 
És imprescindible que almenys en 
l’actual mandat  s’inverteixi en la 
rehabilitació de Can Ricart, la Es-
cocesa i també en la darrera i últi-
ma fase del Muhba Oliva Artés per 
poder inaugurar el museu com més 
aviat millor.

GRuP dE MEMòRIA 
I PAtRIMONI
AV del Poblenou

L’Objectiu 0,7%, 
25 anys després
La clau de la porta de Verneda Soli-
dària a la planta sisena del Centre 
Cívic Sant Martí porta una etiqueta 
que diu “0,7%”. El naixement de 
la plataforma d’entitats solidàri-
es del barri i les acampades a la 
Diagonal reivindicant el 0,7% van 
coincidir en el temps. Vint-i-cinc 
anys després la situació ha canviat 
molt poc i, si ho ha fet, ha estat a 
pitjor. Reproduïm un fragment de 
l’article que Kike Buil publicava al 
número zero de “El Rebrot” (juny 
de 1995) sota el títol “0,7 i més. 
Sí, però amb transparència i quali-
tat”. No calen comentaris.

“No us heu preguntat mai d’on 
surt aquesta xifra tan curiosa, o a 
què ens referim exactament amb 

això de la transparència i la quali-
tat. L’any 1972 les Nacions Unides 
van aprovar una resolució segons 
la qual els països desenvolupats 
havien de destinar el 0,7% del pro-
ducte interior brut del país (PIB) al 
desenvolupament dels països del 
sud, això els permetria superar la 
pobresa en un termini de 25 anys.

Espanya, com la majoria de paï-
sos estava d’acord amb aquesta re-
solució i es va comprometre a com-
plir-la, però ara ens trobem que, 
excepte algun país del nord d’Euro-
pa, la majoria no ha complert la re-
comanació del 0,7% i, repetint els 
mateixos càlculs macroeconòmics 
amb dades de 1994, el percentatge 
sobre el PIB que el Nord hauria de 
destinar al Sud és del 6,5%.

Per aquesta raó diem que no es 
tracta ni del 0,7%, ni del 6,5%, es 
tracta de canviar unes injustes re-
lacions econòmiques mundials que 
provoquen que el 20% de la pobla-
ció disposi del 83% de la riquesa 
del planeta...”.

El REbROt
Revista de Verneda Solidària. 
Número 63. Febrer 2020.

El fiscal anticorrupció 
demana cinc anys de presó 
per qui va ser supertinent 
d’alcalde d’Hàbitat Urbà 
a l’època de l’Ajuntament 
de Trias. El motiu, la 
contractació il·legal de 
l’alcalde de Cervelló, de 
l’antiga Convergència i 
Unió, per part de Barcelona 
Regional, empresa de la 
qual Vives presidia el consell 
d’administració. El batlle 
va cobrar 155.000 euros 
de l’erari públic per no fer 
res: no va ocupar ni un dia 
el seu lloc de treball. No 
va “currar” una sola hora 
de les 40 setmanals a què 
li obligava el contracte. I 
no era l’únic: en la mateixa 
situació estava en Leslie, el 
cantant dels Sírex, també 
pròxim a CIU. Antoni Vives, 
que sonava com a flamant 
successor de Trias, va 
abandonar la política l’any 
2015 acorralat per aquests 
i altres escàndols, com la 
implicació en la trama del 
3% de finançament irregular 
de Convergència. Que Vives 
reviscoli ara per afrontar 
les seves responsabilitats 
té molt a veure amb la 
labor de persones com 
en Joan Llinares, que 
estava al capdavant de 
l’Oficina de Transparència 
de l’Ajuntament, que van 
investigar sense por un poder 
que es prenia la política com 
una festa privada.

Vives 
reviu

Expulsats del temple
L’Agrupament Escolta Antoni 
Gaudí ha rebut l’ordre 
d’abandonar les dependències 
on desenvolupa la seva 
activitat, que són propietat 
del temple de la Sagrada 
Família. El Patronat ha donat 
de termini fins al pròxim estiu 
per desallotjar l’espai. El cau, 
que fa 64 anys que en fa ús, 
organitza activitats de lleure 
per als joves i la canalla del 
barri. Mentre que la Sagrada 
Família argumenta que 
necessita enderrocar el local 
perquè vol destinar l’espai a 
“altres usos”, des de l’esplai i 
les entitats del barri ho tenen 
clar: prima la “cobdícia” de 
la seu en no poder obtenir 
rendiment econòmic d’aquest 
espai privilegiat. Que l’esplai 
sigui una entitat laica tampoc 

no ajuda a una actitud 
“pietosa”. El 8 de febrer, 
500 veïnes i veïns van rodejar 
el temple com a senyal de 

protesta al crit de “Antoni 
Gaudí ens voldria aquí!”, 
i van plantejar una reivindicació 
molt clara: El Patronat, que 
té ingressos milionaris, ha de 
finançar un local provisional fins 
que l’entitat ocupi la futura 
seu a la Fàbrica del Sucre, 
equipament municipal les 
obres del qual encara han de 
durar uns anys. Entre els crits 
del manifestants es va sentir 
“Volem més lleure i menys 
negoci”. Un barri cada cop més 
turístic on s’està expulsant el 
veïnat i el comerç de proximitat 
ara veu atònit com també 
s’expulsa les entitats socials. 
De moment, el president de 
la Junta constructora de la 
Sagrada Família es va rentar 
les mans en l’entrevista que 
li van fer a Betevé.

Vida i solidaritat al Montjuïc barraquista
El Castell de Montjuïc ha 
obert al públic una exposició 
comissariada per Oriol 
Granados, Francesc Banús 
i Rafel Usero que neix de la 
voluntat del Centre d’Estudis 
de Montjuïc de difondre la 
memòria del barraquisme a la 
muntanya. La mostra explica 
amb fotografies i entrevistes a 
antics barraquistes de Montjuïc 
(recordem que van arribar 
a viure-hi prop de 30.000 
persones) com, malgrat les 
duríssimes condicions de vida 

i la falta de serveis bàsics, 
el veïnat va aconseguir centres 
socials, biblioteques i llocs 
de trobada on promoure la 
vida cultural. Fins i tot van ser 
capaços d’editar un petit diari, 
La voz de la montaña. Davant 
d’una ciutat que donava 
l’esquena a les barraques, 
el seu veïnat va construir 
un univers autosuficient basat 
en la solidaritat. Seria bo que 
l’exposició rutlli per altres 
espais i barris quan acabi 
a l’agost al Castell.
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Les ampliacions del port i l’aeroport 
de Barcelona s’han d’aturarPlAtAfORMA zEROPORt (*)

Tot i la crisi climàtica i ecolò-
gica actual i els milions de 
tones de GEH i altres conta-
minants que emeten el port i 

l’aeroport de Barcelona, AENA i Port 
de Barcelona estan acordant i projec-
tant-ne noves ampliacions, que per-
metran incrementar-ne la capacitat 
i també les emissions. A més a més, 
a causa de les ingents quantitats de 
residus i partícules contaminants i la 
gran contaminació lumínica i sonora 
que generen, el port i l’aeroport afec-
ten negativament a la salut i el benes-
tar de les poblacions veïnes i n’alteren 
el comportament.

Aquestes infraestructures són, 
així mateix, peces angulars d’un 
model econòmic i turístic insosteni-
ble que atempta contra les necessi-
tats vitals bàsiques i que implica un 
fort impacte social: encariment de 
l’habitatge, massificació de l’espai 
urbà i del transport públic, precarit-
zació laboral, desaparició del comerç 
local, greus problemes de mobilitat. 
Ambdues infraestructures han des-
truït el seu entorn immediat, arra-
sant la línia natural de costa i va-
luosos espais naturals, que són font 
de biodiversitat, aporten múltiples 
beneficis ambientals, socials i econò-
mics, i ajuden a atenuar els efectes 
del canvi climàtic.

Agenda reivindicativa

Davant d’aquesta situació, movi-
ments pel clima, entitats socials i 
organitzacions ecologistes uneixen 
les seves lluites en un front comú, la 
nova Plataforma Zeroport.
La plataforma neix per reclamar 
responsabilitat al Govern espanyol, 
a la Generalitat de Catalunya i als 
ajuntaments implicats, administra-
cions que han declarat l’emergència 
climàtica; per fer un gir radical en 
les seves actuals polítiques expan-
sionistes i insostenibles que venen 
impulsant aquests dos sectors, i és 
per això que exigeixen:

La retirada immediata i sense 
condicions dels plans d’ampliació 
de l’activitat i de les infraestructu-
res del port i l’aeroport presents i 
futurs, així com de les noves infra-
estructures viàries previstes per ab-
sorbir aquests augments d’activitat.

La definició immediata de plans 
de reducció de línies de vols i rutes de 

dANI COdINA
La plataforma posa en el punt de mira aquestes infraestructures com a peces angulars d’un model econòmic i turístic insostenible

transport marítim, prioritàriament 
vols en trajectes curts i creuers, per 
disminuir els nivells de contaminació 
atmosfèrica i acústica, i així protegir 
la salut de la població afectada i as-
solir la reducció anual d’emissions de 
CO2 del 7,6% per complir amb els ob-
jectius climàtics l’any 2030.

L’eliminació de manera urgent 
dels privilegis fiscals i dels subsidis 

de l’activitat del port i l’aeroport 
(via IVA, taxació del fuel i dels vi-
atges freqüents...) perquè incorpori 
els costos socioambientals que ge-
nera, i així poder reinvertir aquests 
ingressos en la millora de modes de 
mobilitat més sostenibles i en el fo-
ment de sectors econòmics més jus-
tos en els àmbits social, ambiental, 
laboral, climàtic, etc.

Aquest nom és encara un refugi.
La santedat civil de la cobdícia
i també l’exabrupte generós
dels morts a Montjuïc, enfront del mar.
On és aquella burgesia culta?
I aquells obrers que, a més del seu ofici,
se sabien poemes de memòria?
Què pot, encara, unir-me a una ciutat
a qui li veig la cara maquillada
com d’una mare morta?
Callat, escolto el ferro dels tramvies
que quan jo era jove passaven per la Rambla:
una sonata de pobresa i roses.
Però, a Montjuïc tinc dues filles,
i ara m’ofèn una gentada estranya,
que s’encega en la festa innecessària
d’hotels gelats i aparadors superflus.
Sol ser als refugis
on, a vegades, fa més fred que enlloc,
desolada ciutat que fas de puta.

AdORAtIO

tINtA lIbRE
febrer de 2020

Joan Margarit (Lleida, 1938), úl-
tim Premi Cervantes, és una de 
les veus més sòlides de la poesia 
actual, tant en castellà com en ca-
talà. Els seus versos no escatimen 
l’atenció, com ell mateix afirma, 
per “allò brut, sorollós, lleig, can-
sat i violent”, al mateix temps que 
parlen del gran poder de consolació 
del fet poètic. L’autor ens ha brin-
dat aquest poema sobre la ciutat on 
viu i exerceix com a arquitecte.

Joan Margarit: ‘Barcelona’

lLes entitats demanen plans de reducció 
de línies de vols i rutes marítimes, 
l’eliminació dels beneficis fiscals 
a aquesta activitat econòmica 
i la declaració de Xarxa Natura 2000 
a l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat 

La declaració de Xarxa Natura 
2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari 
del Llobregat, ampliant-la a nous 
espais singulars d’alt valor am-
biental com l’antiga llera del riu 
Llobregat i el seu àmbit marí, i, al-
hora, la reparació dels danys ambi-
entals i socials causats per aques-
tes infraestructures.

L’única manera d’assolir els ob-
jectius ambientals fixats per a l’any 
2030 passen pel decreixement, no 
per les enganyoses estratègies d’eco-
nomia verda o desenvolupament 
sostenible, perpetuadores del siste-
ma econòmic que ens han portat a 
la situació d’emergència ecològica i 
climàtica actual.

El creixement infinit és impossi-
ble en un planeta finit; el creixement 
del port i de l’aeroport són inviables 
en una Barcelona finita!

(*) La plataforma 
Zeroport, que 
està formada per 
entitats socials 
i organitzacions 
ecologistes, 
entre les quals 
la Favb, s’ha 
constituït per 
articular les 
lluites pel 
decreixement del 
port i l’aeroport 
de Barcelona.

El Perich
Ara fa 25 anys que ens va deixar 
el gran Jaume Perich. L’any 1970 
publicava la seva obra més recor-
dada, Autopista. Nosaltres també 
recordem amb especial afecte la col-
laboració en el número que Carrer 
va dedicar a la Barcelona olímpica. 
Els seus ninots ens feien somriure i 
pensar. Què dirien els dibuixos d’en 
Perich davant la que està caient 
ara: el treball-escombraria, el rescat 
a la banca, les retallades en sanitat i 
educació, la corrupció, l’independen-
tisme i el dependentisme. L’expulsió 
de les veïnes i veïns pel preu abusiu 
de l’habitatge i l’expansió turística. 
L’entrada de l’extrema dreta a les 
institucions. L’epidèmia que ens 
confon. Sentim la seva absència: ne-
cessitem somriure i pensar.



CARRER154 març 2020 DOSSIER 15

DOSSIER
Articles

manel aisa
jaume artigues
laura aznar
anaïs barnolas
lucía delgado
pablo feu

david g. mateu
lola no estás sola
jesús martínez
ana menéndez
aitor terradellas 
 

grup promotor 
del 30% a barcelona
diana virgós

Fotografia
albert-9 barris imatge
dani codina

marc javierre
joan linux
cristina palomar
ignasi r. renom

Portada
dani codina

La vulneració sistemàtica del dret bàsic 
que hauria de tenir tota persona a 
disposar d’un sostre on viure és la creu 
d’un sector, el de l’habitatge, que ha 
funcionat sense regulació emparat en 
el lliure mercat i el dret a la propietat. 
Posar-hi ordre és un repte necessari

Un repte descomunal i necessari

JAumE ARtIguES
arquitecte, membre de la comissió 
d’Habitatge de la Favb

s la pregunta que ens fem cada 
dia des de l’inici d’aquesta crisi 
de l’habitatge que ens ha tocat 

viure. Si resseguim el dret internacio-
nal, veurem com la Declaració Universal 
dels Drets Humans de 1948, a l’article 
25, reconeix el dret a l’habitatge com a 
part del dret a un nivell de vida adequat. 
L’article 31 de la Carta Social Europea 
ens diu: “Per garantir l’exercici efectiu 
del dret a l’habitatge, les parts es com-
prometen a adoptar mesures destinades 
a: 1. afavorir l’accés a l’habitatge d’un 
nivell suficient; 2. prevenir i pal·liar la 
situació de manca de llar amb vista a 
eliminar progressivament aquesta situ-
ació; 3. fer assequible el preu dels habi-
tatges a les persones que no disposen de 
recursos suficients”.

L’article 47 de la Constitució Es-
panyola defineix també que: “Tots els 
espanyols tenen dret a gaudir d’un 
habitatge digne i adequat. Els poders 
públics han de promoure les condici-
ons necessàries i establiran les normes 

pertinents per fer efectiu aquest dret, 
regulant la utilització del sòl d’acord 
amb l’interès general per impedir-ne 
l’especulació. La comunitat participa-
rà en les plusvàlues que generi l’acció 
urbanística dels ens públics”. També 
l’article 26 de l’Estatut de Catalunya 
especifica: “Les persones que no dispo-
sen dels recursos suficients tenen dret 
a accedir a un habitatge digne, per a la 
qual cosa els poders públics han d’es-
tablir per llei un sistema de mesures 
que garanteixi aquest dret, amb les 
condicions que determinen les lleis”. 
Finalment, la pregunta canvia de sen-
tit: què ha passat?

El mercat es pot regular

Vivim en una economia anomenada de 
lliure mercat, que permet la transforma-
ció de les coses, les idees i les persones en 
pures mercaderies per poder ser adquiri-
des, traspassades o venudes. Tot plegat, 
protegit per un altre dret constitucional, 
el dret a la propietat privada definit a 
l’article 33 de la nostra Constitució, tot 
i que subjecte a una hipotètica “funció 
social de la propietat” que, com diu el 

mateix article, hauria de delimitar-ne el 
contingut d’acord amb les lleis.

El dret a la propietat és, en la rea-
litat, la base de l’economia de mercat, 
que sovint entra en contradicció amb 
altres drets constitucionals. En defecte 
del desenvolupament de les lleis que 
haurien de definir el contingut social de 
la propietat, es pot parlar avui de l’exis-
tència de dues categories de drets cons-
titucionals i socials ben diferenciades: 
les que disposen ja d’un reconeixement 
social i polític i un suport jurídic adient, 
com ho són el dret a la salut i a l’edu-
cació, i aquelles categories que amb un 
insuficient desenvolupament legislatiu, 
resten a la disponibilitat pressupostària 
i política de les administracions públi-
ques, com el dret a l’habitatge.

Malgrat que els dos primers són de 
suma importància i uns dels pilars de 
l’Estat del benestar, el dret a l’habitat-
ge també ha de ser reconegut i garantit 
igualment, perquè és fonamental per a 
l’autonomia i la igualtat de les persones i 
per a la cohesió social de les ciutats.

Per aquest motiu evident hem d’ad-
metre l’existència, com a mínim, de dos 

mercats regulats o intervinguts, tant en 
preus com en serveis i prestacions -el de 
la sanitat i el de l’educació-, perquè l’Es-
tat ha desenvolupat tot un cos legislatiu 
favorable i perquè la intervenció d’un 
important sector públic ha garantit el 
compliment de la seva funció i l’exercici 
dels drets fonamentals, contrarestant els 
interessos del sector privat.

No ha estat així en el nostre país en 
el cas del dret a l’habitatge, on l’Estat 
ha abandonat la seva funció en la cons-

trucció d’un sector públic i on el seu 
escàs desenvolupament jurídic ha po-
sat en evidència una política absen-
tista i deliberada de voler convertir 
tots els ciutadans en propietaris, per-
dent-se la possibilitat de l’exercici de 
la tutela pública en els moments de 
crisi com els actuals.

Una feinada enorme

Els reptes ara seran enormes: Les po-
lítiques del neoliberalisme iniciades 
al nostre país a la dècada dels anys 
90 del segle XX, han transformat les 
polítiques públiques: han obert l’emer-
gència de l’habitatge amb un desnona-
ment cada 12 minuts a tot l’Estat, han 
inutilitzat altres drets socials com el 
del treball, han manipulat les pen-
sions i els drets d’assistència social, 
han privatitzat patrimoni públic i han 
permès la pèrdua de la classificació de 
l’Habitatge de Protecció Oficial.

Reconstruir una política d’habitat-
ge homologable a la resta de països de 
la Unió Europea serà una feina extre-
madament complexa, que en paral·lel 
haurà de combatre la crisi de l’habitat-
ge, donar suport a la població afectada 
i a la defensa dels llogaters, atendre 
urgentment les persones sense llar 
amb habitatge d’emergència, destinar 
un finançament especial per a la pro-
ducció d’un parc d’habitatge protegit i 
regular els factors que alteren el mer-
cat de l’habitatge.

No és només el preu

La regulació del mercat de l’habitatge 
s’acabarà imposant com una necessi-
tat. No es tracta senzillament de fer 
una política de contenció de preus, 
sinó d’abordar tota la complexitat dels 
múltiples factors que alteren les con-
dicions del mercat: les condicions de 
la globalització, el posicionament de la 
ciutat, la crisi econòmica, la visió me-
tropolitana, les centralitats, el turis-
me, els incompliments de la legalitat, 
la legislació actual en vulneració de 
dret, la vulnerabilitat dels ciutadans, 

la inexistència d’un parc d’habitatge pro-
tegit i assequible, els pisos desocupats i 
buits, l’envelliment dels habitatges, les 
deficiències en la disciplina urbanística, 
l’aplicació efectiva d’una disciplina d’ha-
bitatge, les qualificacions obsoletes del 
PGM, la privatització del patrimoni pú-
blic, el factor patrimoni, els privilegis fis-
cals, les inversions públiques generadores 
de plusvàlues, i la construcció dels preus 
de l’habitatge, avui sense cap mena de 
control ni tutela de les administracions.

É

L’habitatge, dret o mercat?

lEls mercats del sector 
educatiu i sanitari s’han 
regulat i intervingut per 
poder garantir el dret 
a l’educació i la sanitat

AlbERt-9 bARRIS ImAtgE
Manifestació per l’habitatge digne l’abril del 2019

Davant d’aquest panorama, les responsabilitats polítiques són evidents. El Pacte 
Nacional per l’Habitatge 2007-2016, signat el 8 d’octubre de 2007 per totes les 
institucions i partits polítics de Catalunya, amb un únic balanç de la comissió 
de seguiment del 2008, va ser rotundament incomplet i finalment un fracàs. 
El compromís en el redreçament de la política d’habitatge amb un nou 
pacte per l’habitatge ha d’incloure tots els partits polítics i les institucions, 
començant pel govern de l’Estat -que hi ha de dedicar molts més recursos-, 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

El fracàs de la política

lLa regulació del mercat 
de l’habitatge s’acabarà 
imposant com una necessitat, 
més enllà d’una política de 
simple contenció de preus
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contra el 30%. És un fet lamentablement 
normal: el sector privat continua ignorant 
la funció social de l’habitatge i es torna con-
tra tot allò que pot restar-li una mínima 
rendibilitat als seus elevats beneficis.

A més dels resultats tangibles, és a 
dir, nous habitatges protegits en una 
ciutat que només té un 1,5% d’habitatge 
públic, amb l’aplicació de la mesura del 
30% s’han fet aportacions al debat sobre 
com garantir el dret a l’habitatge. Aquest 
és un debat central, ja que l’accés a l’ha-
bitatge ha estat vehiculat principalment 
pel mercat, ha produït desigualtat, segre-
gació, expulsions i desnonaments.

Amb l’horitzó d’aconseguir un futur 
amb més drets i justícia urbana, el 30% 
ha posat de nou el focus en la dimensió 
estructural del problema de l’habitatge: 
cal augmentar el parc d’habitatge asse-
quible i per fer-ho necessitem més que 
la iniciativa pública. Els privats també 
han d’aportar habitatge protegit, per 
superar l’enorme dèficit i per una qües-
tió de retorn social de les plusvàlues 
que obtenen.

Una altra aportació important ha estat 
posar altre cop l’atenció sobre l’habitatge 
de protecció oficial, per denunciar-ne la 
seva pèrdua massiva en els darrers 60 
anys i exigir-ne la qualificació perma-
nent. Enmig del debat sobre la regulació 
de preus dels lloguers i davant l’alarma 
que -raonadament- causa la gentrificació, 
el 30% és una primera mesura urbana de 
contenció de preus i anti-gentrificació.

A més d’exigir el compliment exhaus-
tiu del 30% a Barcelona i de seguir fent 
front als embats mediàtics i judicials en 
contra, serà clau estendre’l a d’altres mu-
nicipis. Perquè el problema d’accés a l’ha-
bitatge s’estén arreu -especialment a la 
regió metropolitana i àrees urbanes, però 
no només- i perquè, en cas contrari, serà 
més fàcil per als lobbies torpedinar-lo.

Fent quatre números, veiem ràpi-
dament l’impacte que tindria aconse-
guir-ho: 2.478 habitatges protegits a 

l’any si s’estengués als municipis de més 
de 20.000 habitants i capitals de comar-
ca. I 29.736 habitatges protegits més a 
tot Catalunya si s’hagués aplicat des del 
2007. A més, amb el nou decret llei d’ha-
bitatge 17/2019 aprovat pel Parlament i 
gràcies a les propostes d’entitats socials i 
municipis, tots aquests habitatges prote-
gits no es podran desqualificar i es podria 
obligar que fossin de lloguer, repte pen-
dent a Barcelona.

Responsabilitats compartides

Considerem un èxit i un aprenentatge tot 
el procés de proposta i lluita fins acon-
seguir l’entrada en vigor del 30%. Una 
mesura inèdita a la nostra geografia, on 
era desconeguda fins fa només dos anys, i 
que d’entrada va sorprendre no pocs par-
tits polítics i sectors. Aquesta via no ex-
clou en absolut la lluita a peu de carrer, 
sinó que la complementa.

Només cal veure la virulenta reacció 
de part del món de la construcció i les se-
ves pressions als grups municipals, o el 
munt de portades a la premsa amb “les 
deu plagues d’Egipte del 30%”, per en-
tendre que la corresponsabilització a què 
sotmet el sector privat és eficaç.

Cal continuar apostant per aprofitar 
al màxim el potencial del marc legis-
latiu existent, obrir totes les escletxes 
possibles i enderrocar mites i tabús que 
bloquegen canvis més ambiciosos i igual-
ment necessaris.

(*) PAH de Barcelona, Assemblea 
de Barris pel Decreixement Turístic, 
Sindicat de Llogateres, Observatori 
DESC, Favb

gRup pROmOtOR DEl 30% 
A bARCElOnA (*)

ui més qui menys, coneix o ha 
sentit parlar de la mesura del 
30%. ¿Sabem, però, què aporta, 

d’on va néixer i quins n’han estat els 
resultats?

Per començar, cal saber que funcio-
na de forma molt senzilla: totes les no-
ves construccions i grans rehabilitacions 
d’habitatge de més de 600 m² situades en 
sòl urbà consolidat -dins la ciutat ja cons-
truïda- hauran de destinar el 30% dels 
seus habitatges a protecció oficial. És a 
dir, si fins ara un privat podia vendre o 
llogar a preu de mercat el 100% de les 
promocions, amb la nova obligació haurà 
de destinar el 30% dels habitatges a preu 
de protecció oficial (taxat per llei i més 
baix que el de mercat).

Actuar sobre l’habitatge existent

Fins ara l’habitatge protegit només es po-
dia situar en zones noves de creixement, 
fora de la ciutat (sòl urbanitzable) o en 
zones de grans transformacions internes 

(sòl urbà no consolidat: com el 22@ o la 
Sagrera). Mentre que si parlem d’habi-
tatge protegit o 30%, inserim i distribuïm 
habitatge protegit en el procés de reno-
vació i rehabilitació de la ciutat existent. 
Aquest habitatge protegit no serà de pro-
pietat pública, sinó que actuem sobre el 
preu, que haurà de ser assequible (pro-
tegit). Barcelona és la primera ciutat ca-
talana que ho ha aplicat, a través d’una 
regulació urbanística.

El febrer del 2018, la PAH, l’Observa-
tori DESC, el Sindicat de Llogateres, la 
Favb i l’ABDT anunciàvem la presenta-
ció al Plenari de l’Ajuntament de la mo-
ció municipal per a l’ampliació del parc 
públic. Menys de 10 mesos després, el 
primer dels seus 5 punts, conegut com el 

30%, entrava en vigor amb l’aprovació de-
finitiva de la modificació del Pla General 
Metropolità per part de la Generalitat.

Entremig, les entitats socials vam ha-
ver de batallar en diversos fronts simul-
tanis que, a més, interaccionaven entre 
ells: negociació i pressió política per aple-
gar els suports municipals, treball amb 
l’equip tècnic de l’Ajuntament i la Gene-
ralitat per plasmar en termes urbanístics 
el contingut de la moció, foment del debat 
social, exercici de comunicació transpa-
rent pràcticament en viu, etc.

Tot plegat va ser un èxit sorgit dels 
moviments socials que, superant l’habi-
tual dificultat amb les vies formals, su-
posava un aprenentatge col·lectiu i l’ar-
ribada d’una mesura innovadora a cavall 
entre l’urbanisme i l’habitatge, i amb un 
caràcter inequívocament transformador.

Amb el 30% es calculaven guanyar 
uns 330 habitatges protegits a l’any. Si 

s’hagués aplicat des del 2007, any en què 
es va aprovar la Llei catalana del dret a 
l’habitatge que possibilitava fer-ho, avui 
tindríem 3.960 habitatges protegits més.

Un any després d’aprovar-se, voldrí-
em veure més promocions sotmeses a 
aquesta corresponsabilització. Cal acla-
rir que la causa de la baixa quantitat 
fins al moment no és l’impacte negatiu 
de la mesura, com pretén el sector pri-
vat en un exercici de victimisme, sinó la 
negativa de diversos grups municipals 
(concretament ERC i PSC) a acompa-
nyar l’aprovació inicial amb la suspensió 
de llicències, d’aplicació normativa quan 
es tracta d’una mesura d’aquest tipus. 
Així, el sector privat va tenir mesos per 
avançar la petició de llicències a l’apro-
vació definitiva i estalviar-se la respon-
sabilitat que hagués hagut d’assumir.

D’igual manera, sabem que als tribu-
nals hi ha en curs diversos processos oberts 

El 30% a Barcelona, reflexions 
un any després d’una victòria

Q

ARxIu 
Membres de les entitats promotores del 30% celebrant l’aprovació de la mesura a l’Ajuntament de Barcelona

lFins ara l’habitatge protegit 
només es podia situar fora 
de la ciutat o en zones 
de grans transformacions 
urbanístiques com el 22@

lL’obligació de dedicar el 30% 
de les noves construccions 
a habitatge protegit 
contindrà els preus i actuarà 
contra la gentrificació

AlbERt-9 bARRIS ImAtgE
Manifestació pel dret a l’habitatge
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bloc Llavors i tants d’altres que continu-
arem denunciant infatigablement.

Per altra banda, fa tan sols una set-
mana que la CNMC (Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia) va obrir un 
expedient sancionador a set plataformes 
digitals immobiliàries, entre elles Ide-
alista, per pactar de forma coordinada 
pràctiques que els permeten incremen-
tar artificialment preus i determinades 
condicions. Ja era hora! Fa temps que 
ho denunciem: els preus dels lloguers es 
construeixen en les plataformes digitals 
sense cap mena de control ni reglamen-

tació. Esperem ara que la instrucció i la 
resolució no es dilatin interminablement. 
Seria font d’estudi necessari analitzar a 
més a més com influeix en aquesta cons-
trucció fictícia dels preus la latència dels 
pisos buits per períodes de dos anys en 
els anuncis i la conseqüent contracció 
de l’oferta. El Govern central també ha 
anunciat una propera regulació dels llo-
guers, aquesta vegada sí, que ja veurem 
com es materialitza…

És el moment adient, necessari i ur-
gent, creiem que ho compartim tots, per 
a la renovació d’un Pacte per a l’Habitat-
ge amb un abast mínim de 10 anys que 
pugui ser assumit per entitats socials, 
sindicats, societat civil, grups polítics, 
sector privat i institucions de l’Estat, la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona.

És per això que emplacem cada insti-
tució a fer la seva feina, mentre els col-
lectius i entitats fem la nostra, que serà 
reclamar insistentment i incansablement 
el dret a un habitatge digne per a tothom.

AnA mEnénDEz
Presidenta de la Favb

l passat dimarts 24 de febrer la 
Favb, juntament amb els sin-
dicats CCOO i UGT, la PAH, 

l’Observatori DESC, la Taula del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, ECOM, 
la Fundació Arrels, la Fundació APIP-
ACAM i Entrepobles, presentava en roda 
de premsa al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya la Crida a un Pacte per a l’Ha-
bitatge 2020-2030.

Una posada de llarg en un marc des-
tacat i amic per a un treball intens que 
hem desenvolupat al llarg dels últims 
mesos al voltant d’una iniciativa que tots 
hem assumit ja com inajornable. Perquè 
aquesta crida busca una resposta urgent, 
eficient i consensuada a la greu crisi de 
l’habitatge que viuen tant la nostra ciu-
tat com el país sencer, i invoca un gran 
acord entre institucions -de l’Estat, de 
la Generalitat i de l’Ajuntament de Bar-
celona-, societat civil, sindicats, entitats 
socials i grups polítics. Un pacte que as-
sumeixi la necessitat de garantir el dret 
a l’habitatge com un dret de caràcter bà-
sic i universal, i que per tant destini una 
forta inversió i intervenció públiques a 
la construcció d’un sector públic potent i 
equilibrador del mercat.

Dins d’un mercat globalitzat, la ciu-
tat s’ha convertit en objecte d’extracció 
i l’especulació immobiliària ha assolit 
dimensions que estan fora de control, un 
fenomen que comporta processos d’expul-
sió veïnal dels barris i els converteix en 
territoris temàtics al servei dels sectors 
financer i immobiliari.

No diem res de nou si recordem que el 
mercat està desbocat, amb preus mitjans 
de lloguer que baten rècords trimestre 
rere trimestre a la nostra ciutat, (1.005,79 
euros al tercer de 2019), cavalcant sobre 
el patiment insuportable que provoquen 
els desnonaments, els comptabilitzats i 
els invisibles, encara més nombrosos, i 
que ja són actualment en un 85% produc-
te de l’impagament dels lloguers.

Davant la gravetat de la crisi, resulta 
imperatiu modificar el marc legislatiu, 
començant per la Llei d’Arrendaments 

Urbans (LAU) i desplegant la Llei pel 
Dret a l’habitatge 18/2007 en tots els 
seus aspectes. I donar suport a la pobla-
ció afectada, al trencament del seu pro-
jecte de vida i a la desubicació de l’entorn 
social que comporta el fenomen de la gen-
trificació, que afecta fonamentalment els 
barris centrals de la ciutat, tant per la 
pèrdua d’habitatge i canvis d’usos en ter-
mes quantitatius, com per la permanent 
expulsió de la classe treballadora i de les 
classes mitjanes empobrides.

També s’han d’atendre urgentment 
les persones sense llar, víctimes de vi-
olències diverses i agreujades en el cas 
de les dones, però sobretot fer polítiques 
de prevenció per evitar que la gent aca-
bi al carrer, implementant més i millors 
ajuts al lloguer, ajuts d’urgència, modi-
ficant els topalls mínims d’accés als ha-
bitatges protegits, facilitant els ajuts a 
la rehabilitació…

I és clar, destinar un finançament es-
pecial a la producció d’un parc d’habitat-
ge protegit. L’Estat hauria de destinar 

ren sensiblement la seva qualitat urbana 
amb projectes de reforma integral.

Certament, a nivell de control i fruit 
de la pressió social, alguna cosa es co-
mença a moure. La Unitat Contra l’Ex-
clusió Residencial (UCER) i el servei 
SIPHO que l’Ajuntament de Barcelona 
va posar en marxa el 2015, tot i les seves 
limitacions, han atès més de 6.500 famí-
lies. El recent Decret 17/2019 de mesu-
res urgents per millorar l’accés a l’habi-
tatge, ampliat gràcies a les aportacions 
de les entitats socials, intenta protegir 
les famílies en situació de vulnerabili-
tat, i evitar que puguin ser desnonades 
sense haver ofert un lloguer social als 
afectats. Ara caldrà que la judicatura se 
subjecti a la llei i deixi de dictar ordres 
que no s’ajusten a dret, com en el cas del 

Una iniciativa compartida 
per a un pacte imprescindible

E

lModificar el marc legislatiu, 
atendre de manera urgent 
les emergències o invertir 
en un parc d’habitatge públic 
són mesures ineludibles

lÉs el moment adient, 
necessari i urgent per 
firmar un pacte social 
per l’habitatge amb un 
abast mínim de 10 anys

IgnASI R. REnOm
Presentació de la Crida a un pacte per l’habitatge el passat 24 de febrer al Col·legi de Periodistes

un 2% del PIB a polítiques d’emergència 
per a la consecució d’un parc de lloguer 
del 15%, xifra que ens aproparia una 
mica a països del nostre entorn.

I com no esmentar la precarietat la-
boral a què han abocat les reformes la-
borals de 2010 i 2012! La relació entre 
salaris i possibilitat d’accés a l’habitatge 
és directa i romandrà negada mentre no 
es recuperi el treball de qualitat.

Polítiques integrals

La crisi de l’habitatge, ho sabem tots, 
s’ha convertit en un conjunt de conflic-
tes complexos que requereixen solucions 
complexes. És per això que per abordar-la 
calen polítiques integrals i avançar en la 
regulació del conjunt de factors que in-
tervenen en el mercat de l’habitatge, que 
nosaltres hem numerat en 21.

Amb propostes de solució molt diver-
ses, algunes d’innovadores, com abordar 
la qüestió d’un parc d’habitatge envellit 
en mans d’una població envellida a través 
d’un mecanisme d’hipoteca inversa pú-
blica. O la modificació de l’Article 3 de la 
Llei 18/2007 pel Dret a l’habitatge, amb 
la reducció a un any del termini en la de-
finició d’habitatge buit o permanentment 
desocupat. O una nova fiscalitat, via la 
Llei d’Urbanisme, sobre àrees que millo-
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pAblO FEu
advocat, membre de l’observatori 
metroPolità de l’Habitatge de bcn

urbanisme és la disciplina que 
analitza les necessitats dels as-
sentaments humans i que, a 

més, dissenya les estratègies d’actuació 
necessàries per millorar les condicions 
de vida dels habitants d’aquests assenta-
ments, sempre amb la finalitat exclusiva 
de satisfer l’interès general.

Per això, la Llei reserva expressament 
les competències d’urbanisme a l’adminis-
tració pública i prohibeix que l’exercitin 
els particulars, i també prohibeix que l’or-
denació urbanística de les ciutats generi 
descohesió social i dispersió territorial (ar-
ticles 2 i 3 de la llei d’Urbanisme de Cata-
lunya). I per assegurar encara més aques-
ta finalitat, la Constitució obliga a fer que 
l’activitat econòmica se subordini a la fun-
ció social, que considera que és un límit 
obligatori del dret de propietat (article 
33), i imposa l’obligació que les plusvàlues 
urbanístiques reverteixin sempre i sense 
excepció en tota la comunitat (article 47).

Forçats a marxar

No obstant això, sabem avui que, en ciu-
tats com Barcelona, en l’última dècada 
el ritme de creixement dels lloguers de 
l’habitatge ha superat més d’un 15%, 
en general, el ritme de creixement dels 
salaris. Això ha fet que en moltes zones 
el preu dels lloguers s’hagi equiparat al 
salari dels seus habitants, o que fins i tot 
els hagi superat.

I si un ha de pagar tot el que guanya 
al mercat immobiliari per una cosa tan 
bàsica com és l’habitatge, allò que succe-
eix és que es veu forçat a marxar a una 
altra ciutat en la qual els lloguers siguin 
més baixos. I on ho seran? Doncs, en les 
que estiguin més lluny de la ciutat enca-
rida i pitjor comunicades amb ella. El lloc 
que deixa l’habitant que es veu obligat a 
marxar només el podrà ocupar algú més 
ric, capaç de pagar l’alt lloguer que el 
mercat ha imposat en l’habitatge vacant.

Així, la societat del benestar retro-
cedeix perquè qui continua treballant a 
la ciutat per un sou que no li permet ja 
viure en ella, empitjora la seva qualitat 
de vida en complicar-se-li amb trasllats, 
cada vegada des de més lluny. A més, la 

Llei s’incompleix perquè amb la marxa 
de qui ja no pot pagar els lloguers alts es 
genera dispersió territorial i amb l’arri-
bada només dels que sí que són capaços 
de fer-ho, es genera descohesió social, 
perquè deixa de conviure a la ciutat gent 
amb diferent capacitat de renda.

Però, sobretot, la Llei s’incompleix 
perquè l’administració pública ja no és 
qui estableix el model d’ordenació urba-
nística a la ciutat encarida, sinó que qui 

ho fa és el mercat immobiliari, que ante-
posa la seva activitat econòmica a l’inte-
rès general i elimina la funció social com 
a límit del dret de propietat.

Sabem, també, que aquesta situació 
s’accelera quan la inversió pública des-
tinada a la millora dels barris degradats 

encareix el preu dels habitatges que es 
beneficien d’aquesta millora. Es produ-
eix amb això un nou incompliment de la 
Llei, atès que els propietaris d’aquests 
habitatges són els que patrimonialitzen 
en exclusiva les plusvàlues urbanísti-
ques generades amb diners públics, en 
lloc de fer-ho tota la comunitat, com exi-
geix la Constitució.

Davant això, la Llei d’Urbanisme es-
tableix mecanismes de correcció. Diu que 
per a garantir l’exercici de les competèn-
cies urbanístiques i el compliment de to-
tes les normes imperatives sobre aquesta 
matèria, les administracions poden re-
dactar instruments de planejament, de 
gestió urbanística i poden, també, “inter-
venir en el mercat immobiliari” (article 2 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya).

Si és així, des de l’urbanisme existeix 
plena habilitació legal perquè les admi-
nistracions públiques, en exercici de les 
seves competències urbanístiques, pu-
guin limitar les rendes de lloguer quan 
s’acrediti que les que imposa el mercat 
només per assegurar l’optimització del 
seu benefici, comporten un model d’or-
denació urbanística que genera dispersió 
territorial i descohesió social. La manera 

de fer-ho és establir un índex de referèn-
cia dels preus de lloguer que esdevingui 
obligatori en els casos demostrats en què 
els increments desenfrenats d’aquests 
preus produeixen aquestes conseqüènci-
es prohibides. El planejament urbanístic 
ha de definir aquests àmbits de limitació 
obligatòria de les rendes de lloguer, que 
hauran de regir fins que el mercat es cor-
regeixi i s’adeqüi a la realitat social a la 
qual està subordinat.

Aquest índex ha de ser adequat per 
permetre el benefici lògic de l’activitat 
immobiliària, però no l’especulatiu que 
pretén i que està rigorosament prohibit 
per la Constitució i, a més, hauran d’es-
tablir-se els mecanismes d’actualització 
necessaris perquè ningú no hi perdi i 
l’equilibri es mantingui. De fet, es trac-
ta que el mercat actuï tal com ho feia fa 
dècades, abans que tots admetéssim que 
podia desbocar-se en el seu propi benefici 
i en contra del de tots els altres.

Afavorir el benefici general

El planejament ha de delimitar també 
les àrees de reforma urbana per a la mi-
llora dels barris i afectar els habitatges 
inclosos en aquestes àrees a les càrre-
gues urbanístiques que la llei preveu per 
a tota actuació urbanística, inclosa la que 
es faci en sòl urbà ja consolidat. Aquestes 
càrregues s’han de cenyir als costos de 
l’actuació i a la cessió a la comunitat de 
part de l’aprofitament lucratiu, que en el 
cas de les actuacions de reforma urbana 
serà part de l’aprofitament existent però 
millorat, com ja es fa a la Comunitat Va-
lenciana, que el fixa en un 5%.

Això no significa que sempre s’hagi 
d’exigir als propietaris dels habitatges 
contribuir a tals càrregues, perquè po-
dria succeir que les millores que els bar-
ris necessiten no s’arribin a plantejar per 
falta de capacitat econòmica dels seus 
veïns per afrontar-les. El que significa és 
que aquestes càrregues s’hauran d’exigir 
sempre que els propietaris pretenguin 
patrimonializar en el seu exclusiu be-
nefici un esforç que és de tots, intentant 
vendre o llogar el seu habitatge a preus 
alts gràcies a la millora que la reforma 
urbana ha reportat a les seves finques.

L’urbanisme fa temps que ha donat 
la recepta de com actuar. Només cal 
atrevir-se a cuinar-la.

La clau de volta és l’urbanisme

L’

lLes administracions han 
d’exercir competències 
urbanístiques que permeten 
atacar la dispersió territorial 
i la descohesió social

JOAn lInux-9bARRIS ImAtgE
L’increment desenfrenat del preu dels pisos afecta tota l’àrea metropolitana

IgnASI R. REnOm
A Barcelona el creixement dels lloguers supera en un 15% el dels salaris
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“Les ocupacions són un tabú”

lAuRA AznAR

l preu mitjà del lloguer 
a Barcelona ha trencat 
la barrera dels 1.000 

euros mensuals, i en paral·lel, 
la ciutat encapçala el rànquing 
en nombre de desnonaments de 
tot l’Estat. La suma dels dos fac-
tors ajuda a explicar l’augment 
de les ocupacions i l’increment 
progressiu de famílies regis-
trades a la Mesa d’Emergència 
Habitacional, que està satura-
da. La problemàtica relacionada 
amb l’habitatge s’agreuja i no hi 
ha solucions prou valentes per 
fer-hi front. Així ho veu Lucía 
Delgado, una de les cares més 
visibles de la PAH de Barce-
lona. Amb ella fem balanç del 
paper de l’administració davant 
d’aquesta emergència i abordem 
les respostes que han articulat 
els moviments socials.

A principi de febrer, el 
Parlament de Catalunya va 
validar el nou decret llei de 
mesures urgents en matèria 
d’habitatge, aprovat pel 
Govern el desembre passat 
i que havia estat negociat 
amb els moviments socials. 
Quina valoració en fas?
El decret representa una 

ampliació de la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per  afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica. 
Estem contentes perquè implica 
que a Catalunya hi haurà més 
famílies protegides davant la 
vulneració d’aquest dret. A més, 
no només abordem l’emergència 
en el cas de desnonaments i im-
pagaments, sinó que posem so-
bre la taula les pujades de preu 
i les extincions dels contractes 
de lloguer, que quan s’acaben 
acaben produint desnonaments. 
I també hem pogut incloure la 
qüestió de les ocupacions. Lla-
vors, aquest decret és un avenç? 
Sí. Però és suficient? No.

Sense una llei que reguli 
el preu del lloguer és difícil 
resoldre la situació...
La regulació de preus és una 

cosa més que s’ha de fer, però 
no és l’única. Avui tenim dos 
grans problemes: l’emergència 
habitacional i la manca de parc 
públic o assequible d’habitatge. 
La gent que no pot pagar el preu 
de mercat, que està molt inflat, 
no té un lloc on anar, malgrat 
que sí que hi ha pisos disponi-
bles. En l’ADN de la PAH hi ha 
la reivindicació que tots els ha-
bitatges que venen d’execucions 
hipotecàries, així com els de la 
Sareb i els de Bankia, passin a 
aquest parc mitjançant la ces-
sió obligatòria. Vull dir que la 
regulació és necessària, però hi 
ha altres maneres de començar 
a moure la maquinària.

En aquest sentit, la 
Generalitat ha aprovat 
decrets per mobilitzar 
els habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries 
o per posar un impost als 
bancs amb pisos buits. En 
paral·lel, l’Ajuntament 
de Barcelona ha imposat 

E

Lucía Delgado
Portaveu de la PAH de Barcelona

sancions a tres entitats 
bancàries i ha dut a terme la 
primera expropiació d’un pis 
de la banca per tenir-lo buit. 
Són mesures prou valentes? 
Per què no han tingut més 
recorregut?
És que detectar que un pis és 

buit i iniciar un expedient sancio-
nador és complicat. S’han de cre-
uar les dades del cadastre amb les 
de consum de subministraments, 
i després, s’ha d’anar presenci-
alment als habitatges i compro-
var-ho, perquè molts estan ocu-
pats. Fins ara, ens trobàvem amb 
l’excusa que no multaven o no 
expropiaven perquè el pis no ha-
via estat dos anys buit, però això 
amb el decret canvia. Esperem 
que s’incrementin les sancions o 
les possibles expropiacions, i en 
paral·lel, que a la gent que estigui 
ocupant se li faci un lloguer social 
obligatori. És una de les coses que 
vam posar sobre la taula.

I això el decret ho recull?
Sí, però només per a les per-

sones que estiguin ocupant des 
d’abans del 30 de juny de 2019. 
La Generalitat va fixar aquest 
límit perquè considerava que, 
del contrari, estaria fomentant 
l’ocupació. Però la gent no de-
sapareixerà, i la que vingui des-
prés no tindrà aquesta garantia. 
Això és perquè les ocupacions 
són un tabú. Es criminalitzen 
les persones que ocupen perquè 
no tenen alternativa habitacio-
nal, però ningú no els dona una 
solució. Segurament, la majoria 
de famílies que són a les meses 
d’emergència esperant un habi-
tatge, deuen estar ocupant un 
pis. En aquest ‘mentrestant’, a 
Barcelona s’estan gastant un 
munt de diners en reallotjar-les 
en albergs i pensions, però no és 
una bona solució. No són llocs on 
viure-hi, la gent hi pot estar un 
temps però la situació no es pot 
cronificar, perquè té afectacions 
en la seva vida i en la seva sa-
lut. El pilar per desenvolupar-te 
com a persona és tenir una llar, 
un espai on sentir-te segura, i si 

IgnASI R. REnOm
Lucía Delgado a la seu del grup cooperatiu ECOS

aquest dret es vulnera, el resul-
tat és una societat malalta.

El decret llei obliga els grans 
tenidors a oferir un lloguer 
social de set anys a famílies 
vulnerables abans d’iniciar 
un procés de desnonament...
però què passa amb les 
famílies desnonades que 
vivien en pisos de petits 
propietaris?
Amb aquest decret, a partir 

dels 15 habitatges es considera la 
persona com a gran propietària i 
també estarà obligada a fer un 
lloguer social. L’ACE està molt 
enfadada amb el decret i l’està 
atacant, però aquesta línia es va 
fixar després d’una negociació, 
i nosaltres no hi estem d’acord. 
Tenint en compte la situació de 
crisi crònica i l’emergència ha-
bitacional que vivim, entenem 
que qualsevol persona que tingui 
més de 5 pisos ja no els té com a 
mitjà per poder viure’n. Parlem 
de famílies que viuen d’això des 
de fa molts anys, i qüestionem 
que n’hi hagi algunes que hi gua-
nyen molts diners a costa de vul-
nerar el dret a l’habitatge.

Tornant als pisos buits, 
l’Ajuntament va fer un cens 
en què va determinar que hi 
ha aproximadament 10.000 
habitatges buits a la ciutat. 
Com s’han fet servir?
Nosaltres dèiem que s’utilit-

zés aquest cens per posar san-
cions als habitatges buits i que 
es comencessin a aplicar les 
mesures, que no perdessin ni un 
segon. Sé que han fet captació 
d’alguns d’aquests habitatges 
oferint un aval, com descomptar 
l’IBI als propietaris, per exem-
ple, a canvi que els pugui gesti-
onar l’Ajuntament amb lloguers 
assequibles. És positiu però no 
ha tingut molta acceptació, i és 
que per fer això, hi ha d’haver 
un canvi de mentalitat social. 
La gent encara no veu l’habitat-
ge com un dret sinó com un bé 
per enriquir-se. Cal més sensi-
bilització per part de les insti-

tucions. Una de les batalles que 
va guanyar la PAH és el discurs 
que la gent que s’havia hipote-
cat no eren ‘tontos’ ni avaricio-
sos, però amb el lloguer encara 
no hi ha hagut aquest canvi, i és 
fonamental que es produeixi.

El marc competencial de la 
Generalitat i l’Ajuntament 
en matèria d’habitatge és 
limitat, però això es fa servir 
com a excusa a vegades?
Des de la PAH sempre diem 

que si la societat organitzada és 
capaç de fer lleis, no entenem 
per què les administracions no 
es mouen fins que senten la nos-
tra pressió. És flipant, perquè 
tenen experts, però no tenen 
la imaginació que es té des del 
carrer. No sabem quines són les 
seves mesures estrella, no exis-
teixen. Si t’hi fixes, vam haver 
de ser nosaltres els que vam 
desenvolupar la Llei 24/2015 o 
els que vam pressionar amb el 
decret. I a nivell estatal, passa 
exactament el mateix.

Com funciona la Mesa 
d’emergència a Barcelona? 
Està servint per donar 
resposta a les famílies en 
situació de vulnerabilitat?
És un drama, està saturada. 

Ara hi ha unes 450 famílies que 
compleixen els requisits  -que 
tenen un informe d’exclusió re-
sidencial i una ordre de desno-
nament- i que estan esperant 
que els donin un habitatge. 
Aquests són els casos que s’ac-
cepten, però tenim un problema 
molt greu amb la gent que no té 
la nacionalitat espanyola i que 
queda fora de la mesa, per molt 
que estigui pendent d’un desno-
nament. És molt incongruent, 
com també ho és que hi hagi fa-
mílies que no hi tenen accés en-
cara que tinguin una demanda 
de desnonament, perquè encara 
no tenen l’ordre.

Llavors només poden aspirar 
a ser reallotjades les famílies 
acceptades a la mesa?

I ni tan sols en aquests casos 
el reallotjament és mecànic. Pri-
mer han d’entregar tota la docu-
mentació perquè la valorin i els 
diguin si els falta algun paper o 
si són òptimes per a la mesa. I el 
més probable és que, en aquest 
període en què estan esperant 
un pis, que es pot allargar més 
de dos anys, es produeixi el des-
nonament. Llavors, o van a una 
pensió o alberg, o van a casa 
d’un familiar, o ocupen. No hi 
ha més alternatives.

Aquestes 450 famílies deuen 
ser la punta de l’iceberg...
Hi ha unes 600 famílies més 

que estan en pensions. Algu-
nes provenen de la mesa, però 
d’altres no. Una situació greu 
que tenim a Barcelona i de la 
qual no se’n parla massa són 
les famílies que viuen relloga-
des en una habitació, compar-
tint pis amb altra gent. Són fa-
mílies que no poden pagar un 
lloguer i opten per això, però 
moltes vegades fins i tot els 
imposen restriccions pel que fa 
a l’ús de la cuina o del lavabo. I 
quan la propietat decideix fer-
les fora perquè prefereix tenir 
un únic inquilí, se’n van al 
carrer i no poden accedir a la 
mesa d’emergència, perquè no 
han patit un “desnonament’” 
com a tal. Moltes vegades aca-
ben en pensions perquè tenen 
un informe de vulnerabilitat 
dels serveis socials, però in-
sisteixo, no pots tenir famílies 
vivint així ad eternum! Jo puc 
entendre que l’administració 
estigui desbordada, perquè la 
situació és molt bèstia, però 
els moviments socials som els 
que més propostes ideem per 
fer-hi front.

Propostes com ara?
Doncs potser els habitatges 

de titularitat pública es poden 
rehabilitar com a apartaments 
temporals dignes i amb tots els 
serveis, per exemple. O potser 
les administracions poden llo-
gar pisos del mercat. Això faria 
que les famílies sortissin de 
l’agonia. De moment, l’Ajunta-
ment de Barcelona només ha 
impulsat les promocions dels 
contenidors APROP, que va-
lorem molt positivament, però 
van molt lents.

Alguns partits polítics 
van criticar la iniciativa, 
argumentant que la solució 
hauria de ser mobilitzar el 
parc d’habitatge buit censat 
enlloc de fer ús d’aquesta 
mesura.
Nosaltres vam anar a veure 

els APROP amb els usuaris i es-
taven encantats, perquè venien 
de situacions molt complicades. 
Demanàvem solucions ràpides i 
no ho han estat, perquè des de 
l’anunci fins que s’han fet els 
primers pisos contenidor han 
passat 4 anys, però com a mí-
nim és una alternativa digna i 
hi estem d’acord. Ha de ser una 
mesura transitòria -mentre a 
les famílies no els assignin un 
pis-, és clar, però se n’han de fer 
molts més. Calen més mesures 
valentes i imaginatives.
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no pot assumir-ne el cost. En una soci-
etat capitalista com la nostra pot sonar 
normal el fet de no poder adquirir allò 
que està fora de les nostres possibilitats; 
possibilitats que augmenten, ens diuen, 
si ens esforcem treballant honradament. 
Però la veritat és que si una persona 
no té una llar aquestes possibilitats no 
s’arriben a materialitzar pràcticament 
mai, perquè sense una casa, no hi ha 
vida. Actualment, més de 3.000 perso-
nes es troben en situació de sensellaris-
me a la ciutat de Barcelona, segons la 
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
(XAPSLL) i Arrels Fundació, moltes 
d’elles abocades a aquesta situació des-
prés de perdre la casa.

Mesures per regular el lloguer

Durant l’última dècada han sorgit nom-
broses entitats en defensa del dret a l’ha-
bitatge que ofereixen una lectura crítica 
dels successius cicles econòmics que hem 
patit els últims 30 anys; han articulat 
discursos alternatius que, entre d’altres 
coses, posen el focus en el paper de l’Estat 
en la gènesi del problema. Fins ara s’han 
assolit moltes fites: des de posicionar el 
problema dels desnonaments a l’agenda 
mediàtica fins a constituir-se com a grup 
de pressió efectiu per impulsar canvis en 
la legislació que reverteixin el problema.

Entre les propostes d’entitats com el 
Sindicat de Llogaters destaca la regulació 
dels preus de lloguer. Aquesta mesura, 
que es complementa amb la creació d’un 
índex de preus elaborat a partir de vari-
ables socials i econòmiques reals, podria 
ajudar a resoldre el problema de l’habitat-
ge. Tot i així, les institucions encara es re-
sisteixen a regular el mercat, tal i com ens 
demostren les recents declaracions de la 

ministra Nadia Calviño, que posa en dub-
te l’efectivitat d’una mesura que ja s’apli-
ca a altres ciutats europees com Berlín.

Si bé s’han fet avenços importants, el 
fet que els poders públics encara evitin la 
regulació de preus fa pensar que, després 
de 12 anys de crisi habitacional i més 
d’un milió de desnonaments executats, 
els interessos econòmics encara seguei-
xen estant per sobre d’un dret bàsic com 
el de l’habitatge. Mentrestant, l’organit-
zació ciutadana seguirà essent la princi-
pal alternativa per seguir avançant.

Un milió de desnonaments després
DIAnA VIRgóS
membre del sindicat de llogaters

legir dues notícies juntes pot 
fer que s’entenguin millor. Si el 
passat 28 de gener la Plataforma 

d’Afectades per la Hipoteca (PAH) ens 
advertia que des del 2008 s’havien pro-
duït a l’Estat espanyol més d’un milió de 
desnonaments, tot just el dia següent el 
diari El País publicava una notícia que 
sorprenentment ha passat desapercebu-
da: l’any 2019 es va trencar el rècord del 
preu del lloguer, que es mantenia invicte 
des del 2007. La superposició dels dos ti-
tulars ens retorna una veritat demolido-
ra: cada vegada som menys els que ens 
podem permetre tenir un sostre.

L’habitatge, un bé de primera necessi-
tat, ha estat sempre un camp de batalla 
de les classes populars. Des dels anys vui-
tanta -quan s’aprova la llei Boyer- l’Estat 
ha legislat sempre a favor de la propietat 
i posant les coses fàcils a l’especulació. I 
ho justifica mitjançant dues fal·làcies: la 
primera, la llibertat de pactes entre ar-
rendador i llogater; i la segona, l’autore-
gulació del mercat. El resultat d’aquesta 
continuada desregulació ha estat la suc-
cessió de fins a dos períodes de bombolla 
immobiliària: de l’any 1986 al 1992 i del 
1998 al 2008. Aquesta última és el punt 
de partida per explicar els actuals preus 
de lloguer (és a dir, la nova bombolla).

Velles fórmules per a nous problemes

Remuntem-nos a l’any 2009. Els efectes 
de la crisi de 2008 arriben a Espanya i 
ja hi ha més de 4 milions de persones 
a l’atur, gairebé un 40% més que l’any 
anterior. Al mateix temps, el mercat im-
mobiliari es desploma sota mínims i són 

moltes les empreses que són arrossega-
des per l’hecatombe, seguides de caixes 
i bancs que durant el període anterior 
havien estat un agent clau per a l’efer-
vescència del totxo.

El govern espanyol, en un intent de 
reflotar l’economia utilitzant velles fór-
mules, va introduir la figura de les SO-
CIMI (Societats Anònimes Cotitzades 
d’Inversió Immobiliària): un vehicle 
jurídic que permet als fons d’inversió 
internacionals invertir en el negoci de 
l’habitatge. No va anar bé. En aquell 
moment l’economia encara estava en 
caiguda lliure i el mercat no era prou 
atractiu: fins a l’any 2012 no es crea ni 
una sola SOCIMI a l’Estat.

Quan la situació va estabilitzar-se cap 
al 2013, el govern va anar un pas més en-
llà i va decidir oferir facilitats fiscals a les 
SOCIMI deixant-les lliures d’impostos. 
Al mateix temps, el mercat del lloguer 
comença a fer-se més atractiu, incentivat 
per la turistificació dels centres urbans i 
el fet que un volum significatiu de la po-
blació, ara empobrida després d’anys de 
crisi, és arrendatària.

Així, s’aprova la Llei d’Arrenda-
ments Urbans, que va escurçar el temps 

L

lL’any 2019 es va trencar el 
rècord del preu del lloguer, 
una dada que no s’havia 
registrat des de feia 12 anys i 
que ha passat desapercebuda AlbERt-9 bARRIS ImAtgE

Manifestació pel dret a l’habitatge

lS’ha d’avançar cap a 
la regulació dels preus 
del lloguer a partir d’un 
índex elaborat amb dades 
econòmiques i socials reals

JAImE pAlOmERA
Portaveu del sindicat de llogaters
Justícia Global, esPecial de crític

i ha un canvi de tendència històrica. Venim 
d’un cicle llarg des dels anys vuitanta on les 
elits neoliberals veuen en l’habitatge un ele-

ment fonamental del seu programa política. Però, en 
els últims cinc anys, en diverses ciutats i Països del 
món hi ha hagut un canvi de tendència que parla de 
protegir l’habitatge públic i recuperar mesures valen-
tes en la línia de la regulació de preus. A Catalunya, 
tres de cada quatre persones està d’acord a controlar 
el preu del lloguer.

Aquí cal parlar, sobretot, del Moviment de Treba-
lladors sense Sostre de Brasil. Fa més de 20 anys que 
s’organitzen pel dret a l’habitatge i és una iniciativa 

Tenim motius per ser optimistes 
en la lluita pel dret a l’habitatge?

H

potent: han aconseguit a través d’ocupacions massi-
ves garantir el dret a l’habitatge de 9.000 persones 
per mitjà de l’autoorganització popular. És una mane-
ra no només d’exigir a les administracions que deixin 
de fer de l’habitatge una mercaderia, sinó de garantir 
de manera immediata aquest dret des de baix. L’Ar-
gentina té un moviment llogater molt interessant, la 
Federació Nacional d’Inquilins Agrupats. Han acon-
seguit que els propietaris i les empreses immobiliàri-
es paguin els honoraris dels agents immobiliaris.

La lluita històrica de Nova York ha fet que pràc-
ticament la meitat del mercat de lloguer estigui 
regulat. Un altre cas recent és el de Berlín, on han 
aconseguit que el Govern es comprometi a congelar 
els preus els pròxims cinc anys i s’impulsi un refe-
rèndum per preguntar si la ciutadania està a afavor 
d’expropiar habitatges en mans de grans empresaris.

lL’extensió del turisme i el 
fet que una gran part de la 
població sigui arrendatària 
va fer del lloguer un mercat 
atractiu per als inversors

de durada dels contractes fins als 3 anys 
i va deixar en mans de la negociació en-
tre les parts el pagament d’extres (que 
a dia d’avui es tradueixen en IBI, hono-
raris de l’agència, etc.).

L’efecte no es fa esperar, i durant els 
cinc anys següents el preu del lloguer a 
ciutats com Barcelona augmenta fins a 
un 28%. En un context de mercat laboral 
en situació de precarietat crònica això es 
tradueix en què la població es veu obliga-
da a destinar més d’un 50% del sou a pa-
gar el lloguer, amb la consegüent pèrdua 

de poder adquisitiu i l’augment del risc 
d’exclusió social. Paral·lelament a l’aug-
ment dels preus de lloguer es produeix 
un canvi de tendència en els desnona-
ments: si bé durant els anys immediata-
ment posteriors a l’esclat de la bombolla 
(2009-2012) el principal motiu per exe-
cutar un llançament era l’impagament 
de la hipoteca, actualment el 68%, -és a 
dir, 7 de cada 10 desnonaments-, són mo-
tivats per impagament del lloguer. Dit 
d’una altra manera, cada 12 minuts una 
família és expulsada de casa seva perquè 
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“Petits propietaris actuen amb la mateixa 
mala llet dels fons voltors”

DAVID gARCíA mAtEu

l veïnat de Gràcia és 
digne d’estudi. No no-
més pels processos espe-

culatius i gentrificadors que ha 
patit, sinó també per com s’ha 
organitzat per provar de fre-
nar-los. Entre les diferents trin-
xeres que s’han excavat, destaca 
l’Oficina d’Habitatge Popular de 
Gràcia. Un col·lectiu nascut ar-
ran de les assemblees locals del 
15-M. L’Aitor Terradellas, acti-
vista format al barri de Vallcar-
ca, n’és un militant actiu.

Com es va fer front des 
de Vallcarca a la crisi 
habitacional?
Ens centràvem a visibilit-

zar els afectats. Molts no eren 
conscients que a moltes altres 
persones els passava el mateix. 
El cas més evident és el dels 
desnonaments invisibles, on 
els veïns no eren expulsats de 
forma violenta, sinó que amb 
un increment del lloguer ja 
se’ls feia marxar fins i tot amb 
sensació de culpa per ser inca-
paços de fer front a la quota.

La lluita per l’habitatge va 
canviar el plantejament de 
les vostres assemblees?
Sí, el perfil de les perso-

nes que s’hi apropaven era 
molt diferent del que estàvem 
acostumats. A l’Assemblea de 
Vallcarca hi havia sobretot ve-
ïns d’esquerres: des dels més 
“progres” fins als més revoluci-
onaris. Vèiem que ens faltava 
trobar el veí de tota la vida o 
la persona no polititzada. Però 
en obrir el meló de l’habitatge 
ens vam trobar amb un perfil 
molt marcat: famílies mono-
marentals, de dos o tres fills, 
migrants i amb problemes eco-
nòmics greus. Sembla que es 
repeteix a tot arreu.

Un cop aterrats a Gràcia, 
com va ser la relació amb la 
resta d’entitats?
Justament l’Oficina d’Habi-

tatge Popular de Gràcia neix a 
la primera assemblea de barri 
post-15M. D’allà van sortir dos 
corrents no contradictoris, però 
independents: un és Gràcia cap  
on vas?, que se centra en la gen-
trificació al barri i té un caràcter 
més d’anàlisi, i l’altre és l’Ofici-
na. Pel que fa a la relació que 
tenim amb la resta del barri... 
hi ha una història de desavi-
nences polítiques entre entitats. 
L’esquerra independentista ha 
tingut un pes molt important 
en la història del barri i l’Ofici-
na no s’entén sense alguns dels 
seus membres, però a la vegada 
aquest col·lectiu ha pogut provo-
car una reacció contrària.

Com es gestiona això?
Nosaltres vam deixar molt 

clar als estatuts que som apar-
tidistes i no valorem una posició 
més que l’altra. Sempre hem 
intentat ser neutres i relacio-
nar-nos amb tothom. El que ens 

E

Aitor Terradellas
Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia

interessa és arribar a la persona 
afectada per problemes d’habi-
tatge. Al final, això afecta tot 
el veïnat de Gràcia. Fins i tot 
els propietaris, que es pensen 
que per tenir un pis on viuran 
sempre no veuran com s’incre-
menten els preus dels productes 
que consumeixen per culpa de la 
gentrificació.

La referència era la PAH. 
Què ha passat perquè la 
lluita s’hagi ramificat en 
tants col·lectius? 
La PAH va fer molt bé la 

feina de cara a les execucions 
hipotecàries, però els propie-
taris i el capital immobiliari 
han sabut transformar-se. Com 
que el problema de les hipote-
ques s’acabava, una sèrie de 
col·lectius va decidir començar 
a treballar en altres fronts, 
com exemplifica el Sindicat de 
Llogaters. Una altra qüestió 
és que tant el Sindicat de Llo-
gaters com la PAH treballen 
a nivell de Barcelona i falta 
picar pedra als barris, això és 
el que fem nosaltres. Barcelona 
és una ciutat molt gran i molt 
eclèctica. El que passa a Sant 
Andreu no passa a Gràcia i són 
realitats que s’han de tractar 
molt a escala local amb la com-
plicitat del teixit del barri. Tot 
i això, tenim claríssim que amb 
la PAH i el Sindicat de Lloga-
ters compartim lluites.

Com valoreu la feina d’Ada 
Colau al capdavant de 
l’alcaldia?
S’han fet intents de frenar el 

problema, però són insuficients. 
Nosaltres mateixos tenim una 
relació conflictiva amb els Ser-
veis Socials de l’Ajuntament. 
Sempre estem en un estira i ar-
ronsa respecte què et toca fer o 

DAnI CODInA
L’Aitor a la seu de l’OHPG, a Travessera de Gràcia

què has de deixar de fer.

El Govern municipal 
va a remolc dels grups 
d’habitatge?
T’ho dirà qualsevol persona: 

els moviments socials estan 
dues o tres passes per davant de 
l’administració. No només pel 
que fa a l’alcaldia, sinó també en 
referència a la Generalitat i per 
descomptat, de l’Estat espanyol.

Semblava que el salt a 
la primera línia política 
d’alguns referents podia 
eclipsar o desincentivar els 
moviments socials.
El seu salt ha resultat irrelle-

vant, en el sentit que en menys 
de tres anys han aparegut 30 
grups d’habitatge a Barcelona, i 
en els últims sis mesos se n’han 
creat cinc de nous. Això ha sigut 
gràcies a la referència de la res-
ta de grups d’habitatge que ja 
funcionaven i per la violència 
amb què ha actuat el capital im-
mobiliari.

Com valoreu el primer 
Congrés d’Habitatge de 
Catalunya? 
L’Oficina va ser un dels col-

lectius que va estar des del 
principi en la coordinació del 
Congrés. És el resultat d’un any 
de reflexions i d’ajuntar grups 
de diferents zones de Catalunya 
que no sabíem ni que existien. 
Precisament, vam voler trencar 
l’aïllament que havia provocat 
la fragmentació amb la intenció 
de crear un espai de debat on de-
finir estratègies.

Fins ara no havíeu tingut 
cap pla compartit?
El Congrés s’ha reconegut 

com un espai per parlar de tot i 
ha generat una imatge d’unitat 

del moviment. A més, ha servit 
per crear una estratègia a llarg 
termini, ha dibuixat una orga-
nització i ha obert una campanya 
contra Divarian, que és el segon 
màxim propietari de l’Estat.

Abans del Congrés els grups 
actuàveu a la defensiva, 
però ara assegureu passar “a 
l’ofensiva”.

Tenim tres vies estratègi-
ques molt clares. La primera 
és incrementar el conflicte col-
lectiu, en el sentit que fins ara 
els grups treballàvem cas per 
cas i ara pretenem treballar 
com el Sindicat de Llogaters o el 
Sindicat de barri del Poble-sec: 
buscar els grans propietaris que 
acumulen propietats verticals o 
blocs sencers, portar una perso-
na a aquestes escales perquè ex-
pliqui als veïns què està passant 
i amb quina probabilitat els po-
den fer assetjament immobiliari 
o no renovar els contractes.

Creareu a l’interior dels 
blocs afectats diferents 
moviments organitzats.
La segona estratègia és la 

construcció d’estructures popu-
lars, perquè la lluita per l’habi-
tatge no va dissociada d’altres 
problemàtiques. El cas para-
digmàtic és Sants, on s’ha cre-
at un grup laboral que intenta 
arribar on el sindicalisme clàs-
sic no pot, com per exemple als 
treballadors sense contracte. I 
per últim, tenim la intenció de 
reforçar la feina que portem fent 
fins ara: pressionar les adminis-
tracions perquè compleixin amb 
tot el que han de fer. L’aprovació 
de la llei 17/2019 és l’exemple 
més evident.

Els veïns del Bloc Llavors 
del Poble-sec van ser els 
primers a acollir-se a 
aquesta legislació.
Tot i que al principi sembla-

va que els ajudava, ara resulta 
que la mateixa jutgessa que els 
va emparar ha executat el des-
nonament amb data oberta, tot 
i que en teoria és il·legal. Com 
en el cas de l’home de 92 anys 
del Clot, ens trobem que s’està 
tensant molt la llei per afavo-
rir sobretot els petits rendistes. 
Busquen qualsevol excusa per 
executar desnonaments exprés 
i, com hem vist, portar la BRI-
MO dels Mossos d’Esquadra.

Molts partits polítics es 
van apuntar un gol amb 
l’aprovació de la nova llei.
Fins que no hi hagi una mo-

dificació molt gran de la Llei 
d’Arrendaments Urbans (LAU), 
no podrem fer res. Ara, també 
sabem que el model immobiliari 
de l’Estat sempre ha promogut 
la propietat i l’especulació. Per 
tant, cal un canvi profund a la 
societat perquè realment canvi-
ïn les coses.

Tenim un problema cultural?
Hem d’adoptar l’estratègia de 

parlar de rendistes. Tenim molt 
clar que els grans propietaris, 
els bancs i els fons voltors, són 
les cares dolentes, però sovint 
no ens fixem en el fet que petits 
propietaris amb poques cases 
actuen amb la mateixa mala 
llet que ho fan els fons voltor. 
Ells també envien els Mossos 
d’Esquadra perquè desallotgin o 
actuen fent trampes, assetgen o 
contracten Desokupa.

Afectat 
i militant

Aitor Terradellas (1989, 
la Bisbal d’Empordà) 
ha rebotat per diferents 
pisos d’estudiants al 
llarg de la seva carrera 
universitària i laboral. 
Actualment militant de 
l’Oficina d’Habitatge 
Popular de Gràcia, no 
només hi participa com 
a afectat per un procés 
de desnonament, sinó 
que també acumula 
tota una trajectòria en 
els moviments de base. 
Uns inicis a l’Assemblea 
Llibertària Heura Negra 
de Vallcarca, que més 
tard el portarien a formar 
part de l’Assemblea de 
Barri, espai del qual 
sorgiria el Sindicat 
d’Habitatge de Vallcarca. 
La intenció d’aleshores: 
“Crear un espai de 
trobada amb el barri 
que des de l’assemblea 
no  teníem”. L’activisme 
de Terradellas és un 
exemple de la conversió 
d’algunes militàncies 
envers la lluita pel dret a 
l’habitatge digne.
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AnAïS bARnOlAS SOtERAS

Eva, de 45 anys, va acabar al 
carrer per primera vegada el 
2013, quan li van retirar la 

pensió no contributiva. La vegada que 
ha passat més temps dormint al ras ha 
estat aquests dos últims anys i mig. Per 
sort, des de fa dies ha trobat una habita-
ció de lloguer. Ella és usuària de “Lola no 
estás sola”, associació que treballa per-
què les dones sense llar, que tendeixen 
a aïllar-se com a mecanisme de defensa, 
es puguin sentir acompanyades: d’aquí 
ve el nom, ens explica la tècnica de l’en-
titat Clara Naya. Són dones que “han 
desenvolupat moltes habilitats creatives 
per sobreviure i, per tant, tenen moltes 
capacitats. Només necessiten les eines 
per trobar el seu camí”, descriu Naya. És 
l’única entitat de l’Estat espanyol adre-
çada solament a dones que es troben en 
situació de sensellarisme i va néixer el 
2016 d’un projecte feminista i d’acció co-
munitària a Nou Barris, on són conegu-
des com “les Loles”.

L’associació compta amb un pis de 
quatre places i, a més, l’espai d’acollida, 
que gestionen les mateixes usuàries, pel 
qual aquest últim any han passat 100 
dones de tota l’àrea metropolitana. L’Eva 
ens explica com viu poder fer-ne ús: “Et 
dutxes i no t’has de preocupar de si has 
deixat la porta oberta, esculls la roba, et 
canvies, et prepares un cafè, escombres. 
Sempre hi ha compreses, tampons o algu-
na companya disposada a donar-te una 
pastilla per al mal de regla”. El descriu 
com el “seu trosset de casa”. Un aspecte 
que valora molt, ja que “és més frustrant 
i dolorós per a una dona quedar-se sense 
llar que no pas per a un home, perquè ens 
han inculcat des de petites que hem de 
tenir cura de la casa”. Assegura que “la 
dona al carrer sent una inseguretat bru-
tal”. Ho descriu com “la part més mas-
clista de la societat on la dona és 100% 
vulnerable i està a disposició de qualse-
vol”. Fins al punt que “a tota dona sense 
llar l’han intentat agredir sexualment o 
colpejar-la. Potser al final no li ha acabat 
passant pels seus mecanismes de defen-
sa o perquè ha tingut sort”.

L’Eva denuncia el masclisme per 
part dels homes sense sostre: “creen pe-
tits grups i et van arraconant de mane-

ra que la teva seguretat depengui d’ells. 
No tens una porta on tancar i marcar 
els límits per on no poden passar”. Per 
això hi ha dones que, “per evitar ser 
grapejades per molts”, ens explica, acce-
deixen a tenir el que es coneix com una 
parella de protecció.

La cara oculta del sensellarisme

El nombre de dones que pernocten al 
carrer a Barcelona és de 329, xifra que 
representa un 13% del total i per tant és 
força inferior al nombre d’homes, segons 
l’informe Qui dorm al carrer a Barce-
lona? amb dades del 2018. Naya alerta 
que aquest recompte no és real: “Moltes 
dones que dormen al carrer i que venen 
al local no es comptabilitzen perquè 
s’amaguen a un pati, a les escales, a una 
porteria o a la muntanya. No et diran on 
pernocten perquè la seva seguretat està 
en joc”. Tot i això, que la xifra sigui més 

baixa que els homes, s’explica també amb 
el fet que, abans d’acabar sense sostre o 
en equipaments residencials, suporten 
situacions molt dures i complicades que 
també estan reconegudes per la tipologia 
europea com a sensellarisme. Algunes 
d’elles solen viure en habitatges insegurs 
(acollides per familiars o amistats amb 
vulnerabilitat social, amb les tensions 
que això comporta) o inadequats (pisos 
ocupats, sense contracte, habitacions re-
llogades sense cap seguretat jurídica...).

L’estudi Dones en situació de sense 
llar a la ciutat de Barcelona de la Uni-
versitat de Barcelona assenyala que el 
71% han patit violència al llarg dels seus 
itineraris vitals, de les quals un 68,5% 
han sofert clarament violència de gènere. 
Destaquen per tenir un nivell d’estudis 
molt baix -el 77,1% han completat només 
l’ensenyament obligatori- i el 80% tenen 
fills, tot i que no els tenen al seu càrrec.

“Estem exigint que aquestes dones 
trobin feina i se’n vagin a una habitació 
de relloguer, que a Barcelona oscil·la en-
tre 300 i 400 euros”, explica Naya. “Amb 
molta sort, cobraran 700 euros mensuals 
netejant pisos, cuidant gent gran o de 
cambreres. Si tenen criatures, els dema-
narem que les portin a l’escola, que no les 
deixin soles a casa. Quin horari té una 
cambrera? I una cuidadora?”, exposa. Per 
això, “treballem les diferents tipologies 

de maternitat, com la de ser mare amb 
la custòdia dels fills retirada. Bona part 
del patiment que arrosseguen està rela-
cionat amb el concepte que té la societat 
sobre què és ser una bona mare”, afegeix.

El masclisme als albergs mixtos

Hi ha dones que prefereixen viure al car-
rer i que ningú no sàpiga on són que no 
pas anar a un alberg o a un Centre de 
Primera Acollida (CPA), explica Naya. El 
motiu és que aquests llocs “tenen poques 
places adreçades a dones, solen ser d’un 
80% d’homes i un 20% de dones i aquest 
fet fa que siguin espais discriminatoris, 
masculinitzats, i això és violència institu-
cional”, afirma Naya. Perquè “qui pren la 
decisió de quin canal de televisió es posa 

o qui controla els espais comuns són els 
homes”. Per això, “és molt difícil que les 
dones se’ls sentin com a seus i que no es 
donin situacions d’assetjament”, afegeix.

L’Eva denuncia que les entitats so-
cials que treballen amb el sensellaris-
me no tenen en compte les necessitats 
específiques de les dones i, per tant, no 
són igualitàries: “Si hi ha tres dutxes, 
primer entren cinc homes i després tu. 
No podrien tancar-ne una quan no la fa 
servir cap dona? Només en compartir el 
bany, ja podem agafar una infecció”. Un 
altre exemple discriminatori que exposa 
és el fet que les camises d’hivern per a 
les dones són de fil i per als homes, de 
pelfa: “Si demanes la roba masculina, 
perquè és més còmoda i calenta, et diuen 
que tu t’has de posar la samarreta inte-
rior amb el llacet. Me’n vaig a dormir al 
carrer a tres graus sota zero i només es 
preocupen del meu llacet?”.

“La majoria de dones sense llar 
han patit agressions sexuals”

L’

lLes dones representen un 
13% del total de persones 
sense llar a Barcelona i les 
seves problemàtiques són 
diferents que les dels homes

lLes entitats que treballen 
amb les dones pressionen 
les Administracions perquè 
abordin el problema amb 
perspectiva de gènere

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar el mes de gener passat un pla de 
mesures de prevenció del sensellarisme femení amb l’ampliació de 80 places 
d’acollida i la reforma dels equipaments amb perspectiva de gènere. La 
tendència és que “cada cop les actuacions siguin més correctes, tenint en 
compte que els canvis són lents”, exposa Clara Naya de Lola no estás sola. 
“Ara bé, aquestes persones passen per molts recursos. Hem de veure com se 
les està atenent des dels serveis socials, des de la zona, les que són víctimes de 
violència i les que ja estan al carrer”. Per tant, “cal un canvi de paradigma dels 
serveis socials. Si no es fa des de les treballadores socials, integradores socials 
i psicòlogues, no es podrà donar”, conclou.

Cal un canvi de paradigma

lOlA nO EStáS SOlA
Campanya de Lola no estás sola durant la vaga feminista del passat 8 de març

lOlA nO EStáS SOlA
Pis d’acollida
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JESúS mARtínEz

Había una vez tres contenedores que 
eran hermanos y vivían en lo más pro-
fundo de un barco de carga. Se llamaban 
YangMing (High cube), Amficon (Amphi-
bious container leasing) y Containex (La 
calidad también puede ser de segunda 
mano). Siempre habían sido felices en 
alta mar. Transportaban cajas de fruta, 
electrodomésticos, utensilios del “todo a 
cien” que luego se venderían en los baza-
res de los chinos…

Si preguntáramos al periodista aco-
sado por la mafia Roberto Saviano, diría 
que también podrían haber transporta-
do a los propios chinos, tal y como escri-
be en Gomorra (“del contenedor salían 
hombres y mujeres. También algunos 
niños”). Si preguntáramos a los agen-

tes de vigilancia aduanera que pusieron 
en marcha la Operación Chakhana, los 
contenedores podrían haber transporta-
do cocaína (mediante el sistema conoci-
do como “gancho ciego”). Si preguntá-
ramos a Scotland Yard, podrían haber 
llevado los sueños congelados de los mi-
grantes (39 cadáveres descubiertos en 
un contenedor refrigerador, en Essex, 
en octubre del 2019).

Nace el plan “Aprop”

Los tres contenedores, YangMing, Amfi-
con y Containex, tuvieron miedo de los 
muertos, de los alijos y de los sueños rotos.

Fue así como pensaron que lo mejor 
sería juntarse con otros nueve contenedo-
res amiguitos y construir su propia casa. 
Les ayudó la empresa Constècnia (“Com-
prometidos con el progreso económico y 
social de nuestro territorio”). Presupues-
to de 940.000 euros mediante.

Así, nació el plan de “alojamientos de 
proximidad provisionales” (Aprop), del que 
es ejemplo el edificio “ecológico y sosteni-
ble” de la esquina de las calles Josep Pijoan 
y Nou de Sant Francesc, en el Gòtic. 

En este cruce, los ojos de la providen-
cia han sido pintados en las palmeras. 
“En el norte de Europa ya existe. Vivi-

mos en una ciudad traumatizada por los 
barracones, pero con Aprop reducimos 
los seis años en los que se tarda en ha-
cer cualquier obra pública. Ahora, en dos 
años ya tenemos listo un edificio nóma-
da, es decir, desmontable”, explica el ar-
quitecto responsable del proyecto, Tonet 
Font (Barcelona, 1976). “Son cuatro pisos 
en total, con tres viviendas en cada uno 
de ellos: una familiar y dos individua-
les. En la primera planta los pisos están 

adaptados. Queremos albergar a 24 per-
sonas, todas del distrito de Ciutat Vella: 
desahuciados, refugiados, inmigrantes… 
Personas en situación de emergencia.”

Los contenedores YangMing, Amficon 
y Containex, algo perezosos, terminaron 
en menos de dos años un sencillo bloque 
de pladur de quita y pon.

Lo adecentaron con mucho mimo.
Para las habitaciones colocaron col-

chones Tagar (Ergonómicos), pero eran 

Los tres 
contenedores

más largos que la pared y tuvieron que 
ingeniárselas para poder entrar.

Sobre el colchón echaron colchas Bu-
rrito Blanco (Colchas modernas).

La cocina, en el pasillo, la equiparon 
con microondas Svan (Tecnología de 
convección), neveras Beko (Frigoríficos 
y congeladores) y vitrocerámicas Teka 
(Placas de inducción).

Por los balcones extendieron una malla.
Y cubrieron sus partes con una plan-

cha de policloruro de vinilo.
Como la casita no daba para más, 

convirtieron la puerta del lavabo en una 
puerta corredera.

Para la comunidad, un ascensor Oro-
na (Orona’s Green) dotado de “sistema de 
rescate” y unos interfonos Tegui (Nuevo 
monitor serie 8).

Las vistas del patio interior dan a las 
terrazas del edificio de piedra de enfren-
te, cargadas de unidades de aire acondi-
cionado.

La primera promoción de viviendas 
Aprop quedó tan bonita que el Ajunta-
ment de Barcelona expandió la idea: en 
breve, un inmueble de containers en las 
cercanías de Glòries y otro en el recinto 
fabril de Can Batlló, en el barrio de la 
Bordeta.

El viernes 17 de enero y el sábado 
18 de enero, YangMing, Amficon y Con-
tainex abrieron al público sus puertas de 
chapa de zinc galvanizada.

Al vecino Davide Iavarone (Roma, 
1985) le pareció maravilloso, aunque 
querría analizar mejor los detalles.

“Planchas de pladur, lo que me espe-
raba. Pero no te das cuenta de que estás 
en un contenedor”, farfulló. “Lo único que 
no me acaba de gustar es el suelo. No hay 
cerámica.”

Se pasó un vídeo corporativo con mú-
sica épica, tipo Heart of courage, de Two 
Steps from Hell.

En esos días de enero, otros visitantes 
quedaron encantados y dejaron caer co-
mentarios entusiastas: “guay” y “fíjate” y 
“qué curioso”.

lYangMing, Amficom y 
Containex huyeron de los 
muertos, los alijos y los 
sueños rotos y pensaron 
en construir su propia casa

A modo de versión libre del cuento 
popular Los tres cerditos

mARC JAVIERRE
Los colchones eran más largos que la pared y se las tuvieron que ingeniar para poder entrar

mARC JAVIERRE
Convirtieron la puerta del lavabo en corredera

CRIStInA pAlOmAR
Los contenadores ya colocados dispuestos a convertirse en casa

Gloria
YangMing, Amficon y Containex 
estaban muy contentos, satisfechos 
por el trabajo realizado. Reían y 
cantaban algo así: “En estas casas 
que no están hechas de ladrillo nada 
malo nos pasará”.

Se previó que, el lunes 20 de 
enero, las personas con menos 
recursos habitaran los espacios de 
Aprop.

Podría haberse dado el caso 
de que los refugiados que habrían 
cruzado mares, montañas y desiertos 
ya hubieran sido confinados en 
contenedores parecidos, quizá en los 
campos de Kofinou (Chipre), Hal Far 
(Malta) y Miral (Bosnia). 

De contenedor en contenedor.
Pero la borrasca Gloria que 

pasaba cerca de Barcelona se sintió 
insultada ante tanta insolencia 
y decidió castigar a los tres 
contenedores, YangMing, Amficon y 
Containex.

Los tomó por sorpresa y, rugiendo 
fuertemente, les gritó: “¡Me los voy 
a comer uno por uno!”.

Asustados, se quedaron 
petrificados, se recluyeron en su 
interior. Creyeron que ya se habían 
puesto a salvo. 

Y Gloria se enfureció: “¡Abridme o 
soplaré y soplaré y…!”.

El lunes 20 de enero a ninguna de 
las 24 personas previstas se le hizo 
entrega de las llaves.

El agua se había metido dentro.
Se requirió la ayuda de los 

guardias de Sabico (“Tu empresa de 
seguridad y alarmas”).

Y los arreglos de los desperfectos 
tardaron semanas en acabar.
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Lluitadors per l’habitatge 
a la Barcelona dels anys 30

mAnEl AISA pàmpOlS
President de l’ateneu encicloPèdic

a societat moderna que arren-
ca amb la revolució industrial 
va portar la gent del camp a la 

ciutat, on es va concentrar el món de les 
fàbriques. Els polítics que cobren per es-
tructurar la societat no havien pensat en 
cap moment on instal·lar els nouvinguts, 
la majoria obrers poc qualificats, que en 
general acabaven en tuguris inadequats 
de barris lúgubres o en barraques poc 
apropiades per la falta d’higiene i condi-
cions per a una vida amb dignitat. Amb 
sort, els obrers eren ubicats en una sèrie 
de cases barates, moltes d’elles mal comu-
nicades amb la ciutat i amb total manca 
de serveis, com ara l’aigua corrent.

Durant el primer terç del segle XX les 
pèssimes condicions de vida i d’habitat-
ge de la classe obrera es repetien a totes 
les ciutats industrials d’Europa, situació 
agreujada per una guerra mundial que 
va desfer bona part de la joventut dels 
països en conflicte.

En acabar la guerra, però, la gran 
majoria dels països europeus, sobretot 
del nord, van legislar i protegir el teixit 
social obrer en qüestions com l’habitat-
ge, la qual cosa va fer possible que barris 
pròxims al centre tinguessin uns preus 
assequibles per al món obrer.

A Barcelona, però, va passar tot el con-
trari: per això potser vam necessitar d’un 
sindicat combatiu per conquerir tot allò 
que d’una manera o altra ens era pres.

Precarietat en dictadura i república

Ara que celebrem el centenari de la vaga 
de la Canadenca (1919) i es parla de la 
gran conquesta de les 8 hores, hem de te-
nir en compte que mentre que les millores 
laborals no es van aplicar fins ben entrada 

la dictadura de Primo de Rivera (1925), la 
resposta empresarial sí que va escanyar 
en aquell moment els obrers i les seves fa-
mílies. Durant tot el desembre de 1919 i 
els primers 10 dies de gener la repressió 
va ser descarnada i la burgesia, en con-
comitància amb el govern d’Espanya, va 
castigar amb la fam i la misèria els obrers 
catalans. Un exemple són els desnona-
ments generalitzats de famílies treballa-
dores que no podien assumir el preu de 
l’habitatge. Com a estratègia de defensa, 
el desembre de 1919 es creava el primer 
“sindicat de llogaters” de Barcelona que, 
posteriorment absorbit per la burgesia, es 
va transformar en la “Cámara de Inquili-
nos”. Tot un precedent de la lluita pel dret 
a l’habitatge a la nostra ciutat.

La Barcelona de final dels anys 20 bu-
llia d’obres en el context de la construcció 
del metro i els preparatius de l’Exposició 
Internacional de 1929 que, un cop inau-
gurada, va deixar sense feina milers de 
treballadors de la construcció. Tot i l’es-
perança que la victòria de les candidatu-
res republicanes després de la dictadura 
de Primo de Rivera ajudaria a millorar 
la situació, la pressió especulativa sobre 
l’habitatge es va desbordar i els desnona-
ments es van multiplicar. Conscient del 
problema, la mateixa societat es va orga-
nitzar per resistir i de manera solidària 
el veïnat aturava els desnonaments de 
les famílies, desbloquejant el forrellat 

L

lBarcelona va absorbir 
població per treballar a les 
fàbriques i la construcció 
sense tenir cap pla per 
acollir-la amb dignitat

que havia canviat la propietat i ajudant 
a pujar altre cop els mobles a l’habitatge. 
Però va ser l’organització obrera qui va 
respondre-hi de manera estructurada, 
apuntant reivindicacions que ara ens 
semblen tretes del segle XXI, com l’exi-
gència que el preu de lloguer no superés 
mai el 30% del sou dels treballadors.

L’any 1931 el Sindicat de la Construc-
ció de la CNT crea la secció Comitè de 
Defensa Econòmica. En primer lloc es va 
dedicar a estudiar, catalogar i estimar el 
preu òptim del lloguer a cada indret de la 
ciutat, principalment en els barris obrers, 
on el problema era un veritable malde-
cap. Una vegada entesa la magnitud del 
problema, va cridar els obrers a associ-
ar-se per tal d’enfrontar-lo conjuntament.

La reacció de la patronal no es fa espe-
rar i l’agost de 1931, amb el suport de les 
autoritats de la segona república, es crea 
la tristament famosa Guàrdia d’Assalt, 
un cos repressiu al servei de la propietat 
que per primera vegada intervé estratè-
gicament en un desnonament per donar 
suport a la comitiva judicial. El guàrdies 

AHCb-AFA
Perspectiva de les cases barates de Baró de Viver, edificades durant la 
dictadura de Primo de Rivera. Com els altres grups de cases de l’època 
(Ramon Albó, Turó de la Peira, Eduard Aunós o Bon Pastor), quedaven 
completament aïllades de la ciutat

Anunci de la Comissió Econòmica 
de la CNT (Solidaritat Obrera, 
desembre de 1931)

violentaven la resistència pacífica dels 
manifestants i es dedicaven a destrossar 
els mobles de les famílies desnonades. 
La República marcava un mal precedent 
que encara té ressonància avui en dia.

La vaga de lloguers del 1931

A partir d’aquell moment el Sindicat de 
la Construcció de la CNT convoca vaga 
de lloguers per via del Comitè de Defen-
sa Econòmica, que dona cobertura a les 

famílies que volen participar, ja sigui per 
consciència social o bé perquè la precarie-
tat és tal que no poden assumir les despe-
ses que representa un lloguer (la prioritat 
és donar de menjar als fills). Una vaga 
capitalitzada per les dones, que anaven 
en manifestació animant les famílies a 
sumar-s’hi i que va tenir el seu moment 
més àlgid l’agost de 1931, amb la partici-
pació de més de 100.000 persones.

La repressió va ser brutal, en especial 
quan el governador civil Oriol Anguera de 
Sojo dona l’ordre de detenir els principals 
responsables del Sindicat i tancar-los a la 
Model, fet que provoca una rebel·lió sufo-
cada a cops de porra i de culata de fusell. 
El dia següent, 6 de setembre de 1931, es 
declara una vaga solidària a tot Barcelo-
na durant la qual hi ha un fort enfronta-
ment a foc real amb el resultat de 6 morts 
i 20 ferits a Mercaders 25, prop de la seu 
del Sindicat, que finalment serà assaltat 
per la policia, clausurat i tots els seus mi-
litants detinguts. La Càmera de la Propi-
etat es dona com a guanyadora del pols 
amb el Comitè de Defensa Econòmica.

Però Santiago Bilbao, l’home fort del 
Sindicat de la Construcció, va calcular 
que malgrat la repressió les famílies 
obreres s’havien estalviat entre 40 i 45 
milions de pessetes en lloguers i, enca-
ra més important, que es va obrir la via 
perquè la propietat negociés a la baixa el 
preu de l’habitatge.

lTot i la forta repressió, la 
vaga de lloguers de 1931 
va aconseguir èxits com 
l’obertura d’una via per 
pactar a la baixa els preus

AHCb-AFA
Família vivint a barraques al voltant de Barcelona a principis de segle
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ciutat i produir hortalisses de pro-
ximitat, la Ponderosa és l’última 
finca de cultiu que encara es rega 
amb les aigües del Rec Comtal. 
Una sèquia amb més de mil anys 
d’història que data de l’època ro-
mana i que està considerada com 
una de les infraestructures de 
major importància en el desen-
volupament agrícola, social i in-
dustrial de la Barcelona de segle 
XIX i principis del XX. Raó per la 
qual alguns veuen entre el Rec i la 
Ponderosa una espècie de simbiosi 
mitjançant la qual allò que afecta 
un repercuteix en l’altra. Després 
d’anys de reclam popular, aquesta 
antiga sèquia ha estat inclosa en 
la llista d’elements patrimonials. 
Ara, veïns i associacions recla-
men el mateix per a la Ponderosa. 
“Perdre la Ponderosa és perdre el 
Rec. Perdre la Ponderosa és per-
dre l’ús de l’aigua i la memòria 
de com  funcionava tot plegat”, 
assegura Alcántara.

Qüestió de visions
Però en contrast amb els plans 
d’economia social i el clam co-
munitari per preservar la condi-
ció agrícola del terreny, hi ha la 
proposta de convertir la Ponde-
rosa en el primer barri concebut 
amb criteris ecològics, tot i que 
aquesta opció eliminaria la major 
part del la zona cultivable. Es pot 
anomenar “ecològic” un projecte 

que es carrega una zona de cul-
tiu? No és una pregunta, sinó més 
aviat una de les respostes que so-
len donar alguns activistes quan 
escolten allò de “concebut amb 
criteris ecològics”.

Però la realitat de Vallbona és, 
sobretot, la de la seva gent. Amb 
poc menys de 1.400 habitants se-
gons dades de 2018, és el barri 
menys poblat de Barcelona, el més 
apartat i el que més manca de ser-
veis té. Realitats que serveixen de 
bandera a les propostes d’expan-
sió urbanística.

“Terreny n’hi ha de sobres, per 
què han de construir a la Pondero-
sa?”, es pregunta José Luis Cone-
jero, president de l’AV de Can Sant 
Joan de Montcada, mentre camina 
per les ribes del Rec Comtal i ob-
serva els ànecs.

Ara com ara no queda clar quin 
serà el destí de l’última explota-
ció agrícola que persisteix a Bar-
celona. No obstant això, una cosa 
és més que clara: els veïns i les 
desenes d’entitats que s’oposen 
al fet que en lloc d’hortalisses 
“creixin” edificis, no estan dispo-
sades a embeinar l’espasa.

La incertesa ‘nega’ 
la Ponderosa

El futur de la Ponderosa com a última explotació agrícola de la ciutat de Barcelona 
sembla cada vegada més incert. Després de la mort de Joan Ortuño, 
el mític pagès que va dedicar més de 65 anys de la seva vida a conrear aquestes 
set hectàrees, la por al fet que en lloc d’hortalisses hi “creixin” edificis no para d’augmentar 

MAtíAS ItuRbIdES

De raons no en falten, ja que 
històricament els intents d’ur-
banitzar aquests horts del barri 
de Vallbona, més coneguts com 
la Ponderosa, s’han succeït de 
manera cíclica. Temptatives que 
sempre han xocat contra un mur 
d’associacions veïnals i organit-
zacions que reivindiquen aques-
tes terres com un patrimoni de la 
zona que ha de ser preservat.

Però ara, amb el repunt del 
sector immobiliari i la victòria del 
PSC al districte de Nou Barris, que 
promou la construcció de 2.000 
pisos a la Ponderosa, la seva con-
tinuïtat com a finca agrària torna 
a estar amenaçada. Un cop més, 
veïns, entitats i associacions s’han 
mobilitzat per evitar-ho.

És en aquesta línia que la Tau-
la Comunitària del Rec Comtal, 
formada per divuit entitats, va 

redactar un manifest que reclama 
la Ponderosa com un patrimoni 
comú, no només de Vallbona i del 
barri de Can Sant Joan de Montca-
da i Reixac, sinó de tota la ciutat. 
La petició és molt precisa: que es 
blindi el terreny, es garanteixi la 
producció agrícola i se’n prohibeixi 
la urbanització. El reclam ha anat 
sumant forces i una altra vintena 
d’entitats de Sant Andreu, Nou 
Barris, Barberà de Vallès i Badia 
de Vallès, entre d’altres localitats, 
també han signat el document.

“Demanem que la Ponderosa es 
mantingui com a zona agrícola, que 
es promocionin espais de formació, 
que es mantinguin els llocs de tre-
ball de les persones que hi estan, 
que hi hagi horts comunitaris i que 
no s’hi construeixin blocs”, explica 
Antonio Alcántara, de l’Associació 
Veïnal Can Sant Joan de Montcada i 
membre de la Taula.

A més del manifest, a l’octubre 
de l’any passat també van sotme-
tre una moció als ajuntaments de 
Barcelona i Montcada i Reixac sol-
licitant la inclusió de la Ponderosa 
en el catàleg de patrimoni de la 
ciutat. “A l’Ajuntament de Mont-

M.I.
El tresor dels conreus de la Ponderosa perviu -de moment- entre barris, autopistes i vies de tren

cada es va aprovar per unanimitat, 
fins i tot el PSC demana que no es 
construeixi allà. Estem a l’espera 
de veure què hi diu l’Ajuntament 
de Barcelona”, afirma Alcántara.

Economia social i solidària
Al febrer de l’any passat l’associa-
ció Arran de Terra va presentar el 
projecte Agrovallbona. Una pro-
posta que replanteja la Ponderosa 
com a part d’un conjunt per a la 
producció d’hortalisses ecològi-
ques, venda de proximitat, centre 
de formació i zona d’integració co-
munitària. També incorpora l’an-
tiga Granja del Ritz com un espai 
de dinamització agroecològica amb 
boscos comestibles, àrea d’apicul-
tura, jardins de papallones i un 
centre de formació, entre d’altres. 
El projecte està inclòs en el Pla Di-
rector que desenvolupa el Consorci 
del Besòs i és a més part d’una pro-
mesa de l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, de crear l’anomenat 
“Ecodistricte del Besòs”. Tot i que 
es tracta d’un projecte desconegut 
per a diverses de les associacions 
de la Taula Comunitària, qualsevol 
proposta de preservar la Pondero-
sa, seria vista amb bons ulls, se-
gons han manifestat.

Història milenària
Però a part de mantenir una ac-
tivitat econòmica agrícola a la 

lPer a les entitats, 
si es perd la Ponderosa 
es perd el Rec i la 
memòria col·lectiva 
de l’ús de l’aigua

lLa Taula Comunitària 
del Rec Comtal treballa 
perquè les ciutats i 
barris de la zona facin 
seu aquest patrimoni

La Ponderosa, el Rec Comtal i l’antiga Granja del Ritz 
formen el conjunt més emblemàtic del patrimoni ambiental 
de la zona, segons consta en la pròpia web del Ajuntament 
de Barcelona. “És un conjunt d’elements. Veiem amb 
molta preocupació el futur de la Ponderosa i de l’única part 
descoberta amb aigua viva del Rec Comtal que utilitzen 
aquests horts. Però també hi ha la granja del Ritz, que ara 
està abandonada”, sosté Arnaldo Gil, del Centre d’Estudis 
Populars i Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.

Conjunt de patrimonis

M.I.
El Rec Comtal, amb família d’ànecs inclosa
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La cooperativa d’habitatge FEM CIU-
TAT ha guanyat la licitació d’una nova 
promoció ubicada al número 15-17 de 
l’avinguda de l’Estatut de Barcelona. 
Més concretament, l’entitat aixecarà 
una edifici  que comptarà amb 110 ha-
bitatges protegits en Dret de Superfí-
cie. Properament, s’obrirà el procés per 
adjudicar-los per sorteig entre tots els 
interessats que compleixin els requi-
sits necessaris. Tothom ja pot consultar 
les bases per poder participar a través 
del portal virtual www.femciutat.cat.

Cal tenir en compte que la feina que dia 
rere dia es desenvolupa des de la coo-
perativa no només se centra en l’àmbit 
de la ciutat de Barcelona, sinó que va 
més enllà. I no només en Dret de Su-
perfície sinó en habitatge protegit de 
venda, l’entitat s’ha submergit en els 
municipis veïns per oferir els seus ser-
veis. Una aposta molt ben valorada 
per la resta d’administracions locals, 
la qual no ha trigat a donar-ne fruits. 
El darrer cas: la nova promoció de 16 
habitatges en règim de venda d’HPO 
General, al número 95 del carrer de 
Sant Feliu de l’Hospitalet de Llobregat.

FEM CIUTAT construirà 100 habitatges 
protegits a l’avinguda de l’Estatut

L’alcaldessa de l’Hospitalet Núria Marín amb els responsables de Solucions i FEM CIUTAT

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

(+34) 93 488 20 10
info@solucionshabitat.com

Encara que una part significativa de la ciutadania desconegui aquest model, val a dir que la compra en 
Dret de Superfície és una de les més justes i econòmiques que presenta avui dia el mercat.  Aquest suposa 
l’adquisició d’un habitatge per un període de temps determinat i amb un important descompte respecte 
al mercat lliure. Per posar un exemple, en el cas de la promoció de l’avinguda de l’Estatut, els adjudicata-
ris podran gaudir dels pisos durant els propers 75 anys i, si ho consideren adient i els immobles estan en 
bon estat, podran prorrogar la compra durant uns altres 15 anys de forma totalment gratuïta.

Val a dir, però, que aquest no és l’únic avantatge. L’atractiu del model resideix en el seu reduït preu. 
Mentre que en l’adquisició d’un pis privat el comprador ha de sufragar els costos de la construcció i 
el marge de benefici del promotor, en el cas dels Habitatges de Protecció Oficial de Venda en Dret de 
Superfície el preu a pagar es redueix fins al 20%. Això permet als nous inquilins gaudir del dret a un 
habitatge digne mitjançant uns pagaments molt assequibles; similars o fins i tot inferiors als d’un 
lloguer protegit. En aquest sentit, destacar que els adjudicataris poden contractar préstecs hipotecaris 
que es poden retornar al llarg de 30 anys.

Aspectes que confirmen l’estabilitat, la seguretat i les garanties que aporta el Dret de Superfície, fins 
i tot per davant d’alternatives com el lloguer, el qual fa viure permanentment en la incertesa de les 
renovacions, els increments de la quota o les inclemències que poden sorgir amb la jubilació. En el cas 
dels habitatges que promou FEM CIUTAT, aquests poden ser traspassats en herència fins exhaurir els 
anys establerts en la seva compra, o fins i tot venuts a tercers previ acord amb la institució municipal.

El Dret de Superfície, tot un ‘win-win’

S’ha de posar de relleu que l’execució 
d’aquest tipus d’operacions urbanísti-
ques suposen un canvi del model im-
mobiliari imperant, ja que permet donar 
cobertura a les persones que, pel seu 
nivell econòmic, no poden accedir a ha-

bitatges d’emergència social, ni poden 
adquirir un de lliure mercat. Un punt 
d’inflexió reconegut pels governs muni-
cipals de l’àrea metropolitana  de Bar-
celona que han decidit apostar per les 
cooperatives. De fet, en la col·locació 
de la primera pedra de la promoció de 
l’Hospitalet de Llobregat no només va 
participar el Consell Rector de FEM 
CIUTAT, l’equip de Solucions i els ad-
judicataris, sinó que també van ser-hi 
presents l’alcaldessa de la ciutat, Nú-
ria Marín i membres del seu consistori.

Si bé FEM CIUTAT preveu poder lliurar 
aquesta promoció a l’estiu del 2021, des 
de la cooperativa recorden que aquest 
tipus d’operacions només les poden ti-
rar endavant amb el suport dels seus 
socis. Convertir-se en soci d’una coo-
perativa d’habitatge és la millor opció 
per obtenir un habitatge a preus rao-
nables, ja que es tracten entitats sense 
afany de lucre. Dit d’una altra manera, 
els compradors no han d’afrontar amb 
la seva butxaca els beneficis que vul-
guin acumular els promotors privats.
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La ‘Prospe’ posa al mapa 
la vaga de Harry Walker

ViCEnt CAnEt

Al passeig de Valldaura del barri de 
la Prosperitat estava emplaçada 
des del 1958 la fàbrica d’accesso-
ris d’automoció Harry Walker en la 
qual van arribar a treballar més de 
500 persones. Anys després, entre 
el 16 de desembre de 1970 i el 15 
de febrer de 1971, aquesta empresa 
seria l’espai on es produiria una de 
les vagues que va esdevenir un sím-
bol del moviment obrer, de la lluita 
antifranquista i per la democràcia.

Els motius de la vaga van ser 
diversos, però resumibles en unes 
condicions laborals molt precàries: 
una calor i soroll que dificultaven 
el treball i fums i gasos tòxics que 
no passarien una inspecció de salut 
laboral. A això s’hi sumaven salaris 
baixos, jornades de 10 a 12 hores i 
un ritme de treball -cronometrat-, 
angoixant i insostenible. Tot i que 
el malestar portava anys coent-se, 
l’espurna va ser la resposta repressi-
va de l’empresa contra les primeres 
protestes laborals, aturades de 15 
minuts, que van encendre els ànims. 
L’actitud autoritària de la direcció 

va portar a una espiral de repressió 
i resposta insubmisa per part dels 
treballadors i treballadores que va 
acabar derivant en 62 dies de vaga 
contra els acomiadaments, les sus-
pensions de salari, les sancions, les 
amonestacions i les detencions.

Les assemblees obreres, les 
protestes, els fulls informatius 
sobre la vaga, els festivals solida-

ris i les manifestacions dissoltes 
amb policia a cavall van passar a 
ser part de la vida del barri du-
rant aquests dos mesos. La vaga 
va passar per diferents estadis: 
aturada total, ocupació de la fà-
brica, desallotjament per part de 
la policia o tancament patronal, 
tot en un context general de pràc-
tic estat d’excepció al país per 
les protestes contra el “Procés de 
Burgos”, en el qual la policia podia 
detenir a discreció. Però també es 
van succeir mostres de solidaritat, 
com ara una nodrida caixa de re-
sistència i festivals solidaris on va 
actuar, entre altres, Paco Ibáñez.

Autoorganització i solidaritats
Un dels elements que va distingir 
aquesta vaga va ser, a banda de la 
seva durada, la capacitat d’autor-
ganització dels treballadors i treba-
lladores i la unitat d’acció que en 
general van desenvolupar. Va ser de 
les primeres vagues en què el lide-
ratge era de les assemblees de tre-
balladors i treballadores i no d’un 
sindicat en concret, cosa que em-
marcava la protesta en els corrents 
d’autonomia obrera vinculades a les 
noves esquerres sorgides de maig 
del 68. Es van celebrar més de 20 
assemblees durant aquells dos me-
sos de vaga amb una mitjana d’as-
sistència d’entre 170 i 230 persones.

D’aquest conflicte també és des-
tacable la capacitat de comunicació 
i la voluntat de treure la lluita més 
enllà de la fàbrica per generar es-
pais de solidaritat dins del barri i 
del moviment obrer. Durant tots els 
dies que va durar el conflicte, les 
treballadores i els treballadors van 
generar milers de fulls informatius 
amb manifestos i comunicats per 
fer difusió, conscients que el suport 
popular afavoria la lluita. Al final de 
la vaga es va editar el llibre Harry 
Walker: 62 días de huelga que reco-
llia tota la història. Això es va traduir 

La Comissió del Centenari de la Prosperitat ha estat 
treballant en diferents accions per recuperar la memòria 
d’aquestes mobilitzacions, com ara l’edició del llibre Harry 
Walker: lluita obrera, victòria veïnal, presentat el juny passat, 
i l’exposició itinerant feta en col·laboració amb el MUHBA 
Harry Walker: obrers i veïns en lluita, que s’ha pogut veure 
o la Model i la Lleialtat Santsenca, i que s’exposarà també 
a la Via Júlia -al mateix barri de la Prosperitat- o a l’espai 
Oliva Artés del Poblenou. Alhora, s’ha aconseguit l’objectiu 
de reanomenar oficialment, el passat mes de juny, la plaça 
com la de les treballadores i treballadors de Harry Walker, 
tot i que des de l’any 2017 al barri ja es podia veure de forma 
informal aquest nom a través d’enganxines superposades 
al nom oficial. Ara el barri està pendent que l’Ajuntament 
compleixi el compromís de col·locar-hi una placa explicativa.

El grup de memòria veïnal que organitza 
els actes del centenari del barri impulsa l’edició 
d’un llibre i una exposició que expliquen una vaga 
emblemàtica del moviment obrer, a la vegada 
que aconsegueix que el nomenclàtor de la ciutat 
“rectifiqui” per fer justícia als seus protagonistes

péREz dE RozAS (Afb)
Manifestació de treballadors i treballadores de Harry Walker a Barcelona, el 3 de febrer del 1979

lLa lluita per millorar les 
condicions de treball 
a la fàbrica va donar 
pas a la reivindicació 
d’equipaments al solar

Memòria popular 
convertida en ‘oficial’

en la consecució de diversos suports 
de veïns i veïnes de la Prosperitat, 
així com de parròquies del barri com 
la de Sant Sebastià del Verdum i la 
de Sant Mateu de la Guineueta, en-
tre d’altres. També van aconseguir 
el suport dels treballadors i treba-
lladores d’altres fàbriques, com ara 
la Maquinista Terrestre i Marítima, 

de comitès de col·lectius professio-
nals i també de treballadors italians 
i francesos d’empreses vinculades a 
Harry Walker.

Hi van haver dos judicis que 
van marcar la fi del conflicte. En el 
primer es jutjava l’acomiadament 
de 13 treballadors, que van veure 
com es declarava improcedent, 

encara que l’empresa no els ha-
via de readmetre si pagava les in-
demnitzacions. El segon, amb 253 
afectats, també va ser guanyat 
pels treballadors. En aquest cas 
podien escollir entre la readmissió 
o la indemnització i la majoria van 
optar per la segona opció: amb la 
resta de plantilla aconseguirien 
millores salarials i laborals.

Lluita obrera i lluita veïnal
Els obrers van tornar a la fàbrica 
el 15 de febrer de 1971 i dos anys 
després, el 1973, els propietaris van 
deslocalitzar els centres de pro-
ducció a Sant Andreu de la Barca 
i Polinyà ja que tenien interessos 
immobiliaris sobre els terrenys i es-
peraven poder-ne fer negoci. Tot i 
això, van haver d’enfrontar-se a la 
forta resistència veïnal -l’associació 
de veïns del barri havia nascut tot 
just el 1972- que reclamava equipa-
ments i que havia aprés de la tena-
citat de la lluita obrera que havien 
presenciat just dos anys abans.

Ha estat precisament el mo-
viment veïnal el que ha aconse-
guit que el juny de l’any passat 
es canviés el nom de la plaça on 
estava la fàbrica de recanvis au-
tomobilístics, que portava el nom 
de l’empresa, pel nom de la Plaça 
de les treballadores i els treballa-
dors de la Harry Walker, en me-
mòria dels vaguistes. Avui en dia 
només cal passar per la plaça per 
comprovar que està plena d’equi-
paments aconseguits per la llui-
ta, en aquest cas veïnal: el CEIP 
Santiago Rusiñol, l’Institut Sant 
Andreu, el poliesportiu Valldaura 
i el CAP Rio de Janeiro. Les llui-
tes veïnals es van mantenir molt 
actives durant els anys 1975-76 en 
què l’Ajuntament va comprar els 
terrenys. Tot i això la lluita va se-
guir durant molts anys, ja que els 
estudiants van haver d’estar en 
barracons durant un període molt 
llarg, i fins al 1999 no es va acon-
seguir la remodelació de la plaça.

fRAnCESC bARbé-9 bARRiS imAtgE
El 15 de juny de 2019 el veïnat de la Prosperitat inaugurava amb una 
festa popular la flamant plaça de les treballadores i treballadors de 
Harry Walker. Només hi falta una placa que expliqui el perquè

El llibre que recull la 
història de la vaga de 
l’any 70 i la posterior 
lluita del barri 
pels equipaments 
públics al solar que 
va deixar la fàbrica 
va ser editat per 
l’Ajuntament de 
Barcelona i es pot 
trobar a les llibreries
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El gran negoci de la mort
JoRdi foix

Amb Dinero y militarismo en Pere 
Ortega ens ofereix un repàs de 
l’evolució de l’exèrcit espanyol a 
través de la despesa militar, i es 
centra en el període que va des 
de la implantació de la dictadura 
militar franquista l’any 40 del 
segle passat -era un exèrcit 
orientat bàsicament al control de 
la població-, fins al moment actual.

No vol ser un estudi “neutral” 
sinó que té una mirada impregnada 
de pensament pacifista (Ortega 
és un del fundadors del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, www.
centredelas.org), que reivindica 
la necessitat i possibilitat d’una 
sortida no violenta a la resolució 
dels conflictes que reorienti 
aquesta despesa criminal cap 
a finalitats socials civils des del 
desarmament i la desmilitarització. 
Un condicionant que no treu que 
aquest treball tingui un gran rigor 
documental i analític.

El resultat és un llibre molt útil 
per conèixer en profunditat l’ànima 
inevitablement militarista a la 
vegada que corrupta i parasitària 
de l’exèrcit espanyol, que es 
justifica des de la propaganda 
a l’entorn de la defensa d’un 
improbable “enemic exterior” 
(argument que ja s’utilitzava 

durant el franquisme) fins a un 
present de plena incorporació a 
l’estructura militar i política de 
l’OTAN, on es pretén disfressar 
l’exèrcit com una -també 
improbable- “ONG”.

L’actual despesa militar 
espanyola se situa a l’entorn 
dels 20.000 milions d’euros, 
però Ortega ens demostra que 
la xifra global real és impossible 
de conèixer, ja que en bona part 
està camuflada entre diferents 
ministeris. Al mateix temps, 
aquesta realitat apareix lligada 
també a la corrupció i les “portes 
giratòries” que relacionen 
íntimament l’exèrcit constituït com 
una casta amb la indústria i el 
poder econòmic i també la política 
institucional, tant sota governs del 
Partit Popular com del PSOE.

L’autor ens demostra de manera 
progressiva i amb pèls i senyals 

com l’exèrcit és 
un grandíssim 
negoci de la 
mort, i detalla 
l’oligopoli format 
a Espanya 
bàsicament per 
quatre grans 
indústries 
armamentistes: 
AIRBUS 
(aviació), 

Càmera i ciutat o el discret 
encant de la burguesia
mARC JAViERRE

Per veure l’exposició Càmera i 
ciutat has d’anar al CaixaForum 
i és gratuïta si tens un compte 
bancari de CaixaBank. Si no el 
tens, pagaràs 6 euros, ja que 
no ets client. Així que anar al 
CaixaForum a veure cultura és 
com treure calés amb targeta d’un 
caixer que no és del teu banc. 
Una vegada pagada la comissió, 
podràs veure aquest recorregut 
historiogràfic eclèctic sobre la 
fotografia captada a les ciutats.

A partir de la idea que descriu 
el text del fulletó, la mostra tracta 
sobre “fotògrafs i cineastes que 
han documentat, representat 
i analitzat la ciutat” i que en 
aquest procés han escrit “diferents 
escenaris de la vida i la cultura 
urbanes”. Segons el fulletó però, 
“no pretén oferir una historiografia 
completa”, però sí fer “reflexionar 
sobre les especificitats, diferències 
i analogies de les imatges fixes i el 
moviment”. Tanmateix i sempre 
segons el fulletó, aquesta exposició 
va més enllà de la fotografia i el 
cinema, ja que l’expressió “càmera 
urbana” té a veure també amb 
la “interpretació”, de forma que 

comparteix força coses amb el 
teatre. Així, els “protagonistes 
de les imatges esdevenen veritables 
actors de les escenes fotografiades” 
mentre la ciutat “n’és l’escenari 
en constant transformació”.

Per representar aquesta idea 
podrem veure les fotografies, per 
exemple, de Manel Armengol amb 

els grisos apallissant Xirinacs a 
terra durant la transició, pobres 
al carrer de Diane Arbus, morts 
fortuïts de Brassai, la guerra civil 
d’Agustí Centelles, de Pérez de 
Rozas i Henri Cartier-Bresson, 
rebel·lions polítiques de Abbas i, 
com no, la Tour Eiffel. Un gran 
teatre amb molts actors i molt bons.

El nucli de la mostra prové del 
Centre Pompidou de París. Però 

L’exèrcit no és 
una ONG

Dinero y 
militarismo. Del 
franquismo a la 
democracia

Pere Ortega

Editorial Icària

205 pàgines

Llibres

Exposicions

Fotografia de 
drets d’autor 

Càmera i ciutat. 
La vida urbana en 
la fotografia i el 
cinema

CaixaForum

Fins al 8 de març

NAVANTIA (naval), Santa 
Bàrbara (blindats) i INDRA, 
adreçada a la tecnologia electrònica, 
aquesta última amb una 
significativa presència a Barcelona, 
en concret al barri del Poblenou. 
Aquestes quatre empreses 
sumen el 80% de la indústria 
militar espanyola, la qual, cal 
recordar-ho, és la setena potència 
mundial en exportació d’armes, 
amb aproximadament 4.300 
milions d’euros en vendes. Unes 
exportacions que alimenten les 
crisis als països empobrits del Sud i 
hi influeixen de forma determinant.

La conclusió general és que el 
creixement del poder cada cop més 
destructiu de les armes, l’economia 
de la guerra i l’augment dels 
exèrcits a nivell mundial no ha fet 
pas disminuir els conflictes -vivim 
en una inseguretat més gran- sinó 
que “genera un militarisme cada 
cop més bel·ligerant per mantenir 
els privilegis de les elits del 
capitalisme global”, a la vegada 
que contribueix al col·lapse gradual 
de la biosfera i la crisi climàtica.

Un llibre que ens ajuda 
a entendre que cal buscar 
alternatives agermanant les lluites 
per la justícia social, 
la transició energètica que eviti 
el col·lapse climàtic i la lluita per 
la desmilitarització del món.

pAul-StRAnd
Dona cega, Nova York (1916). Centre 
Pompidou de Paris-Musée National 
d’Art Moderne Centre de Création

també de diverses col·leccions 
de l’Estat espanyol, com l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona. Totes 
les imatges cedides per aquest 
arxiu tenen la prohibició explícita 
de ser fotografiades, de manera 
que un petit símbol d’una càmera 
de fotos negra ratllada ens 
perseguirà per totes les sales 
i moments. La fotografia que 
prohibeix la fotografia. Símbol 
i metàfora d’una exposició feta a 
partir de la idea dels drets d’autor 
i no de l’anàlisi de la manera de 
treballar o de veure dels autors 
representats, i encara menys 
a partir de la funció social, de 
denúncia, de pensament crític 
de la imatge fotogràfica. Sempre 
les conseqüències i mai les causes.

Amb un punt de vista 
certament molt de Boccaccio (la 
disco, no l’humanista Italià), la 
mostra inclou un fotograma d’Un 
Chien Andalou de Buñuel i Dalí 
i prenent les parts per un tot 
s’inclou aquesta imatge dins d’un 
discurs historicista que comença 
amb la fotografia d’una cega, 
Blind de Paul Strand i acaba amb 
captures de Google Maps. Breton 
anomenava Dalí “àvida dollars” 
i l’exposició no deixa de ser un 
reflex de l’avidesa, discreta i amb 
encant, de voler controlar 
i classificar l’evolució d’una forma 
de comunicació esvalotadora i que 
ha de quedar sota control. Si ets 
de CaixaBank trobaràs tots els 
nostres caixers a Google Maps.

péREz dE RozAS
Recollida de matalassos per als refugiats (20 d’octubre 
de 1936). Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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Un retaule coral 
d’històries de la ciutat

Llibres

Cinc anys de 
divulgació 

Històries de 
Barcelona

Gregor Siles i Pau 
Vinyes (coord.)

Editorial Tot 
Història-Llop Roig

240 pàgines

Una fantasia 
metaliterària 

Barcelona nua

Amaranta Sbardella

Traductora: Marina 
Laboreo Roig

Editorial 
Comanegra

170 pàgines

Partir de la ficció per parlar de la realitat

Resseguint una 
sèquia mil·lenària 

Guia del Rec 
comtal

Enric H. March

Editorial Viena

168 pàgines

ignASi fRAnCh

Catxipanda, Diari No Diari 
d’història és la materialització en 
forma de lloc web de la tasca de 
l’Associació Tot Història. Cinc anys 
després de la inauguració d’aquest 
espai digital de publicació d’articles 
divulgatius, els seus membres 
han celebrat l’efemèride amb un 
llibre antològic que recull vint-i-
set textos: Històries de Barcelona. 
Atès que “la transformació social 
a partir de la cultura” és un 
dels motors del grup, no ha de 
sorprendre que els temes escollits 
evidenciïn una especial atenció 
vers els moviments socials i per 
causes com la igualtat entre homes 
i dones o la millora dels drets 
laborals. El record de la Barcelona 
revolucionària i popular té molt 
més pes en aquest volum que 
el retrat del poder burgés. 

L’estructura en articles 
facilita que els lectors disposin 
d’introduccions a una gran 
varietat de temes, des dels inicis 
del feminisme fins a un retrat de 
Lerroux, passant per una anàlisi 
de l’actitud empresarial durant la 
II República. Alguns d’ells tenen 
un enfocament més detallat i més 
proper a l’assaig especialitzat, 
amb dosis generoses de citacions 
bibliogràfiques, i altres són portes 
obertes a conèixer amb més 

ignASi fRAnCh

Aquest recull de contes de 
l’assagista i traductora italiana 
Amaranta Sbardella usa una 
mena de marc narratiu fantàstic 
amb què relligar els seus relats: 
una colla de personatges de llibres 
sobre Barcelona (com l’Andrea de 
Nada, de Carmen Laforet, o la 
Cecília de La dama de les camèlies, 
de Mercè Rodoreda, entre molts 
altres) s’escapen de les fitxes d’una 

biblioteca per tornar a passejar 
pels carrers de la ciutat. Si la 
novel·la és habitualment el camí 
per fer literatura de la memòria, 
Sbardella ha optat pels textos 
curts unificats per aquest artifici 
conscientment inversemblant i per 
una certa tendència a injectar en 
les narracions l’escrutament de la 
intrahistòria de la vida col·lectiva 
de la localitat. Perquè d’això tracta 
segurament Barcelona nua: de 
potenciar els referents coneguts 
ficticis amb referències reals, 
o viceversa, per fer una mena 
de crònica indirecta i lliure de 
la Ciutat Comtal des de finals 
del segle XIX fins l’actualitat.

L’autora empra la narració 
en primera persona i en tercera 
persona, els monòlegs i la narració 
convencional. Els protagonisme 
recau tant en persones (també 
reals, com la Mònica del Raval 

L’associació Tot Història 
celebra el cinquè 
aniversari del seu lloc 
web de divulgació amb 
un llibre antològic que 
aplega una vintena 
llarga d’articles temàtics

Els personatges d’alguns clàssics de 
la literatura ambientada a Barcelona 
serveixen de punt de partida per 
explorar, en forma de contes eclèctics, 
la història col·lectiva i els paisatges 
humans i arquitectònics de la ciutat

deteniment els temes que s’hi 
tracten. Entre els autors que han 
contribuït al volum destaquen, 
per la quantitat d’aportacions, 
els escriptors Júlia Costa i Ricard 
Desola o els historiadors Soledad 
Bengoechea i Pau Vinyes, que 
també exerceix com un dels 
coordinadors del volum.

El rastre de l’aigua

Un dels participants d’Històries de 
Barcelona, el filòleg i historiador 
Enric H. March, ha signat una 
nova monografia sobre un dels seus 

principals temes d’estudi. Guia del 
Rec Comtal és un llibre divulgatiu 
marcat per la incorporació 
d’abundant material gràfic i dividit 
en dues parts força diferenciades. 
La primera d’elles és una crònica 
de segles de canvis en l’abastiment 
d’aigua a la ciutat, i les friccions i 
xocs entre les necessitats diverses 
de la ciutadania (incloent-hi 
agricultors o moliners, amb els 
seus interessos molt particulars), 
la voluntat o capacitat inversora 
de les institucions i els interessos 
privats en la construcció 
d’infraestructures... o els talls de 
subministraments durant conflictes 
bèl·lics com la Guerra del Francès. 
En el rerefons, romanen les grans 
construccions i transformacions 

urbanístiques de Barcelona de les 
muralles a l’expansió i ‘ordenació’ 
de la metròpoli.

A la segona meitat del volum, 
March fa un recorregut textual (i, 
de nou, també gràfic) pel recorregut 
del Rec actual i pels vestigis 
arquitectònics de la seva vida 
passada, amb esments a les ombres 
de camins possibles dels quals no 
n’ha quedat cap rastre. En el repàs 
destaquen, evidentment, les hortes 
ubicades a Vallbona, un inusual 
exemple de terrenys de cultiu 
alimentats pel Rec. Implícitament, 
aquestes últimes pàgines són 
una invitació i un mapa amb 
què descobrir presencialment les 
permanències i els vestigis d’aquesta 
infraestructura mil·lenària.

que va generar un documental 
de creació de títol homònim) com 
en animals (fins i tot de pedra, 
com el drac gaudinià que intenta 
fugir del tumult turístic a “Fugues 
modernistes”). Tots ells recorren 
els carrers de la ciutat, i permeten 
que Sbardella ens dibuixi una 
cartografia física i històrica que 
tracta de la industrialització, el 
pistolerisme, la guerra civil 
i la postguerra infinita, els Jocs 
Olímpics o la gentrificació massiva 
d’espais. El resultat té quelcom de 
joc barroc en més d’un sentit: no 
solament per la seva tendència a fer 
l’ullet amb referències més cultes 
o més populars, sinó també perquè 
el resultat és un mapa ple de 
topònims. Tot i el seu tarannà lúdic, 
el resultat requereix d’una certa 
tensió del lector perquè aquest no 
es perdi pels carrerons i passadissos 
que l’escriptora li mostra.



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

Raval de Ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5

El Lokal
Carrer de la Cera, 1

Taula del Raval
Carrer del Salvador, 24
93 442 46 68

Veïns en defensa 
de la Barcelona Vella

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

Xarxa Veïnal del Raval
Vistalegre 15, baixos 
ravalveinal@gmail.com
Espai Contrabandos
Junta de Comerç, 20
Bar Makinavaja
Carretes, 51

L’EIXAMPLE
Dreta de l’Eixample

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

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

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

Parc de l’Escorxador
Aragó, 6, entresòl, 3r dreta

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

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

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

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 
 

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

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

La Satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Park Güell-la Salut-
Sanllehy

Cardener, 45 (casal)
93 210 08 03

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

Polvorí
Segura, s/n
93 432 36 42

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

Triangle de Sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

LES CORTS
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
Casal de barri de la Mercè
Torrent de les Roses, 4

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

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

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

Sant Ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12 

Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

SARRIÀ-SANT GERVASI
Can Caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

Can Rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
Escales Font del Mont, 1 A

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

Mont d’Orsà-Vallvidrera
Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

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

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

Sarrià
Canet, 4
93 204 90 58

Tres Torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89 

GRÀCIA
Camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta 
Sicília, 321 
600 60 36 05

Coll-Vallcarca
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17
Casal Cardener
Cardener, 45
Taller d’Història 
de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 79
Aula amb. Bosc Turull
Passeig de Turull, 2

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

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

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

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

HORTA-GUINARDÓ
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

Plataforma Can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

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

Font del Gos
Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

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.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13
Casal Mas Guinardó
Plaça Salvador Riera, 2

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

NOU BARRIS
Can Peguera

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17 

Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1

Ciutat Meridiana
Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Zona Nord
Vallcivera, 14

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

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

Prosperitat
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

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

Torre Baró
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

Torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
CC Torre Llobeta
Santa Fe, 2, bis
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
Robert Robert, 2
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 Congrés-
Indians
c/ de la Manigua, 25
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

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 Nord-
Tramuntana

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
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
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera Centre
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

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

Parc
Llull, 1-3
93 221 04 87

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

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 
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
l punts de distribució de CARRER

Un nou CARRER a internet www.favb.cat                                                                   Modificacions: 93 412 76 00

El pròxim número de CARRER apareixerà al mes de maig

AzAgRA&REvuEltAÉs tira

ConsEll muniCipAl 
d’immigRACió dE bCn

El 17 de febrer el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans d’Estrasburg 
va canviar el criteri adoptat ante-
riorment que condemnava l’Estat 
espanyol per no garantir l’accés 
als mecanismes de protecció in-
ternacional a dues persones que 
havien entrat al país saltant la 
tanca a Melilla i van ser immedi-

atament expulsades sense entrar 
a valorar la seva situació indivi-
dual. El tribunal considera que la 
manera en la qual es va accedir 
a territori espanyol condiciona-
va les garanties que l’Estat està 
obligat a complir i col·loca la res-
ponsabilitat en la conducta de les 
persones individuals.

Des del Consell Municipal d’Im-
migració de Barcelona, òrgan 
participatiu de l’Ajuntament re-

presentant tant de les entitats de 
persones migrades o refugiades 
com de les entitats d’acollida i 
asil, condemnem aquest canvi de 
doctrina que suposa una involució 
en els processos de garantia i d’ac-
cés a drets com és el sistema de 
protecció internacional.

Aquesta sentència suposa la 
legitimació d’unes pràctiques, les 
devolucions en calent, que han es-
tat reiteradament denunciades per 

les organitzacions de drets humans 
que treballen directament a la 
frontera i per mecanismes de pro-
tecció de drets humans del’ONU, 
ja que suposen un impediment a 
l’aplicació efectiva i garantista del 
dret a la protecció internacional.

Cal recordar que aquest dret és 
la clau primordial i essencial del 
dret internacional de les persones 
refugiades, adoptat al si de l’ONU-
per tal de protegir els milions de 
persones que es veuen obligades a 
fugir dels seus estats per situaci-
ons de guerra, persecució política 
o persecució social. Aquest dret es 
veu greument vulnerat per aquesta 
sentència, que obvia les creixents 
dificultats i traves que l’accés a 
les anomenades “vies legals i se-
gures” existeix a la frontera sud. 

En aquest sentit, la garantia del 
dret a l’asil és una obligació dels 
estats i cap proposta d’enduriment 
d’aquestes vies és acceptable per 
a un país que es considera defensor 
dels drets humans.

Preocupades per aquesta situ-
ació i per les conseqüències que 
per a la vida de milers de persones 
pugui tenir la sentència, les enti-
tats del CMIB exigim la garantia 
per part del Govern de l’Estat de 
no posar en perill l’accés al dret a 
la protecció internacional de qual-
sevol persona que entri a territori 
espanyol, i que garanteixi que la 
situació a les dues bandes de la 
frontera es troba en plena conso-
nància amb els estàndards més alts 
de drets humans.

Barcelona, 24 de febrer de 2020

Contra l’aval europeu a 
les ‘devolucions en calent’
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estableix prioritats sobre salut i 
medi ambient i fa reflexions sobre 
l’activitat econòmica, l’estructu-
ra social, el dret a l’habitatge, el 
patrimoni cultural i industrial i la 
memòria històrica.

Aquest relat compartit es con-
creta en 15 demandes priorità-
ries: Resoldre el pont del carrer 
Santander; urbanitzar la Gran Via 
com a carrer; ordenar els usos i 
equipaments del front marítim; 
aplicar la reforma del 22@ pacta-
da amb les entitats; impulsar l’ac-
tivitat econòmica de la Verneda 
insutrial i el Bon Pastor; elaborar 
un pla actualitzat d’equipaments; 
replantejar la gestió del centres 
cívics; regular els pisos turístics; 

promoure l’habitatge públic i de 
lloguer; fer efectiu el Consell de 
Cultura, Memòria Històrica i Patri-
moni; completar la rehabilitació 
del patrimoni industrial; estendre 
el pla de superilles; unir els tram-
vies per la Diagonal; remodelar el 
carrer Concili de Trento com a eix 
cívic i disminuir la contaminació 
que provoquen els cotxes i la inci-
neradora del Besòs. 

El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Albert Villacampa
President de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Porta

“En altres districtes 
l’Ajuntament ha 
recuperat terrenys 
com els dels horts 
del carrer Maladeta 
de Porta”puyAl

Nascut l’any 1994 al barri de Porta de Nou Barris, on continua resi-
dint, als seus 25 anys és el president més jove de tot el moviment 
veïnal de Barcelona. Una responsabilitat que va assumir ja fa qua-
tre anys en un context en què a l’organització veïnal d’aquest barri 
de prop de 25.000 habitants es va donar la confluència entre una 
joventut amb ganes de treballar a l’associació i una veterania que 
no hi va posar pals a les rodes. Al seu cap bullen idees i projectes.

Hi ha més joves activistes a la junta de l’associació?
Ens reunim al voltant d’unes 15 persones i tres de nosaltres som 

menors de 30 anys. Al principi no va ser fàcil treballar amb l’altra 
generació, però amb l’esforç de tothom, ho estem aconseguint.

Us vau posar en contacte amb Carrer perquè volíeu 
explicar-nos la primera Iniciativa Ciutadana que es presenta 
a Barcelona amb el nou reglament de participació.
Sí. Treballem intensament per fer-la realitat. Havíem de reco-

llir 800 signatures de veïnes i veïns del barri: vam aconseguir més 
de 2.000 i finalment ens van validar 1.500.

Quin objectiu té la iniciativa?
Debatre el futur dels terrenys que ocupen els horts urbans 

del carrer Maladeta, que persones grans del barri es van posar 
a conrear fa dècades per evitar que la zona s’omplís de brutícia 
i abandó. L’any 1999 es van enderrocar les antigues casetes de 
la zona i amb elles va desaparèixer una part de la memòria del 
barri. L’Ajuntament va expropiar el solar i el va posar a subhasta. 
El van comprar, per especular, diversos constructors, entre ells 
Núñez i Navarro [que l’any 2015 va demandar els jubilats per 
ocupació]. Nosaltres proposem que aquest sòl tingui ús públic i 
repercuteixi favorablement en el barri. No posem com a condició 
que tot l’espai continuï dedicat exclusivament als horts. La nostra 
proposta és oberta i acceptaríem que una part es dediqués a habi-
tatge públic i equipaments que el barri necessita. Però no volem 
que es permeti la construcció d’habitatges especulatius.

S’ha obert un debat públic sobre el tema?
Es va debatre al Ple del districte. L’Ajuntament no va acceptar 

incloure el tema als primers punts de l’ordre del dia i quan es va 
tractar, a última hora de la nit, els veïns ja havien marxat. Una 
veritable llàstima.

Com va anar tot plegat i què es va decidir?
Aprofitant l’aprovació del nou reglament de participació, el 

passat mes de gener vam optar per exercir el dret a plantejar una 
Iniciativa Ciutadana, proposant que s’iniciessin els tràmits i els 
estudis per avançar en la direcció de la nostra reivindicació. Però 
ens van donar carbasses, al Ple. Els socialistes, amb els seus set 
vots, van dir que no. Comuns, PP, Ciutadans i Junts per Catalu-
nya no es van mullar i es van abstenir. Només ens va donar su-
port ERC. En el mandat anterior, l’Ajuntament ja s’havia negat 
a negociar amb els propietaris. La regidora Janet Sanz va treure 
l’excusa que ella “no negociava amb especuladors”. Ens sembla 
inaudit. Sense donar xifres i sense presentar cap document, l’ar-
gument és que la indemnització suposaria massa cost econòmic. 
Es va perdre l’oportunitat de buscar una solució. 

Una gerra d’aigua freda...
L’Ajuntament no es mou de la idea que no hi ha diners per 

a aquesta operació a Nou Barris. Però en altres districtes, com 
Gràcia o Sants, sí que s’han realitzat compres de sòl d’aquesta 
envergadura.

Com valoreu l’equip de govern actual del districte?
Ens sentim ningunejats. No responen. Però no ens donem per 

vençuts. Mirarem la manera de portar el tema a la Casa Gran.

Quina serà la proposta?
Que es revisi l’actual planificació urbanística del barri. S’ha de 

modificar el Pla Parcial que permet la construcció de pisos de cinc 
plantes. Proposem també la realització d’un catàleg de les cases 
baixes per protegir la història urbana del nostre barri.

Els constructors ja han demanat la llicència d’obres. 
En el cas que apareguin les màquines, què fareu?
Assemblea veïnal i intentar posar-s’ho difícil.

A tot el barri

La portada del butlletí de l’AV de 
Prosperitat és contundent: “Plan-
tem cara a l’amiant”. La fotogra-
fia, a tota pàgina, destaca l’edifici 
compartit dels centres educatius 
escola Prosperitat i IES Galileo Ga-
lilei, amb una teulada que tot fa 
pensar per les seves característi-
ques i moment de construcció que 
està feta d’uralita. El barri exigeix 
al Consorci d’Educació que s’ana-
litzi aquest material i que si es 
confirma que és amiant, concreti 
un pressupost i un calendari per 
a la seva retirada. A les pàgines 
interiors s’expliquen les propostes 
veïnals per al PAM.

La Veu

El número 22 del butlletí de l’AV 
de Sant Martí de Provençals 
consta de 24 pàgines amb nombro-
ses informacions sobre diferents 
temes del barri. Per exemple, la 
iniciativa ciutadana perquè del 
pont de Santander, avalada per 
més de 5.000 signatures i apro-
vada per tots els partits polítics 
presents al Consell de districte. El 
barri espera una solució definitiva 
perquè aquesta infraestructura 
sigui accessible i segura. L’editori-
al fa un repàs als temes més can-
dents dels últims mesos i dibuixa 
les reivindicacions veïnals per a 
aquest mandat municipal.

L’Antònia

El barri de Sant Antoni compta 
amb aquesta una nova revista 
veïnal que acaba d’editar el seu 
vuitè número. Tot i que només 
disposa de quatre pàgines, conté 
moltes informacions d’interès. 
Destaca l’explicació de la vella 
reivindicació veïnal de recuperar 
per al barri el solar de l’antic 
teatre Talia. Les entitats volen 
que es netegi l’espai i s’obri a 
l’ús públic fins que no es concreti 
la construcció d’un equipament. 
L’editorial fa balanç de l’arribada 
de la xarxa ortogonal d’autobús i 
critica que en dos anys no s’hagin 
resolt alguns problemes puntuals.

El moviment veïnal de Sant 
Martí elabora un pla de futur

Revistes
de barri

La Favb
informa

REDACCIÓ

Les associacions veïnals del distric-
te de Sant Martí han elaborat jun-
tament amb la Favb el document 
Sant Martí de Provençals: Un pro-
jecte veïnal de ciutat i convivència 
en el segle XXI. Es tracta d’un relat 
i alhora una diagnosi compartida 
del districte que rebel·la les carèn-
cies i desigualtats entre els barris i 
respecte de la ciutat.

Amb aquesta iniciativa el món 
veïnal de Sant Martí reivindica les 
singularitats dels barris de l’Eix 
Besòs, les seves servituds urbanís-
tiques i mancances socials, alhora 
que destaca els eixos i elements 
urbanístics estructurants, i les tra-

ces socials i culturals que, malgrat 
la diversitat dels barris que el com-
posen, fan de Sant Martí un territo-
ri amb identitat i amb un projecte 
de ciutat i de convivència.

El document, que va ser pre-
sentat al districte el passat mes 
de febrer, analitza de manera 
qualitativa l’estructura urbana de 
Sant Martí, avança un model sos-
tenible de mobilitat per a la zona, 

lLa diagnosi compartida 
sobre el districte 
rebel·la desigualtats 
entre els mateixos 
barris i la ciutat

Sant Martí de Provençals, 
Front Marítim, Vila Olímpica, 
Bac de Roda, el Besòs, el 
Poblenou, Provençals de la 
Verneda, Diagonal Mar, Gran 
Via-Perú-Espronceda, la Pau, 
Paraguai-Perú, la Palmera 
centro, Maresme, la Verneda 
Alta, Via Trajana i Bogatell i 
la Federació d’Associons de 
Veïns i Veïnes de Barcelona.
Podeu descarregar el 
document des de la web 
de la Favb (www.favb.cat).

ASSoCIACIoNS fIRmANtS

lEl document reivindica 
les singularitats dels 
barris de l’Eix Besòs, 
però també una 
identitat comuna
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“A la Maquinista vaig descobrir 
què era la consciència de la classe”

Montse Milà
Activista veïnal 
i sindical

mARC viLLoRo
entrevista

DAni CoDinA
fotografia

Badia barreja naps i cols
Eloi Badia, flamant regidor d’Emergència Climàtica, ha pres un camí 
fàcil i equivocat creant una nova taxa de residus que es cobrarà 
amb el rebut de l’aigua a partir del pròxim mes de maig. Barcelona 
se suma així als 23 municipis que ja la tenen implementada en 
compliment d’una normativa europea. Estem d’acord que cal 
millorar, i molt, la gestió dels residus, però no que es barregin naps 
i cols. Ja entenem que incloure aquesta taxa al rebut de l’aigua 
és l’opció més còmoda, la que provoca menys maldecaps i la més 
barata, perquè s’estalvien les despeses de la gestió del cobrament. 
Però és poc pedagògic, a part d’injust. Perquè, a sobre, l’import de 
la taxa gravarà el consum d’aigua i no els residus generats. Així, un 
comerç que normalment consumeix poca aigua però que cada nit 
omple a vessar els contenidors d’escombraries, pagarà menys. És 
el súmmum! El pitjor és que barrejant els impostos d’aquests dos 
serveis de manera poc equitativa, es dona arguments als detractors 
de la gestió pública de l’aigua: Agbar ja aplaudeix la iniciativa. 
Senyor Badia, rectifiqui.

La vida de Montse Milà està marcada 
pel seu pas per la Maquinista 
Terrestre i Marítima, una important 
empresa del sector del metall, a les 

oficines de la qual a Sant Andreu va entrar 
a treballar el 1965. “Allà vaig descobrir què 
era consciència de classe i lluita obrera i 
això m’ha marcat tota la vida”, assegura.

Va néixer l’any 1945 al barri de Sant 
Andreu i recorda que al costat de casa hi 
havia pagesos i cavalls i com de vegades 
havia anat en carro i en burro. Aquella 
era també una Barcelona molt grisa i “els 
meus pares eren molt bona gent, però 
eren del sector dels vencedors. Tenien una 
bodega i eren molt religiosos. Jo vaig anar 
a un col·legi de monges i a casa meva hi 
havia rosaris, marededéus, Sagrat Cor, el 
Santíssim”. En l’adolescència va sorgir la 
rebel·lia per canviar moltes coses i, als 20 
anys, va entrar a la Maquinista. Era una 
gran empresa que funcionava des del 1855 
amb espais al Casc Antic, la Barceloneta i 

després a Sant Andreu i que va arribar 
a tenir 3.000 treballadors.

L’any 1965 Milà ja va començar a anar a 
les assemblees i es va integrar en els inicis 
de CCOO de la Maquinista, i va formar part 
del petit equip de redacció del butlletí que 
s’escrivia aleshores. Tota aquesta activitat, 
òbviament, en la clandestinitat. A l’empresa 
hi treballaven poques dones i només algunes 
anaven a les assemblees. “Sobretot eren 
contractades per a oficines i també hi 
havia algunes a maquinària, però en total 
eren molt poques. A les assemblees només 
hi anaven quatre o cinc dones i només hi 
intervenia jo, tot i que també era l’única 
que estava a CCOO”, explica.

Tant ella com el seu marit van ser 
acomiadats i van arribar a estar nou mesos 
sense feina, que llavors era molt de temps. 
Van tirar endavant amb l’ajuda que van 
rebre gràcies a la solidaritat obrera. El 
1971 van ser detinguts durant la vaga de 
tres mesos que va tenir lloc aquell any, a 

ella la van venir a buscar a casa i al seu 
marit el van detenir després de tirar unes 
octavetes. Van ser portats a la comissaria de 
Via Laietana, un fet que “va ser un trasbals 
sobretot perquè com era estat d’excepció 
no sabies fins quan hi estaries”.

Montse Milà va estudiar Treball Social 
i, després de fer un curs, va començar a 
treballar en l’àmbit de l’educació especial. 
Primer a Aspanide, una escola de Santa 
Coloma, en un taller ocupacional per 
a nois amb discapacitat psíquica durant 
tres anys, i després al Patronat Flor de 
Maig, de la Diputació de Barcelona i situat 
a Cerdanyola, on va treballar 30 anys a 
l’Escola Flor de Maig de Formació i Treball. 
Segons comenta, “quan vaig començar 
a treballar en l’educació especial també 
era una època de lluita i calia reivindicar 
escoles, tallers, de tot. I la gent va ser 
molt creativa perquè els centres especials 
de treball van sorgir per l’empenta de les 
associacions de pares i dels professionals 

que hi treballaven per tal que els nois 
i les noies amb unes capacitats diferents 
poguessin aprendre, sentir-se útils i tirar 
endavant”. Els tres últims anys de la vida 
laboral va estar al Mercat de Treball de 
la Diputació de Barcelona a la Maternitat.

Milà va viure de 1968 a 2000 al 
barri de Roquetes (Nou Barris) i des de 
llavors és veïna del Poblenou. Reivindica 
la importància dels barris, que “són 
imprescindibles, i la vida associativa també 
ho és. Ara amb la gentrificació s’està 
expulsant molt veïnat del Poblenou, veïnat 
que se sent del barri i que no pot seguir 
pagant allò que se li demana. I això passa 
aquí al Poblenou, a Sant Antoni, al Raval... 
Estan expulsant el veïnat de tota la vida”.

Continua activa i participa en tot allò 
que pot: forma part de l’AV Poblenou des 
de fa 19 anys i presideix la Fundació Museu 
Històric-Social de la Maquinista i la Macosa. 
“Aquestes empreses van ser pioneres en 
moltes coses, no sols en l’àmbit industrial 
sinó que també van suposar un revulsiu a 
nivell de barri, hi havia molta gent que hi 
treballava i van configurar l’essència dels 
barris i del moviment obrer”, afirma.

El passat mes de novembre va rebre la 
Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, 
un guardó que “agraeixes, però sobretot 
vull remarcar que és de totes i tots. Res no 
es fa individualment, sinó que és un esforç 
col·lectiu i, per tant, un tros d’aquesta 
medalla és per a cadascú”. I es que Milà 
forma part d’una generació que va haver 
de lluitar per tot i que encara lluita per 
molt. Com els drets dels migrants, un tema 
que fa molts anys que l’ocupa i preocupa 
-“o es canvia la Llei d’Estrangeria o això 
està molt malament”, diu-. Però que també 
veu amb esperança el feminisme apoderat 
que fa sentir la seva veu. “L’esperança la 
situo sobretot en la gent, mentre hi hagi 
gent que tingui capacitat de resposta a cada 
nova problemàtica, hi ha esperança i això 
existeix”, assegura.

joRDi LApEDRA


