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A trenta anys de la cita que va canviar  
per sempre la fesomia de la ciutat, ‘Carrer’ 
repassa el llegat dels Jocs del 92 en àmbits  
tan diversos com els equipaments esportius,  
la mobilitat, l’urbanisme, el lleure  
i l’obertura de la ciutat al mar

eloi latorre

e
l 25 de juliol es compliran trenta 
anys de la cerimònia inaugural 
dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
Als mitjans de comunicació tor·
naran les imatges del Cobi, de la 

fletxa de foc llançada sobre el peveter per 
l’arquer Antonio Rebollo i de la ciutat po-
derosa que glossava la rumba de Peret, un 
dels himnes oficiosos de l’esdeveniment. 
En definitiva, l’exercici d’autoestima col·
lectiva que va enviar al món la postal 
d’una ciutat festiva i lúdica, seductora 
però alhora amb capacitat organitzativa 
per competir a la lliga de les grans cites 
internacionals. Però abans que tot això 
passi potser és necessari fer un repàs a la 
lletra petita de la factura dels Jocs i com·
provar fins a quin punt els grans emble·
mes d’aquella Barcelona transformada de 
dalt a baix en pocs anys són encara vi·
gents o han patit la síndrome de l’obso·
lescència; si el llegat dels Jocs encara es 
pot escriure amb lletres d’or, plata i bron·
ze o també hi ha signes de rovell.

Nous equipaments... esportius?
Amb un parc d’equipaments de gran ca·
pacitat molt deficitari, llavors va caldre 
una inversió de 976 milions de pessetes 
(5,8 milions d’euros) per construir i acon·
diciar espais per albergar el programa 
olímpic. Malgrat que es va recórrer a gai·
rebé tota l’oferta existent ·bàsicament de 
titularitat privada, com el Camp Nou, l’es·
tadi de Sarrià o el Reial Club de Polo·, la 
gran majoria d’instal·lacions es van ha·
ver de fer de bell nou o reformar.

L’Estadi Olímpic era la joia de la coro·
na. Construït sobre un vell estadi del 1929 
que duia anys semiabandonat, ha patit 
per mantenir·se com a referent a l’hora 
d’acollir grans esdeveniments esportius. 
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tot la natació, han estat novament els 
concerts i actes socials i polítics de tota 
mena els que li han donat més rendi·
ment. Però no ha pogut evitar la imatge 
de contenidor d’esdeveniments per la 
manca d’una activitat fixa.

instal·lacions passades per aigua
Les Piscines Bernat Picornell i les Pisci·
nes Municipals de Montjuïc funcionen 
com a centres esportius oberts al públic 
amb activitats diverses, sota la concessió 
a un grup privat, el madrileny Forus, que 
hi va entrar el 2019. La col·laboració pu·
blicoprivada ha estat, en general, la fór·
mula més habitual per intentar cercar 
rendiment a les noves instal·lacions sor·
gides del 1992 i ha instaurat un model que 
s’ha estès a bona part dels gimnasos i 
equipaments poliesportius de titularitat 
municipal de la ciutat. Així, el Pavelló de 
la Vall d’Hebron acull un centre esportiu 

pendents quant a transport públic que·
darien per a més endavant, com la línia 2 
del metro, estrenada el 1995; les masto·
dòntiques línies 9 i 10 ·que van començar 
a funcionar el 2009 i encara tenen tota la 
connexió central per executar· o el tram·
via de la Diagonal ·estrenat el 2004 i que 
avui encara no connecta la ciutat de ban·
da a banda·. Barris com els de la Marina 
o ciutats perifèriques que portaven dèca·
des reclamant una connexió ràpida amb 
el centre de Barcelona ·i que n’haurien 
d’esperar encara unes quantes més· van 
veure passar la pantalla dels Jocs com 
una oportunitat perduda.

La fórmula per descongestionar el 
trànsit al centre de la ciutat va ser un gran 
eix circumval·latori de 35 quilòmetres, 
les rondes, que van costar l’equivalent a 
4,6 milions d’euros i es van inaugurar 
amb els Jocs trepitjant els talons. Les con·

Només un Campionat d’Europa ·el 2010·, 
la Copa del Món Júnior ·el 2012· i dos cam·
pionats d’Espanya pel que fa a l’atletisme. 
A banda, va tenir com a llogater el RCD Es·
panyol entre el 1996 i el 2009, quan aquest 
equip es trobava sense estadi propi. I tam·
bé, entre el 1991 i el 2001, va acollir l’efíme·
ra franquícia de futbol americà Barcelona 
Dragons. El FC Barcelona ha mostrat la in·
tenció de jugar·hi els seus partits la tem·
porada 2022·23 si tiren endavant les obres 
de remodelació del Camp Nou.

L’estadi no s’ha consolidat com una re·
ferència esportiva ni d’esbarjo entre la 
ciutadania de Barcelona, malgrat els es·
forços. Tampoc les visites turístiques hi 
generen aglomeracions. El 2016, s’hi va 
instal·lar l’anomenat Open Camp, un 
parc temàtic centrat en l’esport, explotat 
per un grup privat que va tancar portes al 
cap de dos anys, en entrar en concurs de 
creditors. Han estat els concerts musicals 
de grans estrelles internacionals ·una 
quarantena llarga· els que han donat més 
rendibilitat econòmica a la instal·lació. 
Segons l’empresa pública Barcelona Ser·
veis Municipals, que gestiona l’equipa·
ment, cada any fins a la pandèmia hi te·
nien lloc 160 esdeveniments, dels quals 
50 culturals, 50 esportius i la resta fires o 
certàmens amb un perfil més corporatiu.

Encara que la gestió de l’estadi conti·
nua sent pública, el 2010 l’Administració 
de Jordi Hereu va estar a punt d’obrir la 
porta a la privatització a tota l’Anella 
Olímpica amb la creació d’una nova soci·
etat el 49% de la qual s’anava a adjudicar 
al grup promotor de concerts estatuni·
denc Live Nation. Finalment, però, l’opció 
es va desar en un calaix després de detec·
tar irregularitats en l’adjudicació.

El Palau Sant Jordi, tot i haver acollit 
campionats mundials de modalitats com 
el bàsquet, l’handbol, l’atletisme i fins i 

gestionat pel grup IGE BCN des de fa vint 
anys; el Poliesportiu de l’Estació del Nord 
està en concessió a la Unió de Federaci·
ons Esportives Catalanes i el Centre de 
Tennis de la Vall d’Hebron acull la seu de 
la Federació Catalana i un centre polies·
portiu gestionat pel grup Uesports. El ve·
lòdrom d’Horta Miquel Poblet, construït 
el 1985, després d’anys de ser gestionat 
per la Federació Catalana de Ciclisme, 
amb una explotació molt deficitària, s’ha 
adjudicat la concessió per al període 
2020·2024 a l’empresa Poc3 Consulting.

Capítol a part el mereix el Port Olím·
pic, seu de les proves de vela. Tot i comp·
tar amb un club esportiu ·el Club de Mar 
Port Olímpic·, el seu calendari de regates 
és exigu ·vuit proves enguany· i de poc re·
lleu internacional. La Generalitat de Ca·
talunya n’és el titular, però l’Ajuntament 
té potestat sobre la gestió des del 1996, 
que al seu torn estava cedida a una soci·
etat privada, Pobasa, durant trenta anys. 
L’explotador va centrar la via de negoci 
sobretot en la restauració i l’oci nocturn, 
convertint·la en una zona de festa, exito·
sa durant uns anys, i degradada i focus de 
queixes veïnals durant la darrera dècada. 
En acabar la concessió el 2020, l’Ajunta·
ment n’ha recuperat la gestió directa i 
està elaborant un pla de redefinició de 
l’espai, que té com a eixos pal·liar l’aïlla·
ment respecte a la ciutat, reconvertir·lo 
en una zona d’oci més familiar, i instal·
lar·hi un hub d’empreses centrades en 
l’anomenada economia blava ·l’equiva·
lent marí de l’economia verda·.

mobilitat (in)sostenible
Els Jocs van obligar a repensar a fons la 
mobilitat d’una de les ciutats amb més 
densitat de trànsit d’Europa. Però tot el 
replantejament es va fer amb base a l’ús 
del vehicle privat. Les grans assignatures 
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La	col·laboració	
públicoprivada	ha	
estat	la	fórmula	més	
habitual	per	intentar	
cercar	rendiment	
a	les	instal·lacions	
esportives	del	92

El	replantejament	
de	la	mobilitat	es	va	
fer	en	base	a	l’ús	del	
vehicle	privat,	amb	
el	resultat	d’unes	
rondes	i	nusos	viaris	
que	han	col·lapsat

L’estadi	no	s’ha	
consolidat	com	una	
referència	esportiva	
ni	d’esbarjo,	i	les	
visites	turístiques	
no	generen	
aglomeracions

La	gestió	del	Port	
Olímpic,	explotat		
per	a	l’oci	nocturn,		
ha	sigut	recuperada	
per	l’Ajuntament		
per	revertir-ne		
la	degradació

L’Estadi	Olímpic,	en	una	imatge	d’arxiu:	la	joia	de	la	corona	dels	Jocs	no	ha	aconseguit	consolidar-se	com	a	referent	esportiu.	joan morejón
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fins a final de la dècada dels noranta. En 
canvi, un vell projecte fallit de la Barcelo-
na de Porcioles, el Pla de la Ribera, consis-
tent a reurbanitzar la zona industrial si-
tuada entre el Poblenou i la Ciutadella, va 
reaparèixer per obra i gràcia de la neces-
sitat de construir una vila d’allotjament 
per a atletes i delegacions convidades.

El projecte, impulsat per l’arquitecte 
Oriol Bohigas, va consistir a arrasar tota 
l’estructura preexistent de fàbriques, ma-
gatzems i habitatges per dibuixar una 
trama de bell nou, cosa que va suposar la 
pèrdua d’una part cabdal del patrimoni 
fabril de la ciutat, que a penes va poder 
ser documentat, a causa de la urgència de 
les actuacions, i només se’n va conservar, 
simbòlicament, una xemeneia.

La constitució del nou nucli urbà, la 
Vila Olímpica, tampoc va estar exempta 
de crítiques, en primer lloc per la pràcti-
ca absència d’habitatge públic protegit 
un cop es van comercialitzar les promo-

gestions a les hores punta han estat una 
constant en la història de tres dècades 
d’aquesta estructura viària, sempre amb 
mitjanes diàries d’ocupació pels volts 
dels 150.000 vehicles. Ni tan sols l’entrada 
en vigor de la Zona de Baixes Emissions, 
l’any 2020, ha limitat el flux de trànsit. 
Particularment preocupant és la situació 
en els interconnectors amb altres vies rà-
pides d’accés a la ciutat, com el nus de la 
Trinitat: aquí cada dia d’entre setmana 
s’hi formen més de 10 quilòmetres de cua.

En total, les rondes generen cada dia 
més de 50 quilòmetres de col·lapse cir-
culatori. Les presses amb què es van 
construir, a més, van impedir cobrir les 
vies en les zones més densament pobla-
des: només es va aconseguir a la part que 
creua el districte de Nou Barris, després 
d’una llarga reivindicació veïnal. En els 
últims anys s’han cobert alguns trams 
del pas per Horta-Guinardó.

Un altre element simbòlic de la mobi-
litat post olímpica que aviat va quedar 
obsolet va ser el tambor de les Glòries. Es 
pretenia acabar amb l’hostil scalextric ai-
xecat als anys setanta, però la manca de 
temps va impedir plantejar el soterra-
ment dels grans eixos viaris i es va optar 
per una solució entremig: mantenir la 
Gran Via com una autopista urbana ele-
vada, confluint la resta d’eixos en una ro-
tonda a nivell de terra, deixant una zona 
verda al mig, desterrada del teixit urbà i 
aviat degradada. Amb a penes tretze 
anys de vida, el 2005, l’Ajuntament ja va 
aprovar la demolició del tambor i enge-
gava una nova reforma del sector, que 
encara porta cua avui.

Urbanisme gentrificador
La cita olímpica del 1992 va regirar també 
la planificació urbanística de Barcelona. 
Plans especials que ja estaven aprovats es 
van desar a la carpeta d’assumptes pen-
dents, com el PERI del Raval, aprovat el 
1985 i que no es va començar a executar 

Les platges de 
Barcelona perden 
cada any 40.000 
metres cúbics de 
sorra, dels quals 
l’Ajuntament en 
reposa uns 8.000

eL BAteig 
de LA ‘mArcA 
BArceLonA’
Barcelona ja era una capital molt tu-
rística abans dels Jocs del 92, però 
la cita va suposar un decidit pas en-
davant i un canvi total de paradigma 
econòmic per abraçar la ciutat mar-
ca. L’emblemàtic Hotel Arts n’és la 
prova més fefaent, i la plasmació en 
fou la creació de Turisme de Barce-
lona, tot just un any després dels 
Jocs: un consorci publicoprivat, 
que ha exercit de vehicle de pressió 
per a tots els grans esdeveniments 
amb el segell d’internacional que 
s’han plantejat a la ciutat des 
d’aleshores, des del Fòrum de les 
Cultures del 2004 fins a la Copa 
Amèrica prevista d’aquí a dos anys.

dibuix de l’Hotel Arts en una de les platges minvants de Barcelona, la del Somorrostro. JoAn mAriA soLer

cions, que des del moviment veïnal es va 
reclamar que es fixés en un 40%, i final-
ment tampoc es va complir el 25% com-
promès per l’Ajuntament. El resultat, pas-
sades les dècades, ha estat un barri 
deslligat del seu entorn, amb nous veïns 
vinguts d’altres llocs, amb dificultats per 
construir teixit associatiu i amb molts 
jardins interiors d’illa convertits en zo-
nes per a ús privat.

Aquest model gentrificador, després 
s’ha reproduït en altres operacions urba-
nístiques en els anys posteriors a la cita 
olímpica, sobretot al districte de Sant 
Martí, capgirat de dalt a baix a base de 
plans especials de reforma successius, 
com el Pla Especial per a l’obertura de la 
Diagonal des de Glòries fins al mar 
(1995), el Pla Especial del Front Marítim 
fins al Besòs (1997) o la Modificació del 
Pla General Metropolità per a la trans-
formació de les àrees industrials del Po-
blenou (2000), l’anomenat 22@.

La irrupció del barri de la Vila Olímpi-
ca va comportar també l’aterratge a Bar-
celona dels grans centres comercials, 

amb la construcció del Centre de la Vila, 
un punt de gran concentració de boti-
gues, bars i restaurants i oferta d’entrete-
niment i esport apartada del peu del car-
rer. Sovint se l’ha responsabilitzat de 
l’escassa dinamització del nou barri 
quant al petit comerç de proximitat i tam-
bé de les carències pel que fa al teixit re-
lacional entre el veïnat. El model va fer 
gran fortuna els anys següents: tota nova 
reforma urbanística anava acompanyada 
d’una àrea d’aquestes característiques. 
Així, van sorgir L’Illa -el 1993-, Glòries 
(1995), La Maquinista (2000), Diagonal 
Mar (2001), l’Heron City, ara reconvertit 
en Som Multiespai (2001), o l’Arenas (2011).

Platges que desapareixen
L’obertura de Barcelona al mar va ser, 
sens dubte, un dels grans atractius d’es-
barjo popular de la nova ciutat posto-
límpica. Les noves platges van ser un 
èxit de públic autòcton i visitant. Amb 
un cert regust de desmemòria, però: fins 
al 2010 no es va posar el nom del Somor-
rostro a una de les zones de bany, per re-
cordar el passat com a assentament de 
barraques de l’indret.

Un altre punt discutible és l’impacte 
ambiental d’aquesta transformació de 
la costa: les platges metropolitanes pa-
teixen una endèmica pèrdua de sorra 
que s’ha de pal·liar amb reposicions 
constants, a causa de la seva mateixa 
naturalesa artificial, de la manca de se-
diments per tractar-se d’una àrea urba-
na i pels dics de contenció instal·lats 
per aturar l’onatge. A les de Barcelona, 
desapareixen cada any 40.000 m³ d’are-
na, de les quals l’Ajuntament en reposa 
uns 8.000, extreta del fons del Port 
Olímpic. Fa anys que es reclama a l’Es-
tat, titular de la línia de costa, una apor-
tació extraordinària de sorra importada 
d’altres llocs. L’última es va produir el 
2010, amb l’arribada de 701.000 m³, dels 
quals avui ja n’han desaparegut més de 
dues terceres parts.

La Vila olímpica 
ha esdevingut un 
barri deslligat del 
seu entorn i amb 
dificultats per 
construir teixit 
associatiu
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L’Heron city, un centre comercial fallit. Arxiu

Les rondes es van inaugurar al límit dels Jocs. i. r.



Las ocho piezas tenían en común el 
juego de la escultura con el agua, un pe-
queño cuenco del que manaba un cho-
rrito de agua para el consumo público y 
su instalación en espacios poco transi-
tados y sin protección ni vigilancia algu-
na. La soledad de las fuentes ha facilita-
do el vandalismo que a lo largo de los 
años se ha cebado en todas y cada una 
de ellas. Las esculturas han sido robadas 
o destrozadas, algunas fueron arranca-
das con sierras eléctricas o cuarteadas, 
lo que hizo imposible un nuevo monta-
je; desaparecieron las placas que las re-
lacionaban con los Juegos y los armazo-
nes se cubrieron de pintadas.

Hacia el año 2000 el Ayuntamiento re-
tiró las esculturas que seguían en pie y 
modificó su sistema de fijación para di-
ficultar nuevos robos, pero solo se con-
siguió que los ladrones mejoraran los 
métodos para arrancar las piezas. Nadie 
llegó a plantearse la conveniencia de 
mejorar el control de lo que ocurría en el 
entorno de las fuentes.

Hasta la fecha, Juan Bordes ha repetido 
tres esculturas, que no son idénticas a las 
originales porque no trabaja con molde. 
Dos de ellas, las de Vall d’Hebron y la pla-
za Alfonso Comín, volvieron a su empla-
zamiento original en marzo, y una tercera, 

se la iniciación a deportes olímpicos. Así, 
una niña chapotearía el agua, otra se 
zambulliría o se sumergiría, un mucha-
cho lanzaría una piedra desde la orilla y 
otro empezaría a remar. Y con esas ideas 
y los dibujos de Tusquets se gestaron 
ocho delicadas fuentes con nombre pro-
pio y se fijaron sus emplazamientos.

La fuente Pilota se situó en el Paral·lel, 
junto al Museo Marítim; Llançament, en 
la avenida del Estadi, en Montjuïc; Bus-
seig, en la avenida de Xile, junto al parque 
de Can Rigalt, en Hospitalet de Llobregat; 
Xip Xap, en la plaza Alfonso Comín; Ca-
briola, en el pasaje Isadora Duncan, en 
Vall d’Hebron; Voga, en la avenida del Li-
toral, en la calle de Salvador Espriu; Cap-
bussament, en el puerto olímpico; y 
Tempteig, en la plaza de les Glòries.

m. eugenia ibáñez
periodista

L
os Juegos Olímpicos dejaron 
obras en Barcelona que debían 
trascender esta competición y 
perpetuar a pie de calle la huella 
de un acontecimiento que mar-

có la historia de la ciudad. Uno de esos 
proyectos fueron ocho fuentes de uso 
público, con peana y pequeña escultura, 
todas distintas, que se situaron en em-
plazamientos deportivos clave y cuya 
fecha oficial de inauguración figura 
como el 7 de julio de 1992. Hoy, las ocho 
fuentes muestran las huellas del vanda-
lismo que sufre la obra pública y son el 
paradigma de la lenta reacción munici-
pal para evitar y corregir esos desma-
nes. Ni una sola de las ocho fuentes ha 
llegado indemne para celebrar el trein-
ta aniversario de los Juegos. Todas y 
cada una de sus piezas han sido daña-

das, algunas han sido sustituidas y 
otras, simplemente, han desaparecido.

José Antonio Acebillo, responsable de 
las obras olímpicas, planteó al arquitecto 
Óscar Tusquets la realización de las ocho 
fuentes, financiadas por la entonces So-
ciedad General de Aguas, un proyecto di-
ferente del habitual mobiliario urbano 
hecho en serie, pensado como piezas úni-
cas de la misma familia y con diseño 
adaptado a su emplazamiento. La idea 
era que los Juegos contribuyeran a monu-
mentalizar la ciudad, colocar pequeñas 
obras de arte en el espacio urbano.

Tusquets eligió al escultor canario 
Juan Bordes como compañero de viaje, el 
primero diseñó el armazón, la peana, y el 
segundo modeló las esculturas, imagina-
das con adolescentes que jugaban con el 
agua en actitudes que podían considerar-

Las piezas escultóricas del conjunto diseñado  
por el arquitecto Óscar Tusquets han sido 
vandalizadas o robadas desde su inauguración  
en 1992, y el Ayuntamiento las repone con retraso

Las ocho fuentes olímpicas, 
abandonadas a su suerte

De la fuente Pilota, junto al Museo Marítimo, solo queda la base, convertida en bebedero para palomas. JoaN MoreJÓN

Algunas fueron 
arrancadas con 
sierras eléctricas  
o cuarteadas,  
lo que hizo  
imposible un  
nuevo montaje

Un lArgo 
proceso 
De creAción
Óscar tusquets escribió en no-
viembre de 1992 una breve memoria 
del proceso de creación de las ocho 
fuentes olímpicas, que quiso man-
tener fieles a la tradición de las pla-
citas triangulares, en particular la 
realizada por Josep Campeny en 
1912 en diagonal-Còrsega. el arqui-
tecto recuerda en ese texto que 
José antonio acebillo y él, “muer-
tos de frío” en un recorrido domini-
cal de diciembre, peregrinaron por 
las obras apenas iniciadas de los 
Juegos para decidir el emplaza-
miento de las peanas. La forma  
de las esculturas la decidieron tus-
quets y Juan Bordes, “en los des-
cansos de anochecida” de un viaje 
por extremadura. Las fuentes no 
son el único trabajo conjunto del  
arquitecto y el escultor canario. en 
1995 realizaron el monumento a los 
santpere, en el inicio de la rambla, 
y años más tarde Bordes colaboró 
en las piezas escultóricas de la re-
forma del palau de la Música, en es-
pecial la gran palmera. el auditorio 
alfredo Kraus, en las palmas, pro-
yecto de tusquets, incluye también 
cuarenta esculturas de Bordes.

d’entrada: L’herència decrèpita deL 92
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lancia que protegiera piezas dañadas y en 
la lentitud municipal para reponer piezas 
y mejorar su estructura, un proceso bu-
rocrático sometido a otras prioridades 
económicas municipales.

Las tres piezas repetidas por Juan Bor-
des, con un coste aproximado de 25.000 
euros por unidad, se incluyeron en la pro-
gramación 2003-2020 y no se instalaron 
hasta el pasado marzo. Las tres pendien-
tes deberán esperar su turno. Las escul-
turas de Paral·lel y avenida del Litoral es-
tán presupuestadas para el periodo 
2021-2025, pero la de Montjuïc no ha lle-
gado a tiempo para ser incluida en esa 

propuesta. Si no se aceleran los plazos, y 
no parece que esa vaya a ser la tónica, las 
tres fuentes seguirán siendo durante 
años un simple armazón de piedra artifi-
cial. La lenta tramitación ha convertido 
las fuentes olímpicas y su entorno en pai-
sajes rotos, privados de elementos de ca-
lidad que impusieran respeto.

Carme Hosta insiste en la necesaria 
conciencia cívica para respetar el espacio 
público -“hay piezas que no se pueden en-
cerrar en un museo”-, rechaza valorar si 
es necesaria o no más vigilancia e insiste 
en que la presencia de obras de arte en la 
calle “es siempre un riesgo”.

la de Glòries, se conserva en un almacén a 
la espera de que concluyan las obras de 
esta plaza. Quedan en pie la del puerto 
olímpico, protegida quizá por su difícil lo-
calización, y la de la avenida de Xile, junto 
al parque de Can Rigalt. Las tres fuentes 
restantes -Paral·lel, avenida del Litoral y 
Montjuïc- han quedado reducidas a un 
bloque desnudo de piedra artificial sin 
identificación alguna que permita a veci-
nos y transeúntes vincular ese despojo ur-
bano con el pasado olímpico de la ciudad.

Especial abandono es el que rodea la 
escultura Llançament, en la avenida del 
Estadi, desaparecida en plena pandemia, 
situada en un entorno que debiera ser 
zona ajardinada y es en realidad un espa-
cio donde se mezclan hierbajos, restos de 
comida y bebida, escalones rotos y ba-
laustrada desportillada. Personas sin te-
cho suelen utilizar el agua que aún mana 
por un orificio de su armazón para aseo 
personal o hacer la colada. Usos prácti-
cos para restos olímpicos.

Paisajes rotos
La conservación y mantenimiento del pa-
trimonio monumental de la ciudad, pero 
no su vigilancia, corresponde al servicio 
municipal de Arquitectura, Urbanismo y 
Patrimonio. Carme Hosta, técnica del 
mismo, reconoce que las ocho fuentes 
olímpicas han sido víctimas especiales 
de vandalismo e insistentes robos, siem-
pre denunciados ante los Mossos. La Po-
licía nunca ha localizado ni las piezas 
desaparecidas ni a los autores de los ro-
bos y, en consecuencia, se ignora si el 
destino de las esculturas ha sido su ven-
ta a coleccionistas o anticuarios. Tanto el 
irracional vandalismo como los robos 
han estado amparados en la falta de vigi-

Arriba, el antes y el después de Voga, la fuente de la Vila olímpica, actualmente sin figura. Abajo, de izquierda a derecha, Capbussament -la que mejor ha sobrevivido, 
alejada en el port olímpic-; Busseig, en la avenida Xile; y Llançament, completamente destrozada y perdida en la avenida del estadi, en Montjuïc. arChivo

bOCeTOS nunCa ViSTOS
Bocetos inéditos realizados por 

óscar Tusquets de tres de las 
ocho fuentes olímpicas: Temp-
teig (en el boceto, denominada 

Tímido), que está a la espera de 
ser reubicada en glòries; Xip-Xap 
(Chapoteo), recuperada en la pla-

za Alfonso comín; y Cabriola 
(Gimnasta), del pasaje isadora 

Duncan de Vall d’Hebron. 
despaCho de ÓsCar tusquets

lA MisTeriosA 
DesApArición 
De Dos fUenTes
No ha sido fácil recuperar todas  
las imágenes de las fuentes olímpi-
cas tal como fueron instaladas en 
1992 y poder comparar así aquel 
atractivo pasado con el infortunado 
presente. el despacho del arquitec-
to Óscar tusquets ha facilitado  
fotografías de seis de esas obras, 
pero carece de documentación  
e imágenes de dos de ellas, la de 
Montjuïc y la situada inicialmente  
en Glòries, a pesar de que ambas sí 
figuraban en el primer boceto reali-
zado. el escultor Juan Bordes tam-
poco dispone de imágenes de esas 
dos esculturas, ni de los moldes que 
permitan su reproducción. el archi-
vo histórico de la sociedad General 
de aguas de Barcelona y el Munici-
pal de Barcelona tampoco tienen 
documentado el acuerdo firmado 
en su día para financiar las fuentes  
y conectarlas a la red. La desapari-
ción documental, fotográfica y física 
de esas dos fuentes permitió pen-
sar que, por motivos desconocidos, 
quizá las prisas olímpicas, Llança-
ment y Tempteig no habían supera-
do las caminatas comunes de tres 
hombres: acebillo, tusquets y Bor-
des. al final, Carme hosta, técnica 
del servicio municipal de arquitec-
tura, urbanismo y patrimonio, dio  
fe de vida de las dos fuentes, cuyas 
fichas figuran en una no fácil entra-
da en internet: Art Públic.
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-per poc realista-, la poca necessitat que 
té Barcelona d’aconseguir una major pro-
jecció turística i, especialment, l’absència 
d’un mínim debat polític i ciutadà sobre 
el projecte. Les converses prèvies -realit-
zades a tota celeritat- van estar envolta-
des de secretisme i tot plegat es va conèi-
xer quan ja estava dat i beneït.

Una festa pagada amb diners públics
Nascuda el 1851, la Copa Amèrica de Vela 
és la competició més important d’aquest 
esport i un esdeveniment d’enorme pro-
jecció mediàtica, tot i que fonamental-
ment en els països anglosaxons. Fins ara 
se n’han celebrat 36 edicions -dues de les 
quals, el 2007 i el 2010, a València-, de ma-
nera que la capital catalana acollirà la 
37a. La tria de Barcelona ha recaigut en el 
Team New Zealand com a guanyador de 
la passada competició, cosa que explica 
el paper clau jugat per Grant Dalton, di-
rector executiu de l’esquadra, a l’hora de 
decidir la nova seu i la seva presència a la 
capital catalana els darrers dies de març.

Segons van relatar mitjans com La 
Vanguardia, a l’equip neozelandès no el 
convencien les candidatures de Cork (Ir-
landa) ni Jiddah (Aràbia Saudita), de ma-
nera que la pugna final es reduïa a Màla-
ga i Barcelona, després que tant Auckland 
com València decidissin no optar a repe-
tir com a seu, sobretot per les pèrdues 
econòmiques que arrossegaven d’edici-
ons prèvies [vegeu peça]. L’opció de la ca-
pital catalana la van activar represen-
tants del sector nàutic aliats amb el lobby 
Barcelona Global, que actualment presi-
deix Aurora Catà i aplega representants 

de grans empreses destacades de la ciu-
tat, com CaixaBank, Glovo, Focus, Cua-
trecasas, el Grup Godó o les escoles de 
negocis, entre d’altres.

Ben connectat amb un PSC local que 
els darrers anys s’ha convertit en el prin-
cipal suport polític del gran poder eco-
nòmic barceloní -representat per orga-
nitzacions com Foment del Treball o el 
Cercle d’Economia i partidari de l’ampli-
ació de l’aeroport del Prat i el port, i de 
no posar límits al turisme-, ràpidament 
va aconseguir la implicació de Jaume 
Collboni. El primer tinent d’alcaldia va 
participar en algunes de les reunions 
cabdals per activar la candidatura, en les 
quals també acabarien participant 
membres del Govern -de l’equip de con-
fiança d’Aragonès- i de Barcelona en 
Comú, fins aconseguir l’esmentada fu-
mata blanca del 28 de març. La Copa 
Amèrica de Vela encaixa de ple en la po-
lítica de grans esdeveniments amb una 
forta projecció turística que defensa el 
PSC. Pot xocar amb el model de ciutat 

marc font

T
arda del 29 de març. El World 
Trade Center acull la presenta-
ció oficial de la Copa Amèrica de 
Vela del 2024, que tot just el dia 
abans s’havia confirmat que tin-

dria Barcelona com a seu. Després d’una 
operació llampec endegada per determi-
nats sectors empresarials -fonamental-
ment vinculats al lobby Barcelona Glo-
bal- que ha comptat amb el suport tant 
del govern municipal com de la Genera-
litat, ha arribat l’hora de les fotos i d’ali-
mentar el relat que Barcelona torna a de-
mostrar que juga a l’elit de les ciutats del 
planeta, acollint un nou esdeveniment de 
projecció global. No hi falta ningú: el pre-
sident de la Generalitat, Pere Aragonès; 
l’alcaldessa, Ada Colau; el conseller d’Em-
presa, Roger Torrent; el primer tinent 
d’alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni; el 
president del Port, Damià Calvet...

“Vam fer els millors Jocs Olímpics de la 
història i ara volem fer la millor Copa 
Amèrica de Vela”, afirma Aragonès. Tot se-
ran bones paraules. Setmanes després, Ro-
ger Torrent assegurarà al Parlament que 
la competició “aportarà valor al país” i, a 
més, una “projecció a nivell global”, men-
tre que Colau, en una entrevista al diari 
Públic, manifestarà que “la nova formula-
ció que ha fet la Copa Amèrica significa 
apostar per la tecnologia, per la innovació, 
per nous combustibles sostenibles. 
Aquests dos anys, els organitzadors i els 
equips que hi competiran s’instal·laran a 
Barcelona i generaran sinergies amb l’eco-
sistema existent de l’economia blava”.

Des que es va oficialitzar l’anunci es 
repetirà constantment com un mantra la 
xifra que la cita generarà un impacte eco-
nòmic de 1.000 milions d’euros. Setmanes 
més tard, però, la Directa destaparà docu-
ments interns de l’organització i Barcelo-
na Global que rebaixen substancialment 
la xifra. El sector turístic serà dels pri-
mers a apuntar-se al carro i aplaudir l’es-
deveniment, sempre assedegat d’incre-
mentar els visitants de la ciutat i, de 
passada, d’enterrar els debats que tant 
l’incomoden sobre la necessitat d’avan-
çar cap a un decreixement turístic i de po-
sar límits a una activitat que acumula un 
bon grapat d’externalitats negatives per 
als veïns, especialment a Ciutat Vella.

Rere la quasi unanimitat institucional 
-amb l’única excepció destacable de la 
CUP- i els discursos triomfalistes s’hi pro-
jecten algunes ombres, com ara les raons 
per les quals Auckland (Nova Zelanda) i 
València havien renunciat prèviament a 
acollir una prova que ja havien organit-
zat en el passat, el qüestionament de la 
xifra màgica dels 1.000 milions d’impacte 

El ‘lobby’ de la copa amèrica 
de Vela atraca a Barcelona

CròniCa

La ciutat acollirà l’edició del 2024 de l’elitista competició, després d’oferir-se com a seu 
en una operació llampec feta amb secretisme, però amb el consens de les institucions. 
Els diners públics finançaran l’esdeveniment, però els beneficis aniran a mans privades

Selfies amb el World Trade Center de fons, l’escenari triat per fer la presentació oficial de l’esdeveniment. rrenomfoto

El projecte, que 
compta amb el 
suport del govern 
municipal i el de  
la Generalitat, s’ha 
aprovat sense debat 
polític ni ciutadà
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dels Comuns, si bé fonts de l’organitza-
ció han exposat que a un any de les elec-
cions no els semblava una bona opció 
oposar-s’hi -“no podem dir no a tot”- pel 
desgast que podria comportar.

Mentre que els presumptes beneficis 
econòmics que hauria de generar la pro-
va recauran fonamentalment en el sector 
privat, el gruix dels costos d’organit-
zar-la els assumeixen les administraci-
ons públiques. Es calcula que comporta-
rà una despesa d’un mínim de 70 milions, 
30 milions dels quals per pagar el cànon 
que cobrarà l’Emirates Team New Zea-
land com a organitzador de la competi-
ció, i la resta es destinarà a muntar l’es-
deveniment i a algunes inversions que 
s’hauran de fer al Port Vell, la terminal 
del Port Nou i la zona del Port Olímpic. 
L’Ajuntament ha confirmat que hi apor-
tarà 10 milions, mentre que l’estimació és 
que tant la Generalitat com el Govern es-
panyol n’assumeixen 15 milions en cada 
cas. També hi posaran diners Turisme de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona, 
mentre que els empresaris privats tot 
just hi posarien uns 20 milions i en for-
ma d’aval, de manera que no hauria de 
convertir-se en despesa.

Projecció internacional
L’economista urbà Ramon Marrades, di-
rector de la fundació Placemaking Euro-
pe -una xarxa continental per a la millo-
ra de les ciutats i els espais públics-, 
considera que organitzar un esdeveni-
ment com aquest pot tenir sentit des de 
l’òptica econòmica “depenent dels objec-
tius que tinguis i la gestió que en facis. 
No és el mateix obtenir insercions en te-
levisions o un impacte mediàtic, que 
atreure turistes o generar feina i que 
aquesta sigui de qualitat”.

Qui entre el 2016 i el 2020 va ser direc-
tor estratègic del Consorci València 2007 
-l’ens creat per diverses administracions 
per transformar part del port de la ciu-
tat perquè acollís la Copa Amèrica de 
Vela i, posteriorment, responsable de la 
gestió i explotació de La Marina- qües-
tiona que Barcelona necessiti la projec-
ció internacional que aporta un esdeve-
niment com aquest. Alhora, però, afegeix 
que realment podria servir per impulsar 
una indústria nàutica o l’economia bla-
va a la ciutat si la gestió se centrés en 
això i no pas en la projecció.

Marrades opina que la Copa Amèrica 
“no és la millor manera per aconseguir 
una indústria nàutica i una economia de 
la mar” i afegeix que en ser “un esdeveni-
ment molt elitista”, amb els vaixells “més 
sofisticats del món”, tampoc és el millor 
camí “perquè la gent de Barcelona s’apro-
pi a la vela. S’ha tecnificat tant que s’apar-
ta de la nàutica popular”. També posa èm-
fasi en què, “al final, el que es fa és finançar 
una empresa privada [el Team New Zea-
land]” i qüestiona que “els riscos s’assu-
meixin des del sector públic i que, en can-
vi, no participi en els beneficis privats”.

Finalment, Marrades destaca que el 
sorprèn molt que “amb tanta tradició de 
debat públic que hi ha a Barcelona i sent, 
probablement, la ciutat d’Europa on hi ha 
la reflexió més profunda i continua sobre 
el seu futur urbà, s’hagi pres una decisió 
de tanta transcendència de manera tan 
ràpida, sense debat i de manera opaca”, i 
conclou subratllant que en cap cas és “la 
millor manera d’invertir els diners per be-
neficiar la nàutica popular i l’economia 
blava, però que, un cop has fet el pas, has 
de posar les condicions i garanties per-
què el retorn públic sigui millor”.

retorn a un model del passat
L’antropòleg i membre de l’Observatori 
d’Antropologia del Conflicte Urbà 
(OACU), José Mansilla també posa el fo-
cus en què hi ha “una transferència direc-

ta de diners públics a mans privades” i 
denuncia l’aposta per un model que veu 
“anacrònic”. “És un retorn a un model del 
passat; és com tornar al Windows 95. La 
Copa Amèrica de Vela no té cap sentit 
perquè a Barcelona no li cal més projec-
ció turística, en tot cas li cal aturar-la una 
mica, perquè ja hi ha una saturació. No fa 
gaire es parlava de redistribuir el turisme 
i ara tornem enrere”. Finalment, conside-
ra que l’impacte econòmic “es concentra 
en un període molt curt i només benefi-
cia un tipus de gent molt concret. Al final 
els impulsors busquen sobretot que Bar-
celona torni a aparèixer al mapa d’es-
ports globals”. Sense debat, amb quasi 
unanimitat oficial i amb acriticisme me-
diàtic, però el que és segur és que la ciu-
tat viurà la Copa Amèrica de Vela durant 
14 setmanes de l’estiu del 2024.

llEGaT dubTós 
a auCkland 
i valènCia
La neozelandesa Auckland i Valèn-
cia són dues de les ciutats que van 
renunciar a ser la seu de la Copa 
Amèrica del 2024, després d’acu-
mular experiències recents no del 
tot reeixides. Auckland va acollir  
la darrera edició, celebrada el 2021,  
i va acumular unes pèrdues de 94 
milions d’euros, després que la in-
versió pública fos major que la pro-
jectada inicialment i l’arribada de vi-
sitants fos pràcticament nul·la, a 
causa de la pandèmia de covid-19. 
València va ser la seu de les edicions 
del 2007 i el 2010 -aleshores, tant la 
ciutat com la Generalitat estaven en 
mans del PP- i si bé l’esdeveniment 
va permetre projectar-la internacio-
nalment, també va generar un enor-
me deute econòmic, de centenars 
de milions, sobretot per la reforma 
del port. De fet, l’Ajuntament de Va-
lència encara ha abonat aquest 2022 
sis milions per pagar-ne l’herència.

Presentació de la Copa amèrica al Palau de la Generalitat, el passat 29 de març. AjuntAment De bArCeLonA

El Port vell és un dels espais que acollirà la competició. rrenomfoto

Mentre que el sector 
turístic s’ha apuntat 
ràpidament al carro, 
les veus crítiques 
qüestionen l’impacte 
econòmic real de 
l’esdeveniment
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CròniCa

e
l 20 de març, més de 500 persones 
es van manifestar al barri de Vi-
lapicina i la Torre Llobeta, a Nou 
Barris, per queixar-se de la gestió 
del Centre Integral de Salut (CIS) 

Cotxeres. La principal denúncia era la 
manca de recursos endèmica del centre, 
que els darrers dos anys ha vist com per-
dia qualitat de forma accelerada.

En aquests dos anys ha marxat pràcti-
cament tot l’equip mèdic: només queda 
una metgessa dels quinze professionals 
que hi treballaven al principi, pel desgast 
de la gestió de la directora actual, de la 
qual s’ha demanat la dimissió. El centre, 
a més, ha rebut els darrers mesos una 
allau de queixes -més de 700-. La protesta 
del 20 de març tenia darrere mesos de tre-
ball i recollia el malestar popular generat 
els últims anys. “Vam decidir fer una cam-
panya molt contundent i posar taules 
cada dimecres a la porta del CIS per reco-
llir signatures i totes les queixes i testi-
monis possibles”, assenyala Trini Cuesta, 
activista a la Coordinadora d’Entitats 
SAP-Muntanya. Per xarxes, van llançar un 
manifest que de seguida va assolir el su-
port de nombroses entitats i usuàries del 
barri i també de tota Barcelona.

Aquesta “resposta de la ciutadania” ha 
fet que el Departament de Salut “no tin-
gués més remei que moure fitxa i convo-
car una reunió a alt nivell amb el Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya (CSC), 
que, mitjançat l’empresa privada CSC Vi-
tae SA, gestiona el CIS Cotxeres”, asse-
nyala Cuesta; una reunió a partir de la 
qual s’ha acabat nomenant un nou ge-
rent amb autonomia de gestió, un canvi 
que ha generat expectatives entre els ac-
tivistes. “Han contractat una persona que 
ve de l’ICS [Institut Català de la Salut], 
que té molt coneixement de gestió i d’ur-
gència. Es va incorporar l’1 de juny, i ell 
mateix ens va convocar a una reunió de 
presentació”, manté Cuesta.

Un model fracassat
El 2010 es va inaugurar el CIS Cotxeres, 
“un equipament amb una forta vocació 
de proximitat i pensat per a l’atenció in-
tegral de la salut de la població; un model 
que ha estat un fracàs”, explica Cuesta. 
Ara, “queden unes instal·lacions amb 
molt de potencial i la promesa d’un inno-
vador model d’atenció integral que no 
s’ha desenvolupat” perquè “no es va 
acompanyar dels recursos necessaris”, 

El veïnat qüestiona la 
gestió del centre de salut 
Cotxeres de Nou Barris

afirma Corina Albir, de la Comissió de Sa-
lut de la Favb. “Globalment, podem dir 
que ens queda una gran decepció”, diu Al-
bir, qui afegeix que, des d’un inici, no es 
va entendre perquè el centre el gestiona-
va el CSC “en comptes de l’ICS, com la res-
ta de l’atenció primària del territori”. CSC 
Vitae SA és una empresa privada propie-
tat del CSC, però de capital mixt públic-
privat i que alhora gestiona altres serveis 
per a l’Ajuntament de Barcelona.

Falta de transparència
La Sindicatura de Comptes va publicar 
un informe el 2018 en què afirmava sobre 
el CSC -propietari de l’empresa gestora 
del CIS Cotxeres-: “Pel que fa al control 
que ha d’exercir el CatSalut d’acord amb 
el que s’estableix en els contractes amb 
les entitats adjudicatàries del servei, la 
Sindicatura conclou que no existeix un 
circuit de comprovació formal i exhaus-
tiu de tots els proveïdors i que la docu-
mentació acreditada presenta debilitats 
per verificar que es compleixen els re-
quisits establerts en els contractes i en 
els plecs de condicions”. Albir considera 
que això és molt preocupant, perquè 

La pressió veïnal, que es manté pràcticament des 
que es va inagurar el centre fa més de 10 anys, ha 
fet que el Departament de Salut nomeni un nou 
gerent. En els darrers dos anys han marxat catorze 
professionals del centre, de gestió semiprivada

El centre té ràtios de 
pacients per metge un 
40%-50% superiors a 
la mitjana del districte 
i és el que acumula 
més dies de demora 
per a cita prèvia

Manifestació en defensa del CIS Cotxeres, el passat 20 de març. joan linux-9 barris imatge

aquest sistema tan fragmentat requereix 
un potent sistema de governança i ava-
luació continua.

El CSC és una associació d’entitats 
proveïdores i una patronal del sector 
concertat que gestiona serveis sanitaris 
“d’alguna forma competint amb els seus 
propis associats”, assegura Albir, que 
agrega que acaba sent un lobby enmig 
d’un entramat complex on el CSC pot ar-
ribar a fer de consultoria o realitzar in-
versions en cinc països llatinoameri-
cans. “Teòricament és públic, però, per 
la seva intrincada estructura, no es com-
porta com a tal, en no destinar el cent 
per cent de la contractació del CatSalut 
a cobrir les despeses derivades de l’aten-
ció a la població al CIS Cotxeres”. Segons 
Albir, fagocita “part dels diners per fi-
nançar l’estructura central del CSC”, 
lluny de les finalitats inicials. Tampoc 
no està adscrit a cap Administració -la 
que seria més lògica, segons el síndic de 
Comptes, seria la Generalitat-. Una ges-
tió pública directa, probablement ads-
crita a l’ICS, permetria un major control 
públic i que els marges de la gestió re-
vertissin al bé comú.

Per tot això, tant la Favb com la coor-
dinadora SAP Muntanya reclamen con-
sells ciutadans i vigilància, la recuperació 
de l’antic inspector de centres, així com 
una major transparència amb els comp-
tes del centre, que no es publiquen de for-
ma desagregada. El Parlament va aprovar 
el 17 de març una resolució que reclama-
va una auditoria econòmica dels darrers 
10 anys del CIS Cotxeres.

Conseqüències en el servei
El CIS Cotxeres ostenta el títol de la pit-
jor accessibilitat i de més dies de demo-
ra per a cita prèvia dels equips de refe-
rència, i compta amb ràtios de pacients 
per metge un 40%-50% superiors a la mit-
jana de Nou Barris. També s’ha reclamat 
conèixer el nombre de persones que han 
demanat un canvi de centre: “Sabem que 
la xifra és molt alta”, explica Cuesta. El 
manteniment de la situació actual pro-
voca inequitat, allarga “el temps d’espe-
ra i incentiva que les persones busquin 
alternatives per donar resposta als seus 
problemes, ja sigui augmentant la visita 
als serveis d’urgències o contractant 
mútues privades”, explica Albir. “El mal 
funcionament de l’atenció primària pro-
voca complicacions i un augment d’hos-
pitalitzacions evitables”, afegeix l’acti-
vista veïnal.

Amb tot, aquest tipus de gestió no és 
estranya a Barcelona, on la provisió de 
serveis sanitaris és “majoritàriament 
concertada”, explica Albir, qui considera 
que, a més, està “altament fragmentada 
en múltiples proveïdors”. “Això fa que tin-
guem un sistema molt complex de gover-
nar i auditar”, indica l’activista de la Favb. 
La fuga a la privada és un fet: el 38,8% de 
les dones i el 40,9% dels homes declara te-
nir una doble cobertura sanitària, públi-
ca i privada, segons l’ESCA 2019-2020.

Les entitats es mantenen atentes als 
canvis en la gestió, però estan disposades 
a seguir lluitant “perquè al CIS Cotxeres 
arribin els recursos necessaris per donar 
una atenció digna a la població. I partici-
par en la planificació i el control de la ges-
tió dels seus serveis”, conclou Albir. Car-
rer ha contactat amb la direcció del CIS 
Cotxeres per recollir el seu testimoni, 
però a data de tancament d’aquesta edi-
ció no hem rebut cap resposta. v. CaNEt
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Es compleixen quinze anys del Compromís per Glòries, rubricat 
per l’Ajuntament de Barcelona i les associacions veïnals de la zona,  
que posen el focus en les actuacions pendents

Glòries, la transformació 
eternament inacabada

Gemma aGuilera

D
esprés de set anys d’obres, re-
tards i sobrecostos, el túnel 
de les Glòries, l’obra més em-
blemàtica de la transforma-
ció ideada fa quinze anys per 

a aquest nus de comunicacions i rubrica-
da el 2007 en el Compromís per Glòries, 
ja és una realitat. Però no significa, ni de 
bon tros, la llum al final del túnel per a 
tots els barris de la zona, que esperen una 
transformació completa de la gran plaça 
que Ildefons Cerdà va idear com el cen-
tre de Barcelona i que ha d’endreçar 
d’una vegada per totes l’entorn. Barris 
trossejats, sorolls i molèsties, però tam-
bé dèficits d’equipaments que s’arrosse-
guen de forma eterna. Queden moltes 
obres pendents, algunes ja en marxa, 
com la connexió del tramvia per la Dia-
gonal o la promoció d’habitatge públic 
més gran de Barcelona, al costat del Mer-
cat dels Encants. D’altres ni tan sols te-
nen un calendari definit.

Criden l’atenció alguns projectes 
pendents, substancials per a la remode-
lació de l’entorn de Glòries, però encara 
penjats. És el cas d’una part del parc de 
Glòries, on hi ha d’anar una gran pèrgo-
la i un jardí “d’immersió”, amb una zona 
de joc i una àrea per a gossos. També a 
la part nord de la plaça hi ha pendent de 
construir l’Escola Gaia, a l’antiga fàbri-
ca de paraigües, així com un edifici d’ha-
bitatges d’onze plantes a la Diagonal. Pel 

Fort Pienc
Salut i esport
En aquest barri també esperen un CAP, 
des del 2007. I després de canvis d’ubica-
cions i excuses burocràtiques, l’haurien 
hagut de veure inaugurat el 2022. “Ha ar-
ribat aquesta data i encara s’està redac-
tant el projecte bàsic i executiu del nou 
equipament i dels habitatges dotacionals 
que s’hi faran a les plantes superiors. Ens 
diuen que el tindrem el 2026”, lamenta 
Jordi Casanovas, de l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Fort Pienc. Denuncia que els 
veïns del barri reben assistència “en un 
local inadequat, l’edifici dels antics Dis-
pensaris Blancs de la Caixa de Pensions, 
i uns mòduls instal·lats provisionalment 
a l’interior d’una illa del carrer d’Ali Bei, 
que es van muntar a corre-cuita el febrer 
del 2021 en plena pandèmia”. L’altre equi-
pament pendent és el poliesportiu, com-
partit amb el barri del Poblenou, que s’ha 
de construir a l’espai fronterer dels dos 
barris. “Ja ens van dir que la seva cons-
trucció no començaria abans de la sego-
na meitat del proper mandat municipal”, 
remarca Casanovas.

Clot-Camp de l’arpa
la Gran Via i equipaments socials
La inauguració del túnel de les Glòries ha 
estat un respir, però “hi ha qüestions fo-
namentals per al barri totalment abando-
nades”, avisa Miquel Catasús, de l’Associ-
ació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de 
l’Arpa. I és que segons els acords del 2019, 
la urbanització definitiva de la Gran Via 
ja hauria d’estar en obres, però encara no 
hi ha avantprojecte. “Exigim que almenys 
s’adjudiquin les obres en aquest mandat, 
perquè només licitar-les no dona garan-
ties, ni polítiques ni jurídiques”. I si no és 
així, afegeix Catasús, “serà imperdona-
ble”. En aquesta zona també falten equi-
paments inclosos en el Compromís per 
Glòries, com l’auditori-cinema-teatre, 
una residència de gent gran i el nou local 
per al casal de joves: “No avancen gens 
des de fa quatre anys”. L’entitat veïnal re-
clama que els projectes es facin “amb 
consens veïnal i celeritat”.

que fa a la urbanització de la Gran Via, 
encara cal crear un espai per a vianants 
amb zones d’estada, àrees de joc infan-
til i arbres, i carrils per a bicicletes i ve-
ïns. L’Ajuntament encara busca ús per a 
uns habitacles entre el túnel i la super-
fície de les Glòries: un estudi d’arquitec-
tura proposa convertir aquests espais 
secrets en un hivernacle, un umbracle i 
una gruta. Però sobre el paper, res defi-
nit. I les obres del tramvia, també acu-
mulant anys de retard, no estaran aca-
bades fins a principi del 2024.

Més enllà dels grans projectes pen-
dents, Carrer repassa amb les associaci-
ons veïnals la lletra més petita i menys 
mediàtica dels compromisos pendents.

Poblenou
un CaP i un poliesportiu
“Ni la pandèmia ni els nous residents 
dels habitatges que s’han construït els 
darrers dos anys no són prou motiu per 
despertar l’interès de l’Administració per 
donar sortida al CAP del carrer de Bolí-
via, que està fet des de fa cinc anys i a 
l’espera d’una cessió a la Generalitat”, la-
menten a l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Poblenou. Consideren que aquest 
equipament és “urgent”, sobretot perquè 
inclou un hospital de dia i un centre de 
salut mental per a infants i joves. Un 
CAP, per cert, que els veïns reclamen des 
de fa més de dues dècades. A la llista de 

greuges del Compromís també hi ha el 
poliesportiu de Sancho de Ávila. Aquí els 
veïns ni tan sols saben quan començaran 
les obres, però estimen que no serà fins 
al 2024. També esperen la construcció 
d’un centre integral de Formació Profes-
sional en un solar ara ocupat pels barra-
cots de l’Escola Auditori.

Sagrada Família
un centre social i habitatge
Al barri de la Sagrada Família, el veïnat 
reivindica el centre social intergeneraci-
onal a l’antiga Fàbrica del Sucre, situada 
al carrer de Cartagena. “Aquí hi ha d’anar 
l’espai jove amb sala de concerts, un es-
pai per a l’Agrupament Escola Gaudí i un 
local d’assaig per als Castellers, però ni 
tan sols s’ha publicat el concurs del pro-
jecte”, asseguren des de l’associació veï-
nal, que alerta que “també està pendent 
la creació de 112 habitatges de protecció 
pública al solar del camp de Blat”.

Obres de construcció d’habitatge públic a la plaça de les Glòries. dani codina Les obres de l’intercambiador, des del DHUB. d. c.

Després de set 
anys d’obres, 
sorolls i molèsties, 
uns barris encara 
trossejats esperen 
els equipaments 
compromesos
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Dani Pardo
MieMbro de la asaMblea 
de barrios por el 
decreciMiento turístico

alto y enjuto, de ojos pequeños 
e intensos, pardo habla con una 
seguridad apabullante, al menos 
sobre el tema que nos ocupa. Me 
cita en un bar oscuro, de mesas 
adosadas a la pared y asientos de 
escay, situado al borde mismo de 
la plaza de sant pere. el barrio tiene 
una atmósfera alternativa en la que 
daniel, por ética y estética, encaja 
a la perfección. Y así, entre cerveza 
y cerveza, disecciona en canal 
un fenómeno que en su opinión 
amenaza a barcelona: el turismo.

“El turismo por 
sí solo no se 
carga las cosas”
luis calDeiro

L
a Asamblea de Barrios para el De-
crecimiento Turístico (ABDT) 
reúne a diferentes colectivos, pla-
taformas vecinales y entidades 
de Barcelona, que suelen trabajar 

temas más genéricos, pero que se coordi-
nan en la ABDT para abordar todo aque-
llo relacionado con la desturistificación 
de la ciudad y su economía.

¿el turismo masivo destruye una for-
ma de vida, una cultura?
Sí, pero no de una manera aislada. Es una 
parte muy representativa, y muy llamati-
va a la vez, de una forma de capitalismo 
moderno. Vamos, que no viene el turismo 
de masas y se carga él solo las cosas, sino 
que hay todo un sistema socioeconómi-
co que fomenta el individualismo, el con-
sumismo, etc., del cual este tipo de turis-
mo es un representante muy claro. Dicho 
en otras palabras: ¿La actividad turística 
destroza un lugar? Sí. ¿Destroza la vida 
comunitaria? Sí. ¿Destroza vidas indivi-
duales? Sí. Pero no es el único actor, sino 
una parte más de un sistema económico 
que yo calificaría de psicópata, que des-
troza ecosistemas y vidas individuales.
en un artículo publicado el pasado 1 de 
mayo en El País, el socialista Jaume 
collboni, primer teniente de alcalde, 
declaraba: “150.000 personas viven 
de la industria turística y queremos 
que puedan continuar haciéndolo”. 
Pero ustedes en sus siglas llevan la 
palabra decrecimiento. con la canti-

dad de personas que emplea el sector 
y la crisis que está cayendo, ¿de ver-
dad se puede hacer decrecer uno de 
los motores de la economía? ¿Qué al-
ternativa se les da a los trabajadores?
Lo primero que hay que decir es que el 
verdadero drama es que haya tanta gente 
trabajando en el turismo, que es el sector 
que peor paga: quien trabaja en comercio, 
hostelería y restauración cobra de media 
la mitad de la media general salarial en la 
ciudad, según estadísticas del propio 
Ayuntamiento del año 2016. Es evidente 
que en Barcelona ha habido un proceso 
de desindustrialización y que se optó por 
una salida fácil: promover de diversas 
maneras -cesión de terrenos públicos, 
etc.- la entrada de capitales turísticos. Se 
inicia entonces un proceso de turistiza-
ción de Barcelona y de su economía. Es 
decir: especializar a la ciudad en un sec-
tor de salarios bajos, de alta flexibilidad 
laboral, de mucho trabajo sin contrato, de 
mucho trabajo en negro. Y el señor Coll-
boni va y nos dice que tenemos que estar 
contentos de que nos estén explotando y 
que tenemos que seguir impulsando eso. 
Esa es nuestra lectura.
No me ha contestado a la pregunta.
Nosotros efectivamente defendemos el 
decrecimiento turístico y la diversifica-
ción de la economía en otros sectores, 
pero no tenemos todas las respuestas. 
No soy capaz de dar ahora mismo un lis-
tado de los sectores concretos que hay 
que fomentar. Pero es evidente que: uno, 

esto no funciona socioeconómicamente; 
y dos: se está cargando la ciudad y el me-
dio ambiente y está contribuyendo a la 
emergencia climática de forma brutal. Y 
quien tiene la capacidad de estudiar en 
qué sectores tendría que centrarse el 
músculo económico de la ciudad son 
precisamente las instituciones que nos 
están ignorando.
Del artículo parece deducirse que 
existen dos posiciones ante el fenó-
meno turístico: la de los comunes y la 
del Psc. así, el concejal de ciutat Ve-
lla por Bcomú, Jordi rabassa, afirma 
que “todos los turistas que vienen a 
Barcelona quieren visitar ciutat Ve-
lla, lo que significa que tiene que ha-
ber menos turistas”. Y en cambio 
collboni manifiesta: “No podemos 
caer ni en la turismofobia ni en el cre-
cimiento sin control. Tiene que haber 
un punto intermedio”. ¿con cuál de 
las dos se alinea la aBDT?
Desde luego con ninguna de ningún par-
tido, que para eso tienen una línea propia 
bien marcada. Y, de hecho, arremeteré 
contra las dos: Rabassa puede tener unos 
postulados que, a priori, puedan parecer 
más afines a los nuestros, pero de poco 
sirve. De poco sirve que el responsable 
político de un gobierno de distrito diga 

cosas que nos puedan parecer más o me-
nos bien, si luego eso no se traduce en po-
líticas y hechos reales.
¿Quiere decir que rabassa hace pos-
tureo, es decir, que dice cosas para 
quedar bien, pero que luego no pone 
en práctica?
Y que probablemente no puede poner en 
práctica desde el gobierno de distrito, 
porque los distritos tienen unas compe-
tencias muy limitadas. Pero desde luego 
podría hacer más de lo que está hacien-
do, eso sin ninguna duda.
Pero aunque su cargo tenga compe-
tencias limitadas, representa al par-
tido que gobierna la ciudad. Por tan-
to, subiéndolo de nivel, ¿se le podría 
hacer el mismo reproche a ada co-
lau? ¿Mantiene la alcaldesa en el 
tema turístico postulados que luego 
no se traducen en hechos?
Sí. Y peor aún: se traducen en hechos ne-
gativos. El gobierno Colau, en su primer 
mandato y sin el contrapeso evidente del 
PSC en el gobierno municipal, prometió 
maravillas y acabó acordando con el 
Puerto de Barcelona una ampliación de 
la terminal de cruceros. Por tanto, es evi-
dente que no estuvo a la altura de las ex-
pectativas que había creado en cuanto a 
la gobernanza del turismo en la ciudad. 
Ello no desvirtúa, no obstante, alguna de 
sus políticas -el Plan de Alojamientos 
Turísticos u otras-, pero es evidente que 
sus promesas electorales se han queda-
do muy cortas. Y van quedándose cada 
vez más cortas: lo que al inicio del pri-
mer mandato era una postura bastante 
asumible e innovadora -aunque a noso-
tros se nos quedaba corta-, fue decayen-
do a lo largo de aquél. Y en el segundo 
mandato, directamente, le ha regalado 
este apartado al PSC.
¿Y qué me dice de collboni?
Su postura es bastante más descarada, 
pues hablar de que no se puede caer en el 
crecimiento desmesurado cuando es el 
principal defensor político a nivel muni-
cipal y metropolitano de la ampliación 
del aeropuerto, una infraestructura que 
ni siquiera está cerca de su máxima capa-
cidad -y mejor que no llegue a ella-, es hi-
pocresía pura y dura.

“las instituciones 
son las que tienen 
la capacidad de 
estudiar en qué 
sectores tendría 
que centrarse el 
músculo económico”

“las personas 
que trabajan en 
comercio, hostelería 
y restauración cobran 
de media la mitad 
de la media general 
salarial en la ciudad”

foto: dani codina
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l’acudit

50 anys de la Favb

Teniu a les vostres mans un 
número especial de Carrer. 
Especial perquè ens serveix 
per commemorar el 50 ani-
versari de la Favb. Però tam-
bé perquè estrenem redis-
seny. Portàvem més d’una 
dècada sense modificar l’as-
pecte de la revista i crèiem 
que valia la pena renovar-lo. 
Les seccions no varien, i el 
contingut esperem que se-
gueixi sent tan punyent com 
sempre. Però ens hem posat 
al dia. El nou disseny ha anat 
a càrrec de Manuel Cuyàs, 
amb qui hem treballat colze 
a colze els darrers mesos. 
“Hem escollit unes combina-
cions tipogràfiques que fan 
referència a la gràfica popu-
lar; és un intent de mantenir 
el caràcter de publicació feta 
des de l’activisme veïnal”, ex-
plica. També ha intentat mi-
llorar la legibilitat, posar or-
dre i jerarquitzar les notícies 
“perquè el lector navegui mi-
llor per la revista”. I hem vol-
gut diferenciar gràficament 
les notícies, les opinions i les 
anàlisis. Estem molt contents 
del resultat! I esperem que a 
vosaltres també us agradi. 
l’EQuiP dE ‘carrEr’
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Un nou vestit 
per al ‘Carrer’

númEro EsPEcial

E
stem de celebració. De treball, de persis-
tència, de lluita, de convivència, de pen-
sar en la nostra ciutat i el benestar del 
veïnat. La creació de la Favb fa cinquan-
ta anys culminava una feina que s’havia 
començat a molts barris. En lluita contra 
l’urbanisme franquista i la manca de 
serveis públics, de llibertats, de demo-
cràcia. La creació de la Favb va represen-
tar un salt qualitatiu del moviment veï-
nal barceloní; li va permetre jugar un 
paper cabdal en la lluita per posar fi al 

règim feixista i en posar reivindicacions essencials 
en el cor dels programes polítics del període poste-
rior. La Barcelona dels ajuntaments democràtics va 
tenir en els programes reivindicatius de cada barri,  
i de la pròpia Favb, un full de ruta que no sempre  
ha estat escoltat.

Desprès de les intenses mobilitzacions de la 
transició, es va produir un reflux en la participació, 
per cansament i desencís, i també per l’acció dels 
poders polítics, poc amics de tenir competidors. I 
malgrat tot, el moviment veïnal ha seguit actiu a la 
majoria de barris, mantenint reivindicacions, afavo-

rint la participació, potenciant la cultura i la convi-
vència. Ha protagonitzat grans i petites lluites, totes 
necessàries. I ha sabut desenvolupar iniciatives amb 
moltes entitats i moviments, teixint una important 
força social. Barcelona seria diferent sense aquest 
gran treball, protagonitzat per moltes dones i ho-
mes que han incorporat el seu treball voluntari, al 
servei dels seus barris, en la seva trajectòria vital.

Avui vivim un món molt diferent al que va engen-
drar el moviment veïnal. Amb vells objectius asso-
lits i molts problemes nous per davant: habitatge, 
serveis públics, desigualtats, crisi ecològica... Un 
moviment social de mirada llarga i implantat a tots 
el barris és més necessari que mai. Un moviment 
que ha de treballar al barri i a fora. Amb implantació 
local i treball coordinat a nivell de ciutat. Un movi-
ment que es plantegi com organitzar-se millor, com 
treballar amb les diferents iniciatives de resposta 
als nous problemes. Com mantenir barris organit-
zats i lluitar per les reivindicacions generals. Perquè 
avui no només celebrem un passat, sinó que posem 
les bases perquè d’aquí a cinquanta anys Barcelona 
torni a celebrar un altre gran aniversari, en una ciu-
tat més justa i acollidora que l’actual.

Dipòsit legal B - 21300 - 1995
Aquest número té un tiratge de 9.000 
exemplars i la seva distribució és gratuïta 
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Cartells  
sense autor

Barcelona 
Global es 
modernitza

Colau no elimina els antidisturbis, 
només els canvia el nom

Mariano Meseguer  
tindrà una plaça a Sarrià

Un sentit homenatge a les  
primeres activistes veïnals

El Districte de Sant Martí, 
capitanejat pel fotogènic 
David Escudé, ha eliminat 
d’un cartell festiu la firma 
d’Azagra i Revuelta. Els fa 
vergonya utilitzar l’obra ar-
tística d’aquests veïns i di-
buixants de prestigi recone-
gut? L’explicació que els han 
donat és que els cartells no 
es firmen. Ni aquest ni cap 
altre de l’Ajuntament. Quina 
necessitat hi ha d’ama-
gar-ne l’autoria? A Sant Mar-
tí, plou sobre mullat: fa poc, 
Comunicació i Regidoria de 
Memòria Democràtica van 
censurar una referència a El 
Vaquilla, veí del Camp de la 
Bota, en un fulletó del pro-
grama de memòria de les 
lluites per l’habitatge. Per 
“coherència temàtica”.

El moviment del 15-M, el 
2011, explica en part l’origen 
de Barcelona en Comú. Lla-
vors, la UPAS -la Unitat de 
Policia Administrativa i de 
Seguretat; els antidisturbis 
de la Guàrdia Urbana, en de-
finitiva- va ser una de les 
responsables del desallotja-
ment de l’acampada de pla-
ça Catalunya. Quan BComú 
va guanyar les eleccions, 
l’any 2015, va proposar dis-
soldre-la de manera pro-
gressiva i establir una policia 
comunitària de proximitat. 
Dos mesos abans de les mu-
nicipals del 2019, Colau com-
plia la promesa i firmava un 
decret d’alcaldia extin-
gint-la. L’alcaldesa governa-

ria de nou la ciutat, ara en 
coalició amb el PSC. Els so-
cialistes van nomenar un vell 
conegut, Albert Batlle, 
tinent d’alcalde de Segure-
tat. Avui hi ha 179 agents que 
es van integrar en la USP -la 
Unitat de Suport Policial- re-
batejada com a UREP -Uni-
tat de Reforç d’Emergència i 
Proximitat-. BComú assegu-
ra que la UREP no és una uni-
tat antidisturbis, però els 
agents vesteixen roba d’an-
tidisturbis; porten cascos, 
escuts i porres llargues, 
com els antidisturbis; i fan 
funcions que, en ocasions, 
són d’ordre públic, donant 
suport als Mossos, com els 
antidisturbis. 

I això ens omple d’alegria: 
ens recordarà un bon amic  
i col·laborador de Carrer,  
i deixarà constància de la 
seva lluita en defensa del  
patrimoni arquitectònic i ar-
tístic. President de l’AV de 
Sarrià, recordem la seva opo-
sició a les il·legalitats urba-
nístiques. Entre tots, van 
guanyar per al barri la Vil·la 
Cecília. Arquitecte i col·labo-
rador de la Favb i de nombro-
ses associacions que li de-
manaven assessorament, a 
les assemblees i els consells 
de redacció no faltaven les 

L’obra de teatre En Bangkok también hay ratas, de la compa-
nyia La Voz Ahogada, aprofundeix en el paper de les dones 
en les lluites veïnals de la Barcelona als setanta. Les experi-
ències de la Rosi i la Mari són també les de moltes activis-
tes. I el text salda un deute històric: la invisibilització de la 
dona en unes lluites que, sovint, van protagonitzar. El 7 de 
juliol, a l’acte central del 50è aniversari de la Favb, al Saló  
de Cent, se’n representarà un fragment. No us la perdeu!

seves intervencions serioses 
de contingut però plenes 
d’ironia. Ens alegra saber que 
Angelina Trallero, que va fer 
tàndem amb Meseguer, tam-
bé donarà nom a una plaça. 
S’ho mereixen.

L’organització privada, que 
també fa d’oposició munici-
pal, anuncia eleccions. Auro-
ra Catà acaba mandat i Mai-
te Barrera ha posat tota la 
carn a la graella i es presen-
tarà amb una candidatura 
d’alt voltatge. Amb tres pun-
tals de primera: el vicepresi-
dent seria Oscar Pierre, fun-
dador de la conflictiva 
empresa Glovo; un dels vo-
cals seria Enric Asunción,  
director general de Wallbox, 
l’empresa que vol omplir Bar-
celona de punts de càrrega 
elèctrica per a vehicles -les 
benzineres del segle XXI-; i 
l’últim fitxatge és el jugador 
del Barça i empresari barce-
loní Gerard Piqué. Eleccions 
municipals a la vista!
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La
CaMBra
FOSCa

en
pOSitiu

Opinió

Antenes de telefonia
A les Corts sospitàvem que 
l’Ajuntament no disposava de la 
informació que hauria de tenir 
segons la llei de Telecomunicaci-
ons 9/2014 sobre les instal·laci-
ons de telefonia. I ho vam consta-
tar el 2017, quan es van detectar 
actuacions sense la documenta-
ció pertinent. Això va desencade-
nar una sèrie de reunions entre 
l’AV de les Corts i el Consistori, en 
què els vam traslladar que calien 
controls eficaços sobre les emis-
sions de les antenes i informar la 
ciutadania dels riscos del mal ús 
de la tecnologia sense fils. També 
la nostra disconformitat amb la 
mimetització de les antenes: so-
vint semblen xemeneies o tubs 
de ventilació.

Es van fer inspeccions d’ofici  
a 37 estacions de les 53 que tení-
em al barri, i es van generar 16 ex-
pedients disciplinaris o sancio-
nadors -no ens consta que 
s’hagin tancat, i no sabem si han 
caducat-. El 43% de les antenes 
tenien irregularitats -per exem-
ple, no estar informades-. Això 
posava de manifest la necessitat 
d’ampliar la inspecció a tota la 
ciutat. Una voluntat manifestada 
pel gerent de Medi Ambient i Ser-
veis Urbans, Frederic Ximeno, 
però que no es va portar a terme 
“per falta de mitjans”. I no està 
previst fer-ho per la mateixa raó.

Ens van quedar clars els mo-
tius de tanta irregularitat: el des-
vergonyiment de les empreses 
que, sistemàticament, no com-
pleixen la normativa, i la falta de 
mitjans de l’Ajuntament, deriva-
da d’una falta d’interès notable. 
Amb la pandèmia, l’Administra-
ció ha treballat a mig gas, però 
les operadores han fet proves, 
modificacions i instal·lacions 
relacionades amb el 5G sense sa-
ber-ho el Consistori.

Ja que l’Ajuntament no pot fer 
complir la llei, ho hem de vetllar 
nosaltres, els perjudicats. Si no es 
compleix la poca normativa que 
tenim, no podem exercir el dret a 
la informació sobre unes instal-
lacions que ningú vol a prop de 
casa i que augmenten en nombre 
i en intensitat d’emissions. La 
nova llei de Telecomunicacions, 
en tràmit parlamentari, elimina 
l’obligatorietat d’informar de les 
actuacions tècniques d’ampliació 
en instal·lacions existents. De 
fet, és el que ja estan fent, i ocul-
ten la informació pública sobre 
què hi ha als terrats.

Què en treuen, d’incomplir la 
normativa sistemàticament? Te-
nen quelcom a amagar? És preo-
cupant que cap partit polític no 
estigui interessat en el tema.
Núria Marín (AV les Corts)

Les cartes enviades a Carrer han de 
tenir una extensió màxima de 1.000 
caràcters (mig foli). Ens reservem el 
dret d’adaptar-les si són més llargues.

la veu de leS 
aSSOCIaCIONS
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Maria José Hernández
Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

S
egons les dades d’Acnur, des del 
febrer i fins al 9 de maig passat, 
quasi sis milions de persones 
(5.917.703) van travessar les 
fronteres d’Ucraïna fugint de la 

guerra. Es tracta de l’èxode més gran de 
persones a Europa des de la segona guer-
ra mundial. Aquest article vol aportar da-
des i reflexions sobre com la Unió Euro-
pea (UE) ha activat, en aquest cas, 
directives i recursos exprés d’asil i refugi, 
cosa que celebrem, en contrast amb el 
bloqueig de la protecció i l’acollida per als 
que fugen d’altres guerres, fam o perse-
cució per ètnia, religió, gènere, etc.

La Decisió d’execució (UE) 2022/38 del 
Consell, del 4 de març del 2022, ha supo-
sat l’aplicació de la Directiva de protecció 
temporal 2001/55/CEE, prevista per a ca-
sos d’afluència massiva de persones des-
plaçades. Aquesta directiva, creada fa 
més de 20 anys però mai activada fins ara, 
obliga els estats membres al reconeixe-
ment individual temporal en el cas dels 
desplaçats per la guerra d’Ucraïna. Això 
permet oferir-los una protecció anàloga 
a la de l’asil, que suposa el principi de no 
devolució al país d’origen de qui sol·licita 
la protecció i li permet tenir permís de re-
sidència i treball, recolzament econòmic 
i acollida. A això cal afegir la celeritat 
amb la qual s’han aplicat els sistemes 
d’acollida i l’enorme solidaritat d’institu-
cions i de la societat civil.

Països com Polònia i Hongria, que van 
rebutjar les quotes establertes per la UE 
per acollir demandants d’asil el 2016 i no 
en van acceptar cap, s’han convertit en 

dos dels països amb el més gran nombre 
de refugiats ucraïnesos. Pel que fa a l’Es-
tat espanyol, i segons dades de la web de 
la Presidencia del Gobierno del 26 d’abril, 
el Ministeri de l’Interior havia concedit 
un total de 74.965 proteccions temporals 
a ucraïnesos. A més, poden fer servir els 
seus permisos de conduir a Espanya, al-
menys durant un any.

L’altra política d’asil i refugi de la UE
Han passat 22 anys del Consell Europeu 
de Tempere, moment en què es van es-
tablir els fonaments d’una política co-
muna de migració i asil per a tots els es-
tats  membres.  Malauradament,  i 
sobretot arran de la mal anomenada 
“crisi dels refugiats” del 2015-2016, l’únic 
espai on s’ha avançat i hi ha hagut con-
vergència d’interessos entre els estats ha 
estat en l’externalització del control de 
fronteres a països com Turquia, el Mar-
roc i molts altres, i el blindatge i la mili-
tarització de les del territori europeu. 
Així s’ha deixat de banda una política co-
muna que permeti gestionar les migra-
cions amb uns estàndards comuns po-
sant els drets humans de les persones 
refugiades i migrades al centre.

La inexistència de vies legals i segures 
per als desplaçats de països de fora de l’es-
pai Schengen té com a conseqüència que 
milers de persones hagin de fer travesses 
costoses i arriscades per arribar a les fron-
teres europees i, en el cas que ho aconse-
gueixin, moltes d’elles són deportades o 
tancades a camps i presons o als Centres 
d’Internament d’Estrangers (CIE) sense 
haver comès cap delicte. En el millor dels 
casos, i després de fer la sol·licitud de 
protecció internacional, no poden ser de-
portats, però triguen mesos per aconse-
guir una entrevista amb la Policia per en-
trar dins del programa d’asil, que en la 
majoria de casos els hi deneguen i els abo-
ca a una situació d’il·legalitat amb els ris-
cos i la manca de drets que comporta.

A títol d’exemple, aquestes són les xi-
fres del 2021 pel que fa a les resolucions 
de demandes d’asil a l’Estat espanyol. De 
les 69.891 sol·licituds se n’han denegat 
49.537 (71%). El percentatge de concessió 
de protecció internacional és només del 
10,5% -refugi, el 5%, i protecció subsidià-
ria, el 5,5%-, i un 18,5% correspon a la pro-
tecció per raons humanitàries concedida 
a demandants d’asil veneçolans -amb 

una durada d’un any-. Arribats a aquest 
punt es pot concloure que a Europa i a 
l’Estat espanyol hi ha refugiats de prime-
ra i de segona. La celeritat amb la qual 
s’ha aplicat la Directiva de protecció tem-
poral demostra que quan es vol es poden 
donar les garanties de protecció i acolli-
da, i que no fer-ho en altres casos respon 
a una política de racisme institucional i 
de construcció d’una Europa fortalesa.

Els discursos de bona part dels mitjans 
de comunicació i de determinades forma-
cions polítiques alimenten una xenofò-
bia que fa que no identifiquem com a 
iguals en drets les persones que ens diuen 
que “no són com nosaltres”. És paradoxal 
també el fet que desplaçar-se a recollir 
ucraïnesos que fugen i traslladar-los a al-
tres països de la UE és considerat un acte 
de solidaritat, mentre que fer-ho amb al-
tres es considera tràfic de persones.

Des de Stop Mare Mortum Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta denunciem 
aquesta flagrant discriminació i vulne-
ració dels drets humans, i exigim que es 
garanteixi l’exercici del dret a migrar i 
l’asil a totes les persones que es veuen 
forçades a desplaçar-se.

La política per als 
refugiats de la UE 
discrimina i vulnera 
els drets humans

opinió

Juan Lemus
Fotògraf

F
a unes setmanes -el 30 de març-, 
ens va deixar Miguel Fuster (Bar-
celona, 1944-2022). Va morir a casa 
seva, mentre feia la migdiada. Di-
buixant d’èxit als anys seixanta i 

setanta, va acabar malvivint al carrer per 
una sèrie de circumstàncies desafortuna-
des. Va tenir el valor, una vegada supera-
da la seva addicció a l’alcohol, de relatar 
aquesta experiència traumàtica de la qual 
ningú no pot sortir indemne. El carrer 
marca, estigmatitza, assenyala. Destrueix 
l’autoestima, aixafa amb la culpa, mata.

En Miquel va trobar dins de si mateix 
el coratge per encarar la seva història i ex-
plicar-la en tres novel·les gràfiques que 

porten per títol la durada de la seva esta-
da a l’infern: Miguel, 15 años en la calle. I ho 
va fer com només els artistes conscients 
que la forma també és fons poden i saben 
fer: desenvolupant el seu propi estil, que 
va anar trobant a mesura que avançava 
amb els diferents capítols que formen la 
seva obra. Un estil estripat, turmentat i 
fosc que buscava reflectir amb eloqüència 
la injustícia que significa viure al carrer. 
Els textos descarnats i sense concessions 
per arrodonir l’obra. Foscor i duresa. Cop 
de puny de realitat desconeguda a la cara 
del lector àvid de conèixer realitats alie-
nes, però que són el dia a dia de més de 
1.200 persones en aquesta ciutat.

La generositat d’en Miquel anava més 
enllà de la moneda o la cigarreta que lliu-
rava sempre amable quan li demanaven 
pel carrer. També va mostrar la seva gene-
rositat en dedicar el seu temps a relatar la 
seva experiència allà on el convidaven: 
universitats públiques i privades, primà-
ries de barri o secundàries bilingües, esco-
les d’hostaleria o agrupacions escoltes, 
grups de voluntaris o estudiants de foto-
grafia, cineastes, dissenyadors. Sempre els 
dedicava temps. Fins i tot en la fundació 
Arrels va ser molt actiu. Va formar part de 
l’equip directiu i era membre del patronat, 
fins a la data de la seva defunció. Barcelo-
na ha perdut una persona excepcional.

Adéu a Miguel Fuster Jaca, dibuixant i pintor

La celeritat de la UE en 
aplicar la Directiva de 
protecció temporal demostra 
que quan es vol, es pot

eduard sales

Retrat de Fuster a Sants. Teo Vázquez
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Carrer
et necessita!
Dona suport al periodisme 
independent i fet des dels barris

Amb una aportació única anual 
de 25€ rebràs la revista a casa

Escriu-nos a carrer@favb.cat

Inserta la teva 
publicitat a la 
revista dels barris
Escriu-nos a carrer@favb.cat 
o feu-nos un truc al 93 412 76 00
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el naixement de la favb, 
fets i protagonistes
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dossier

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona farà mig segle el 4 de juliol.  
‘Carrer’ analitza en aquest dossier els anys de gestació del moviment veïnal que va  
plantar cara al franquisme i va marcar l’agenda dels partits polítics en democràcia

marc andreu
periodista i historiador

a 
Barcelona, entre els anys cin-
quanta i setanta del segle XX, 
en ple creixement per la mi-
gració i enfront d’una impu-
nitat dictatorial i especulati-

va exemplificada en la figura de l’alcalde 
Josep Maria de Porcioles i que no propici-
ava unes condicions i serveis mínims per 
viure amb dignitat als barris, va néixer i es 
va desenvolupar un potent moviment so-
cial urbà del qual la Federació d’Associa-
cions Veïnals de Barcelona (Favb), creada 
formalment l’estiu del 1972, en va esdeve-
nir mascaró de proa. Especialment des 
que, entre 1974 i 1975, les associacions de 
barri van entrar a la federació veïnal, do-
minada fins aleshores per associacions de 
comerciants o de carrer, conegudes com a 
bombillaires, i van fer-se amb l’hegemonia 
d’una entitat que la burgesia barcelonina 
i les autoritats franquistes havien propici-
at justament per contrarestar o contenir 
la força del moviment veïnal d’extracció 
popular i dirigit per les forces d’esquerra 
-sobretot comunista- que abanderaven la 
lluita per la ciutat democràtica.

de la protesta a la proposta
Sota un règim autoritari, la Llei d’Associ-
acions del 1964, que se sol invocar per ex-
plicar el moviment veïnal i la legalització, 
el 1972, de la Favb, són instruments que 
va saber utilitzar amb intel·ligència i efi-
càcia un moviment popular ciutadà que 
va passar de la protesta urbana a la pro-
posta democràtica, de reclamar semàfors 
o escoles a exigir “Llibertat, Amnistia i Es-
tatut d’Autonomia”.

La Favb, 
molt més 
que 50 anys 
La història de la Federació d’Associacions Veïnals de 
Barcelona està íntimament lligada a la reconstrucció 
democràtica de la ciutat durant la transició. Analitzar-la 
obre noves interpretacions sobre el present i futur urbà

1972
‘bombillaires’, 
en escena

1973
primera 
assemblea

1974
entrada 
dels barris

els inicis de  
la federació:  
set anys convulsos
La present cronologia és una versió reduïda de la que 
va elaborar Marc andreu a la seva tesi El moviment 
ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986).

abril se celebra una assemblea clandestina  
de les comissions de barri de Barcelona al barri 
del Guinardó. maig Una dotzena d’associacions 
de veïns legals d’àmbit de barri s’agrupen a la  
semiclandestina Coordinadora de sant antoni.  
Juliol Quatre associacions d’àmbit de carrer  
o bombillaires -sagrada Família, Jaume i,  
Llibreteria i Vall d’hebron- funden la Favb.

desembre assemblea  
de la Favb. Manuel sañes 
(aV passeig de Gràcia),  
nou president.

Gener La junta de la Favb re-
butja per dotze vots a un fer 
pública una petició de cle-
mència contra la sentència 
de mort dictada contra salva-
dor puig antich, que serà exe-
cutat el 2 de març. Juny as-
semblea informativa sobre  
el pla Comarcal. dies des-
prés, 14 associacions de barri 
entren a la Favb. es crea  
la comissió de barris.

L’any 1955 ja s’havien creat una vintena d’associacions 
de carrer o de comerciants a Barcelona, la majoria al 
centre de la ciutat -els anomenats bombillaires-, amb 
l’antecedent de la del carrer de petritxol, fundada el 
1947. als anys seixanta es posen en funcionament 
nombrosos centres socials i parroquials a les barria-
des. Les Asociaciones de Cabezas de Familia es consti-
tueixen el 1963 per controlar els barris, sota el paraigua 
del feixista Moviment Nacional. a partir de la Llei d’as-
sociacions del 1964 es comencen a fundar les prime-
res associacions de barri. L’any 1970, les primeres co-
missions de barri a Barcelona llancen les seves 
octavetes contra l’augment del transport públic.
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La vaga de tramvies del 1951 ja havia 
demostrat que, a Barcelona, un movi-
ment de protesta ciutadana de base obre-
ra, però de naturalesa popular interclas-
sista i composició ideològica plural, 
podia guanyar una reivindicació tan bà-
sica com la rebaixa del bitllet del trans-
port públic i forçar la destitució de l’al-
calde i el governador civil. I, alhora, com 
va succeir en forma de vaga general el 
març del 1951, acabar convertint-se en 
una gran mobilització de caire oberta-
ment política. Per esdevenir, en definiti-
va, un episodi fundacional dels nous mo-
viments socials, però arrelat en la 
tradició barcelonina de barricada descri-
ta per Engels al segle XIX.

marcant-li gols al franquisme
Amb l’experiència adquirida en néixer i 
créixer de bracet amb el nou moviment 
obrer orientat per l’activisme catòlic de 
base i les organitzacions clandestines de 
l’esquerra, i gràcies també a la notable 
complicitat d’intel·lectuals i professio-
nals urbans, el moviment veïnal va mar-
car-li al franquisme, a Barcelona, el ma-
teix gol que l’oposició organitzada ja li 
havia marcat arreu amb les Comissions 
Obreres. En síntesi: ben aviat la vàlvula 
de descompressió de les tensions socials 
que el franquisme havia entreobert a les 
ciutats per al moviment veïnal mentre 
mirava de contenir l’explosió obrera i es-
tudiantil a final dels anys seixanta va es-
devenir, al seu torn, una nova explosió o 
dèficit estructural del règim i una seriosa 
amenaça als interessos de les classes do-
minants, també durant la transició.

Això va obligar a actuar tant a la dic-
tadura franquista com a la democràcia 
en gestació; cadascuna d’una forma di-
ferent, és clar. El franquisme va prohibir 
o congelar la legalització de moltes as-
sociacions de veïns i de federacions tan 
importants com la de Madrid i, en defi-
nitiva, va obstaculitzar i reprimir més 
mal que bé -entre altres motius, perquè 
no arribava a apagar tots els focs- l’acció 
opositora veïnal. I tant els primers go-
verns de la Monarquia com la democrà-
cia parlamentària constituent, abocats 
sense excusa a la legalització de totes les 
associacions de veïns i a atendre les de-
mandes més urgents del moviment veï-
nal, no es van estar de posar limitacions 

a l’hegemonia, la influència i l’acció del 
moviment ciutadà i a la democràcia par-
ticipativa que defensava.
 Això es va fer a través de l’anomenat 
decret de patronímics promulgat, però 
no aplicat, pel ministre Rodolfo Martín 
Villa, l’abril del 1977, i, sobretot, del vot 
contrari dels partits de centre i dreta, que 
va prosperar amb l’abstenció dels socia-
listes, a la inclusió de les associacions de 
veïns a la Constitució del 1978 amb una 
funció pública reconeguda similar a la 
que sí que es va atorgar als sindicats. A 
partir del 1979, el que s’activaria en con-
tra del moviment ciutadà és una estratè-
gia d’erosió per la via de confrontar les 
associacions veïnals amb la legitimitat 
electoral dels nous ajuntaments demo-
cràtics i d’uns partits, singularment els 
d’esquerres, que van cooptar molts qua-
dres del moviment veïnal.

Però tota aquesta estratègia, orienta-
da a limitar l’acció veïnal i a rebaixar l’he-
gemonia cultural del moviment ciutadà, 
va topar amb un petit gran obstacle: Bar-
celona. Quan el franquisme es va adonar, 
als informes classificats com a “Plan Bar-
rio” de 1973 i 1975, que “las organizaciones 
subversivas tomaron en los últimos años 
de la década de los sesenta a Barcelona 
como ciudad piloto para desarrollar una 
labor de agitación y posterior politización 
de los barrios populares”, ja era massa 
tard perquè algunes contramesures tin-
guessin efecte a Catalunya. El moviment 
veïnal de Barcelona i d’alguns municipis 
metropolitans -com, altrament, la majo-
ria d’expressions de l’oposició antifran-
quista- portava uns anys d’avançada res-
pecte del que succeïa a la resta d’Espanya. 
La creació legal d’associacions de veïns i 

el moviment veïnal  
de l’àrea de 
barcelona portava 
uns anys d’avançada 
respecte al que 
succeïa a la resta 
d’espanya

els primers governs 
postfranquistes 
no es van estar de 
posar limitacions 
a l’hegemonia i 
la influència del 
moviment ciutadà

un cartell denuncia el mal estat d’una riera al barri de les roquetes, a nou barris. arXiU
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1975
una moció de censura  
que no va prosperar
Febrer L’assemblea de la 
Favb renova la junta amb la 
denominada proporció de 
terços: quatre representants 
de les associacions veïnals 
de barri, quatre dels bombi-
llaires de centre i quatre dels 
bombillaires de dreta, més el 
president, sañes. el dia 13 hi 
ha una batuda policial a l’ho-
tel oriente durant una reunió 
de la comissió d’ensenya-
ment. a proposta dels vocals 
de barris, la junta de la Favb 
aprova -per un sol vot de dife-
rència- adherir-se a la campa-
nya per l’amnistia. dimiteix el 

president, sañes, i els bombi-
llaires de dreta. La Favb fa un 
comunicat contra l’augment 
de les tarifes elèctriques i per 
la gratuïtat del transport pú-
blic per als jubilats. març La 
Favb signa el manifest “Vo-
lem els ajuntaments i l’escola 
Catalans i democràtics”, que 
subscriuen 118 entitats. abril 
el Govern Civil elabora l’infor-
me confidencial “enfoque 
correcto de la Favb”. acaba el 
mes amb una assemblea so-
bre el pla Comarcal al Col·legi 
d’enginyers. maig reunió al 
Govern Civil entre Martín Vi-

lla i els bombillaires instiga-
dors de la moció de censura a 
la Favb, que al final és derro-
tada. Juny Neix el col·lectiu 
Butifarra!, que edita la revista 
homònima. Juliol enfronta-
ment entre Martín Villa i el vo-
cal de la Favb Basilio 
González per la manca de pla-
ces escolars. agost La Favb, 
per mitjà del seu president 
Juan Frías, se solidaritza amb 
el periodista Josep Maria hu-
ertas, detingut. Setembre 
destitució de l’alcalde Masó. 
La Favb i amics de la Ciutat li 
organitzen un sopar d’home-

natge. Viola el substitueix a 
l’alcaldia. novembre Mor 
Franco. La junta de la Favb es 
reuneix amb Martín Villa. de-
sembre La Favb aprova el do-
cument “associacions de Ve-
ïns de Barcelona: informe” 
que lliura a Fraga demanant 
l’amnistia. La Favb realitza un 
acte públic en defensa del ca-
talà i envia una carta a l’alcal-
de Viola demanant la dimissió 
del Consistori. s’inaugura 
una exposició sobre el pla 
Comarcal a la Fundació Miró, 
on s’exposa la documentació 
sostreta per un funcionari.
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la infiltració en associacions de cabezas 
de familia falangistes per part de mili-
tants catòlics, de comunistes i de les 
clandestines comissions de barri organit-
zades principalment per Bandera Roja i 
el PSUC van esdevenir grans cavalls de 
Troia de l’antifranquisme, espais de lli-
bertat i escoles de democràcia.

martín Villa vol pactar amb Pujol
L’astut Martín Villa, governador civil 
franquista de Barcelona de l’època i des-
prés ministre clau de la transició, va fer 
tot el possible per entendre i desactivar 
aquell potent focus opositor democràtic 
i, potencialment, perillosament revolu-
cionari. I tot vol dir tot: des d’intrigar i 
conspirar amb membres de la junta de la 
Favb a activar o donar cobertura a la re-
pressió i la guerra bruta contra associa-
cions de barri i activistes veïnals. De la 
mateixa manera que tot vol dir, també, 
intentar un pacte amb Jordi Pujol consis-
tent a acceptar deixar la Favb en mans 
de la seva gent -a qui eventualment po-
dia servir de moderat instrument oposi-
tor unitari i legal contraposat a la il·legal 
i esquerranosa Assemblea de Catalunya- 
a canvi de forjar una aliança secreta o tà-
cita entre el franquisme aperturista i la 
burgesia demòcrata per barrar el pas als 
comunistes.

nova democràcia representativa enfront 
dels moviments socials de base assemble-
ària i arrelats al territori, tot deixant es-
bravar les associacions de veïns i fent-los 
concessions rupturistes allí on no hi ha 
havia més remei. Va ser aquest el cas de la 
Barcelona dels barris que, amb la força 
obrera del cinturó roig metropolità i la 
bandera unitària de la reivindicació naci-
onal al conjunt del país, va assegurar la 
ruptura catalana dins del procés de trans-
ició i reforma democràtica espanyola.

Paradoxalment, la capital de Catalu-
nya va esdevenir avantguarda i referent 
espanyol en objectius i aspiracions de-
mocràtiques, per a alguns obertament 
revolucionàries o, si més no, de clares 
tendències socialitzants i participatives. 
Ho va fer possible l’hegemonia cultural 
guanyada als anys setanta per l’ampli 
moviment social urbà, popular o ciutadà. 
Les associacions de veïns, veritables es-
coles de democràcia i agents de dinamit-
zació cultural i reequilibri social, i la 
Favb, utilitzada com a laboratori de la 
transició per uns i altres, van protagonit-
zar a Barcelona un assaig de ruptura de-
mocràtica de caire socialitzant. Això va 
ser així durant un període aproximat que 
va del 1968 al 1979 i amb efectes projec-
tats, com a mínim, fins al 1986.

Incubadora de moviments socials
En moments clau, a més, la Favb va ser 
succedani o paraigua legal de l’Assem-
blea de Catalunya, va servir d’aixopluc o 
incubadora a tota mena de moviments 
socials -des del feminisme, el pacifisme 
i l’ecologisme al moviment pel dret a 
l’habitatge- i va interioritzar que havia 
de mantenir-se sempre com a conscièn-
cia crítica de la ciutat, independentment 
de qui governés les institucions i sense 
perdre mai la memòria del que havia sig-
nificat el porciolisme. Sense recuperar i 
analitzar aquesta història que ja supera 
el mig segle no es pot explicar ni la (re)
construcció democràtica de la capital de 
Catalunya, que el 1992 va esdevenir mo-
del de ciutat a Espanya i al món, ni (re)
interpretar les claus d’un ulterior procés 
de crisi i desdemocratització i tot el que 
significa, per al present i futur de Barce-
lona i del país, la fi del consens urbà i de 
la cultura de la transició.

Martín Villa no se’n va sortir. D’entra-
da, perquè el moviment veïnal -i la Favb 
amb ell- va anar sempre a l’una amb l’As-
semblea de Catalunya, de la que formava 
part substancial. I també perquè -malgrat 
que un comerciant que havia tingut res-
ponsabilitats en el sindicalisme vertical, 
Juan Frías, i un altre vell conegut i amic 
de Martín Villa que Miquel Esquirol ha-
via captat per a CDC, Albert Pons Valón, 
van conservar nominalment la presidèn-
cia de la Favb per als bombillaires mode-
rats fins al 1978- la realitat és que el co-
munista Carles Prieto -abans i tot de 
succeir Pons Valón- i molts altres activis-
tes de barri es van fer amb el control efec-
tiu de la Federació des de mitjan 1975.

artífex del retard de les eleccions
El desembre del 1975, Martín Villa va dei-
xar Barcelona per ocupar llocs clau als 
consells de ministres de la transició amb 
una lliçó ben apresa: limitar com fos, o 
acceptar i acotar només a Barcelona, l’he-
gemonia en expansió de les associacions 
veïnals, on predominava una influència 
comunista de difícil obediència -ni tan 
sols al centralisme democràtic- i d’im-
possible estigmatització pel caràcter as-
sembleari, unitari, plural i interclassista 
d’aquell moviment social. I, conscient de 
la situació i de la correlació de forces, 
Martín Villa també va ser l’artífex -en 
nom d’un Joan Carles I que explícitament 
volia evitar perdre la Corona en unes 
eleccions municipals com el seu avi el 
1931- de posposar al màxim, fins al 1979, 
la celebració dels primers comicis locals 
democràtics, on estava clar que el refor-
misme franquista reconvertit en centris-
me democràtic tenia totes les de perdre.

És evident, en definitiva, que el doble 
fantasma del comunisme i del 14 d’abril, 
en versions actualitzades que tenien molt 
a veure amb la força del moviment popu-
lar, veïnal o ciutadà de Barcelona va pla-
nar per damunt de la transició espanyola 
molt més del que se sol explicitar. L’estra-
tègia governamental va consistir simple-
ment en anar marejant la perdiu a nivell 
local i tenir clares unes línies roges que 
l’aparell central de l’Estat, franquista o de-
mocràtic, no podia permetre que es tras-
passessin. Per això es van ajornar tant les 
eleccions municipals i es va blindar la 

les associacions 
veïnals i la favb 
van protagonitzar 
a barcelona un 
assaig de ruptura 
democràtica de  
caire socialitzant

el governador 
martín villa va fer 
tot el possible per 
neutralitzar aquell 
focus opositor: 
intrigar, conspirar 
i activar la repressió
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1976
amnistia 
i guarderies

1977
per la llibertat 
d’associació

apareixen les primeres voca-
lies de dones. Gener La Favb 
sol·licita el permís governatiu 
per fer una manifestació per 
l’amnistia l’1 de febrer. Li serà 
denegat fins el dia de la mar-
xa. Mor el president Frías. Fe-
brer es convoquen dues ma-
nifestacions massives per 
l’amnistia a Barcelona i se ce-
lebren els vuit recitals de Rai-
mon als barris. La Favb envia 
al rei una carta reclamant lli-
bertats democràtiques, l’am-
nistia, l’estatut i el dret d’au-
todeterminació de Catalunya. 
març assemblea sobre el pla 

Gener L’aV Nou Barris planteja que la Favb sigui una federació d’associacions 
de barri. pons Valón posa el càrrec a disposició, però es retracta de les seves 
declaracions i supera el vot de confiança. La proposta de Nou Barris, rebutja-
da. Febrer La junta es renova: Carles prieto (psUC), vicepresident primer. 
Lluís reverter (psC), Francesc López (pt), Francesc Borrell (CdC) i Ferran Ju-
lián (Br), vocals. La Favb dóna suport als objectors de consciència. març acte 
proamnistia al palau d’esports organitzat per la Favb, l’assemblea de Catalu-
nya i l’associació Catalana de presos polítics. abril La Favb organitza el Ball 
de l’Estatut. maig acte contra el decret de patronímics al park Güell: manifest 
per la llibertat d’associació. protocol per preservar els càrrecs de junta de la 
lluita partidista. es modifiquen els estatuts de la Favb per admetre el vot pon-
derat en funció dels socis de cada entitat. agost els 11 partits de la comissió 
de control municipal rebutgen la participació de la Favb. Setembre La Favb 
demana participar a la marxa de l’onze de setembre i convoca a l’ajuntament 
una reunió sobre seguretat. Comunicat conjunt que reclama investigar la vio-
lència policial i ultra i demana responsabilitat als manifestants. desembre La 
Favb fa costat a grups ecologistes: primera bicicletada urbana a Barcelona.

Comarcal. abril albert pons 
Valón, nou president. maig 
s’acorda en assemblea exigir 
la dimissió de Viola. La Favb 
s’adhereix a les Jornades Ca-
talanes de la dona: hi partici-
pen una vintena d’associaci-
ons i s’hi debat la ponència 
“dona i barris”. Juny Neix la 
Coordinadora de Vocalies de 
Jubilats i pensionistes. La 
Favb convoca la manifestació 
de l’onze de setembre a sant 
Boi. es rellança la campanya 
per la dimissió de Viola sota 
el lema “salvem Barcelona 
per la democràcia”. Octubre 

recitals de Serrat als barris. 
desembre La junta opta for-
malment per la neutralitat i 
no dona cap consigna de vot 
davant del referèndum per la 
reforma política. L’aV Nou 
Barris demana la dimissió de 
pons Valón per unes declara-
cions a la premsa on alertava 
de la politització i instrumen-
talització del moviment veïnal 
per l’extrema esquerra. La 
junta s’entrevista per primer 
cop amb el nou alcalde so-
cías i li lliura el document “per 
un ajuntament de transició 
cap a la democràcia”.

acte reivindicatiu  
per demanar escoles  
i instituts.

la lluita pels equipa-
ments ha estat una 
constant en el movi-
ment veïnal.
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el veïnat ‘segresta’  
un autobús per de-
mostrar que podia pu-
jar un barri costerut.

pintada reivindicativa 
en l’àmbit de la salut.

1978
un president 
comunista
Febrer La Favb organitza el 
festival per la llibertat d’ex-
pressió al park Güell. abril La 
junta rebutja la proposta del 
primer carril bici a la Gran Via: 
va en detriment dels vianants 
i el transport públic. maig 
Carles prieto, president. Lluís 
reverter, ramon Cervelló, 
andrés Naya, Jaume García i 
Josep Ferrer conformen la 
resta del secretariat. Juny La 
Favb dona suport a la primera 
manifestació de gais i lesbia-
nes. Setembre Manifestació 
a sant Jaume contra l’encari-
ment del transport públic.

1979
les primeres normes  
de participació
Gener La Favb organitza la 
setmana per la sanitat i la 5a 
trobada estatal d’associaci-
ons de veïns. Febrer reverter 
dimiteix per presentar-se a les 
eleccions. març Jornades so-
bre participació ciutadana. el 
dia 11 es presenta a la rambla 
el Memoràndum-Manifest. 
abril el psC guanya les pri-
eleccions municipals a Barce-
lona. serra, alcalde al front 
d’un pacte de progrés. maig 
L’ajuntament i milers de se-
guidors reben el Barça a sant 
Jaume: la junta de la Favb i un 
centenar de dirigents veïnals 

són plantats pels regidors a la 
reunió que tenien concertada. 
Uns dies més tard, sis regi-
dors reben un centenar d’acti-
vistes en una tensa reunió on 
la Favb exigeix dret a veu als 
plens municipals i de districte. 
Juliol La Favb publica una 
“Crida per l’estatut”. L’ajunta-
ment nega el dret de veu a la 
Favb al ple municipal. Octu-
bre s’aprova una campanya 
per exigir del Govern central 
un finançament just dels mu-
nicipis i la resolució del deute 
de l’ajuntament. s’impugna 
per insuficient el reglament 

municipal provisional de parti-
cipació i descentralització ciu-
tadana. desembre Manresa 
acull la primera assemblea 
d’associacions de Veïns de 
Catalunya: hi participen 234 
entitats. Manifestació de la 
Favb sota el lema “exigim del 
Govern els diners dels nos-
tres municipis”. tens ple mu-
nicipal que aprova les prime-
res normes de participació i 
descentralització. L’ajunta-
ment nega de nou el dret de 
veu a la Favb que, en audièn-
cia pública, denuncia la situa-
ció davant de l’alcalde serra.

una manifestació re-
corre un barri de bar-
raques per demanar 
habitatge digne.



jaume fabre
PERIODISTA I HISTORIADOR

H
i ha qui diu que Déu Nostre 
Senyor va crear el món en set 
dies i que va fer-ho a partir 
del no-res. La Favb, en canvi, 
no es va crear en una setma-

na ni va sortir d’un forat negre. La seva 
formació va costar sang, suor i llàgrimes 
a gent que havia fet el rodatge en pràcti-
ques associatives anteriors i que va haver 
de lluitar contra els pistolers falangistes 
que havien monopolitzat i controlat fins 
aleshores les associacions de barri.

Sota la dictadura franquista, i gràcies 
al paraigua de l’Església catòlica, funci-
onaven força precàriament associacions 
molt diverses, unes de caràcter estricta-
ment religiós i altres que utilitzaven les 
activitats de lleure per mantenir agru-
pats els fidels. Podien fer-ho gràcies al 
fet que les parròquies els deixaven utilit-

Les primeres entitats 
veïnals democràtiques 
van formar-se a 
partir de pràctiques 
associatives anteriors: 
els pistolers falangistes 
havien controlat les 
associacions de barri i 
l’Església catòlica havia 
fet de paraigua d’entitats 
molt diverses

Abans de la Favb
zar locals normalment annexos al tem-
ple i que tenien la benedicció de les au-
toritats eclesiàstiques i el control dels 
rectors de les parròquies, que actuaven 
amb el nom de consiliaris. Entre aques-
tes últimes cal destacar els centres catò-
lics, on es portaven a terme activitats 
culturals i d’esplai com ara teatre d’afec-
cionats, cine-club, activitats esportives, 
campionats de jocs de taula, excursio-
nisme, etcètera. I també l’escoltisme, que 
des de començament dels anys cinquan-
ta havia començat a reagrupar-se amb 
especial força a Catalunya com una eina 
alternativa en la formació del jovent 
oferta per l’Església catòlica als qui no 
combreguessin amb els cants de sirena 
de l’organització juvenil de la Falange.

La tensió entre aquestes dues possibi-
litats –Església i Falange, les úniques 

existents- va ser la base sobre la qual es 
van assentar a mitjan anys seixanta les 
primeres associacions de veïns.

associar-se ‘dentro de un orden’
El naixement del moviment de les asso-
ciacions de veïns va ser possible gràcies 
a la nova Llei d’Associacions franquista 
del 1964 que, per no alarmar els sectors 
més ultres del règim, es va aprovar el di-
jous 24 de desembre, vigília de Nadal. Un 
parell d’anys més tard de l’aprovació 
d’aquesta Llei d’Associacions es va apro-
var la nova Llei de Premsa, que va entrar 
en vigor el Divendres Sant, dia de Passió.

La Llei de Premsa i la d’Associacions 
van permetre els anys següents, malgrat 
la forta repressió que persistia, la creació 
de noves associacions i publicacions de 
caràcter cultural, educatiu, esportiu i re-
creatiu, així com el suport d’alguns diaris 
als moviments renovadors als barris. 
Això, sumat a la política seguida per or-
ganitzacions clandestines d’infiltrar mi-
litants en entitats ja existents, com el sin-
dicat vertical, els col·legis professionals 
i les associacions dependents de l’Esglé-
sia catòlica, va ser un element de gran im-
portància en la lluita contra la dictadura. 
Qui va prendre la iniciativa en aquest 
sentit a Catalunya va ser el PSUC, comu-
nista, la principal força opositora clan-
destina, que en el seu segon congrés ce-
lebrat a França el 1965 va acordar que el 
partit havia de donar suport a les inicia-
tives associatives ja existents i promou-
re’n on encara fossin absents.

‘Cabezas de familia’ amb pistola
Com a sinistre precedent de les associaci-
ons de veïns, abans del 1964 existien als 
barris el que era anomenat associacions 
de cabezas de familia, controlades per fa-
langistes i membres d’altres grups d’ultra-
dreta. El seu caràcter no tenia res de rei-
vindicatiu, sinó que es limitaven a 
organitzar la festa anual de la vellesa i 
acollien en el seu local grups d’aficionats 
a la caça i la pesca, a la cria d’ocells i altres 
activitats recreatives. També a la manera 
dels cercles catòlics vinculats a les parrò-
quies mantenien un bar obert en el que 
era possible fer partides de dòmino, d’es-
cacs, de ping-pong o de billar. Hi domina-
ven els socis jubilats. Eren un bon suport 
del regidor de districte, amb el que nego-
ciaven a vegades alguna petita millora ur-
bana a canvi d’assegurar-li els vots afir-
matius del màxim nombre de cabezas de 
familia –els homes solters i les dones, sol-
teres o casades, no votaven; les vídues, sí– 

Veïns del barri de les Roquetes, ‘aliats’ amb un mossén, fan les seves clavegueres. A sota, una pintada reivindicativa 
de les comissions de barri, contra l’augment del cost del transport públic. AV ROQUETES/CAU

Les associacions  
de caps de família es 
limitaven a organitzar 
la festa anual de la 
vellesa i acollien grups 
d’aficionats a la caça  
o la cria d’ocells

Les parròquies 
deixaven utilitzar 
locals annexos 
al temple amb el 
control dels rectors, 
que actuaven amb  
el nom de ‘consiliaris’



L’empresariat tradicional, amb el tèxtil com a màxim exponent i en clara 
decadència, va deixar pas al negoci del totxo i els grups multinacionals

albert reCio andreu
PROfESSOR D’ECOnOmIA

A
l tardofranquisme, Barcelo-
na era encara una societat 
industrial. Els empresaris 
tradicionals conservaven 
un paper central en moltes 

institucions. El Barça, per exemple, acos-
tumava a ser presidit per empresaris tèx-
tils, com els presidents de l’època Enric 
Llaudet i Agustí Montal. Però era una he-
gemonia en decadència. Per una banda, 
perquè gran part de l’aparell industrial 
més dinàmic començava a estar en mans 
de grups multinacionals. D’altra, perquè 
l’activitat industrial s’estava desplaçant 
fora de la ciutat i el nucli del negoci urbà 
es concentrava en l’activitat immobilià-
ria. Una activitat lligada al creixement 
poblacional de la ciutat, als canvis en els 
models de vida i al mateix procés de ter-
ciarització. La victòria de Josep Lluís 
Núñez, l’operador més emblemàtic de la 
ciutat, a les eleccions del Barça del 1978 
reflecteix un canvi social que s’havia 
anat gestant en el període anterior. La 
crisi del final de la dècada dels setanta 
va liquidar el vell model industrial i va 
reforçar la via del capitalisme rendista 
que s’havia prefigurat en anys anteriors.

especulació immobiliària
La Barcelona de Josep Maria de Porcio-
les -i la seva continuïtat amb els alcaldes 
Enric Masó i Joaquim Viola- és la Barce-
lona de l’especulació immobiliària i les 
requalificacions urbanístiques. Un gran 
negoci on participen molts agents -pro-
pietaris del sòl, promotors, construc-
tors-, més atomitzat que en altres ciutats 

ició fortament connectats amb l’empre-
sari Pere Duran i Farell, lligat a Catalana 
de Gas -l’actual Naturgy-, principal pro-
pietària de sòl a la façana litoral. La crisi 
industrial de final dels anys setanta va 
facilitar que, finalment, es concretessin 
grans operacions pensades en el tardo-
franquisme.

Si bé les polítiques immobiliàries es-
devenen el centre de l’actuació de les 
elits, no podem perdre de vista altres ac-
tors importants. Un, sens dubte, és el del 
control dels subministraments públics. 
Un poder econòmic en si mateix que a la 
ciutat tenia tres noms clau: Aigües de 
Barcelona, Fecsa -part de l’actual Ende-
sa, propietat dels bancs i rescatada per 
l’Estat a la dècada dels anys vuitanta- i 
Focsa -que controlava els serveis de ne-
teja i actualment integrada a FCC-. En 
graus diferents, les tres segueixen jugant 
un paper important a la ciutat.

Un altre és el poderós grup de pressió 
automobilístic, on trobem fabricants, 
gestors d’infraestructures -com Autopis-
tes, promoguda per empresaris propers a 
l’Opus Dei-, comercials i aquest híbrid en-
tre empresa i associació que es diu RACC.

I per sobre de tot i sempre una mica a 
l’ombra, les grans empreses financeres, 
que sempre juguen un paper cabdal en 
la configuració econòmica de la ciutat.

L’economia del tardofranquisme és 
un moment de dinamisme, de continuï-
tat i d’inici de remodelació d’un model de 
capitalisme que acabarà consolidant-se 
uns anys desprès. I que condiciona molt 
la vida econòmica i social de Barcelona.

a causa de la mateixa estructura i di-
mensió de la ciutat. Més enllà de les 
grans promocions d’administracions 
com l’Institut Municipal de l’Habitatge 
o l’Obra Sindical del Hogar, la construc-
ció de barris sencers, com ara Ciutat Me-
ridiana -promogut per Joan Antoni Sa-
maranch- o el Turó de la Peira (Roman 
Sanauja), va ser excepcional.

Aquí l’especulació anava fonamen-
talment solar per solar i edifici per edi-
fici, i en aquest camp destaquen opera-
dors com el ja esmentat Josep Lluís 
Núñez (Nuñez y Navarro), “el xèrif de les 
cantonades de l’Eixample”, i Josep Ma-
ria Figueras (Habitat), el promotor del 
barri de Sant Ildefons de Cornellà de 
Llobregat i protagonista de requalifica-
cions discutides com la del solar de l’an-
tic Hispano Francès.

el Pla de la ribera
Les millors oportunitats de negoci es do-
naven amb la requalificació d’antics es-
pais industrials. En aquest sentit, l’ope-
ració més ambiciosa del període va 
consistir en el projecte del Pla de la Ri-
bera, promogut pels grans tenidors de 
sòl industrial al Poblenou. El projecte, fi-
nalment, va ser aturat per les lluites ve-
ïnals del moment. Però havia generat les 
bases per a projectes que després s’ani-
rien concretant en la Vila Olímpica, la fa-
çana litoral lligada al Fòrum de les Cul-
tures, el 22@... No sembla casualitat que 
de la direcció del projecte en formessin 
part Narcís Serra i Miquel Roca i Ju-
nyent, dos prohoms polítics de la trans-

Les elits econòmiques 
del tardofranquisme

en les eleccions de candidats pel terç fa-
miliar que es van començar a fer a partir 
de la Llei de Bases de Règim Local aprova-
da el 18 de juliol del 1945, sense partits, 
sense control i amb candidats beneïts prè-
viament pel governador civil. Per assegu-
rar la continuïtat de les juntes directives, 
en algunes associacions els seus membres 
no dubtaven en exhibir les pistoles quan 
tocava fer les eleccions reglamentàries.

La nova llei va servir, sobretot, perquè 
es creessin associacions de comerciants 
que van assumir algunes de les funcions 
pròpies de les associacions de veïns, es-
pecialment les relatives a l’ornamentació 
dels carrers comercials durant les festes 
de Nadal i la festa major del barri i que, 
per això, van passar a ser conegudes com 
a bombillaires. Associacions la fidelitat de 
les quals ja es van espavilar prou bé a as-
segurar-se els regidors de districte, si bé 
no sempre ho van aconseguir. Alguna llo-
able excepció va confirmar la regla.

Però els últims anys del franquisme, 
les coses van començar a canviar. La gent 
perdia la por i poc a poc va anar desban-
cant l’ultradreta i elements reaccionaris 
d’associacions culturals i de veïns que 
l’havien controlat fins aleshores.

anys de canvi
El cas més significatiu d’utilització d’as-
sociacions existents, per transformar-les, 
vista la dificultat que el Govern Civil n’au-
toritzés de noves segons on, és el de la 
fundació de l’Associació de Veïns de Nou 
Barris, nascuda amb aquest nom el 1970. 
L’origen està en el combat contra el pla 
parcial de Torre Baró, Vallbona i Trinitat 
Nova, barris on s’havien format comissi-
ons clandestines, que promovia Bandera 
Roja, una escissió del PSUC produïda el 
1968. Al principi es van acollir a les úni-
ques associacions legals que hi havia, les 
de cabezas de familia –com la de Torre 
Baró– i les de propietaris –com la de Ro-
quetes–, de les que van anar desplaçant 
les juntes anteriors. La diversitat política 
dels que impulsaven aquell moviment as-
sociatiu va anar molt més enllà de Bande-
ra Roja i el PSUC i va incloure des de grups 
de cristians progressistes fins a l’esquerra 
més extrema, passant per tota mena d’in-
dependents. Tot això quan encara tota po-
lítica d’oposició havia de ser clandestina.

Actuacions semblants es van anar re-
petint, i es va repetir encara, amb algunes 
variants, en altres associacions de veïns i 
entitats culturals. Les topades entre les 
naixents comissions de barri i les antigues 
associacions de comerciants i caps de fa-
mília, més algunes de caràcter cultural 
més aviat resclosides, es van manifestar 
públicament, per exemple, quan l’Ajunta-
ment va decidir eliminar la Rambla de 
Sant Andreu la tardor del 1969, o quan es 
va plantejar una obertura especulativa del 
que ara és la Ronda del Mig al Guinardó.

Alguns d’aquells conflictes van donar 
origen a la creació d’associacions de veïns 
combatives, que no sempre van estar en-
frontades amb les de comerciants sinó 
que sovint van poder col·laborar entre 
elles i amb entitats culturals de caràcter 
progressista arrelades al barri. D’aquesta 
manera, la setmana final de gener del 1975, 
amb Franco encara viu, els demòcrates 
van accedir a la junta de la Federació d’As-
sociacions de Veïns, desplaçant els bom-
billaires que l’havien portat fins aleshores.

Podeu llegir una versió més extensa 
d’aquest article a favb.cat/carrer Manifestació al Turó de la Peira després de l’esfondrament de l’edifici del carrer de Cadí on va morir una dona, el 1990. ARXIU
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dossier. el naixement de la favb

La transició de les associacions de comerciants, preocupades per la neteja dels carrers i  
l’enllumenat nadalenc, a les reivindicatives associacions de veïns no va estar lliure de friccions

Veïns contra ‘bombillaires’

maria favà
periodista

l
a Favb actual és el fill bord de la 
Favb que es va crear el 1972. Bas-
tard, rebel i emprenyador. Va ser 
la burgesia comercial, manipula-
da pel governador civil Martín 

Villa, el mejor amigo de Cataluña, qui va 
crear l’ens per “tractar de controlar, dilu-
ir o canalitzar el puixant moviment asso-
ciatiu dels barris”, segons sentencia Marc 
Andreu en la seva tesi doctoral, resumida 
en el llibre Barris, veïns i democràcia.

Quan es funda aquella primera Favb, 
algunes de les associacions de comerci-
ants ja tenien moltes hores de vol. La més 
antiga, la del carrer de Petritxol, que me-
reix un estudi específic per les seves ca-
racterístiques singulars, es va crear el 
1947. Els seus dirigents, començant per 
Joan Anton Maragall i acabant amb el lli-
breter i editor Joan Quera, tenien sufici-
ent prestigi per plantar cara, dins d’un or-
dre, als alcaldes franquistes des de 
Miquel Mateu i Pla passant per Antonio 
Simarro i fins a Josep Maria de Porcioles.

Petritxol contra un piano de manubri
D’aquesta associació, de les seves batalles 
i dels seus besamanos -que ara ens fan ver-
gonya-, es conserven 42 caixes de docu-
mentació on hi ha moltes cartes que ser-
virien de guió per a un sainet costumista 
de Josep Robrenyo. Molts dels papers són 
reivindicacions dirigides a l’Ajuntament 
de Barcelona per millorar la neteja, el tràn-
sit, la pavimentació o l’enllumenat del car-

rer. Ara costa d’imaginar, però pel carrer 
de Petritxol hi havia trànsit de vehicles i 
alguns s’atrevien a anar en contradirecció. 
Un dels més reincidents era el carro de les 
escombraries. Però hi havia reivindicaci-
ons de més gruix, com la batalla contra un 
piano de manubri o contra la casa de pu-
tes del número 16 que embrutava el bon 
nom de la via i que van aconseguir tancar. 
Es troben moltes sorpreses fent un cop 
d’ull a la documentació que es conserva a 
l’arxiu de l’església del Pi, com ara cartes 
escrites en català a partir del 1952.

El Nadal i els ‘bombillaires’
Després de l’associació del carrer de Pe-
tritxol se’n van crear d’altres, sobretot al 
centre històric de la ciutat, però no te-
nien la influència de la pionera ni fil di-
recte amb l’alcaldia. La majoria es preo-
cupaven sobretot  de  reclamar  a 
l’Ajuntament més neteja per als carrers i 
d’organitzar-se per posar llums per Na-
dal, llums que subvencionava la Casa 
Gran. I d’aquí neix el mal nom d’associa-
cions de bombillaires.

Era tan important per als comerciants 
i per al mateix alcalde Porcioles els llums 
i tota la parafernàlia de la campanya na-
dalenca que, durant uns anys, els carrers 
del centre es tancaven al trànsit just per 
als dies de festa. Va ser l’antecedent de la 
primera illa de vianants que es va estre-
nar el 1973, ja sota el mandat de l’alcalde 
Enric Masó, que en un primer moment 
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Pancartes d’entitats veïnals i de Convergència conviuen en un acte a les Cotxeres de Sants. arXiU Porcioles -a l’esquerra- saluda Floquet de Neu. arXiU

eSquirol,  
uN bitxo rar
ell mateix diu que és un “bitxo raro”. 
Cristià i fundador de Convergència, 
mai ha tingut un càrrec en el partit ni 
mai s’ha beneficiat de les portes gira-
tòries. Una sola vegada va anar a les llis-
tes en un lloc per no sortir. Va néixer el 
1929 i encara està marcat per la guerra 
civil. Va ser fill d’un viatjant de comerç  
i d’una senyora que portava una botiga 
familiar d’articles de pell. Fill únic, per-
què els seus dos germans van morir  
de petits. Va estudiar durant nou anys 
peritatge, professorat i intendència 
mercantil, uns estudis que quan tenia 
50 anys li van sevir per guanyar una pla-
ça a l’administració. el 1948, quan tenia 
19, es va fer càrrec d’una botiga del car-
rer de Ferran que venia paraigües i ven-
talls, i ell hi va afegir bosses i maletes.  
i essent president dels comerciants  
del carrer de Ferran, va entrar a la Favb. 
ara encara milita en l’associació cristia-
na Grup sant Jordi de promoció i de-
fensa dels drets Humans. No ha escrit 
les memòries i és una llàstima.

només va afectar el Portal de l’Àngel i que, 
ja en democràcia, es va estendre per la 
resta del centre històric. Però així com les 
provatures de Porcioles van ser aplaudi-
des pels comerciants, la iniciativa de 
Masó va ser rebuda amb una gran bronca 
que va durar molt temps. Els comerciants 
més rebecs eren els de la plaça de la Vila 
de Madrid, que pretenien que els seus cli-
ents arribessin fins a la porta dels establi-
ments per emportar-se al maleter tots els 
sanitaris d’un quarto de bany.

El Taulat i la Copacabana catalana
Una altra associació singular que s’esca-
pava de la denominació bombillaire va ser 
la de veïns i comerciants del Taulat, que 
va néixer el 1970 per lluitar contra el Pla 
de la Ribera. Aquest projecte l’impulsaven 
els industrials del barri, sobretot els de la 
zona de l’avinguda d’Icària, que volien 
deslocalitzar-se i, alhora, que es canviés 
la qualificació dels seus solars d’industri-
al a edificable, per aconseguir plusvàlues 
més altes. Per rentar la cara d’aquest pro-
jecte escandalosament especulatiu que 
pretenia enderrocar mig Poblenou des del 
carrer de Ramon Turró fins al mar, l’alcal-
de Porcioles el va convertir en un plane-
jament municipal sota el nom de Plan del 
Sector Marítimo Oriental. Per damunt del 
carrer de Ramon Turró, estava prevista 
una via ràpida elevada. Davant, hi hauria 
el barri residencial que Porcioles somiava 
que fos la Copacabana del Mediterrani i, 
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l’associació de veïns  
i comerciants del 
taulat, creada el 1970, 
s’escapava d’aquesta 
denominació: lluitava 
contra el Pla de la 
ribera al Poblenou

els ‘bombillaires’  
es preocupaven  
de reclamar més 
neteja per als carrers 
i de posar llums de 
Nadal subvencionats 
per la Casa gran

e
n els primers temps del movi-
ment veïnal, no vam estar sols: 
nombrosos professionals i tèc-
nics van entrar en contacte 
amb nosaltres, i es van prestar 

a col·laborar. Gràcies a les seves apor-
tacions, el nostre treball guanyava en 
consistència; les nostres reivindicaci-
ons s’enriquien amb nous arguments i 
es concretaven en propostes més realit-
zables. Les seves professions abastaven 
un ventall ampli: arquitectes, sanitàri-
es, advocats, urbanistes, geògrafes, eco-
nomistes, periodistes, fotògrafs...

Al principi va ser fonamental el tre-
ball de les assistentes socials, sobretot 
als suburbis. A Nou Barris, a les reunions 
de la junta de l’associació veïnal, n’hi as-
sistien un parell. Ens van ajudar a enten-
dre que els problemes no eren individu-
als, sinó que afectaven tota la comunitat. 
Gràcies al seu suport, es van obrir cen-
tres socials a moltes barriades, que per-
metien que la gent s’ajuntés i pogués re-
alitzar mil activitats -en aquell temps 
sense llibertats-. Ens van ajudar a adre-
çar-nos per escrit a les autoritats -fran-
quistes, és clar-. I quan es va descobrir 
que la comunicació entre el veïnat era fo-
namental, van ajudar a crear les prime-
res publicacions de l’anomenada premsa 
pobra. Entenent que els problemes no 
eren personals, l’acció col·lectiva es po-
sava en marxa amb més facilitat.

Moltes pertanyien a Càritas i, amb 
elles, de vegades, van jugar un paper 
important les parròquies, cedint locals 
per obrir aquells centres socials que fa-
cilitaven que la gent s’hi aplegués. Els 
centres socials van ser el punt de parti-
da de moltes associacions veïnals.

aprendre les normes urbanístiques
Altres vegades ens trobàvem en situa-
cions que no sabíem com entomar. Ig-
noràvem les normes urbanístiques i ha-
víem de valorar plans parcials escrits 
amb un llenguatge molt tècnic. El paper 
d’arquitectes, aparelladors i urbanistes 
va ser clau. Entenien les nostres reivin-
dicacions, redactaven al·legacions, ens 
indicaven el camí perquè fossin accep-
tades... La majoria eren molt joves. Res-
ponien a la nostra crida i, per suposat, 
l’aspecte econòmic quedava oblidat. Els 
vam conèixer com a professionals de 
l’arquitectura, però sovint van acabar 
sent uns activistes veïnals més.

Recordo molts noms. No els relacio-
naré; els concretaré en un d’ells, desa-

paregut prematurament: Lluís Brau. Va 
formar part dels que van elaborar una 
proposta de pla parcial per a Nou Barris. 
L’havien fet en contacte amb els veïns 
per recollir les necessitats prioritàries. 
El projecte no va ser admès per l’Ajun-
tament de Porcioles. Era massa atrevit; 
l’especulació i el negoci privat van gua-
nyar la primera batalla. Des de llavors, 
en Lluís va continuar la tasca als barris 
de Barcelona. No ens va dir mai que no 
a una proposta d’article per a Carrer. El 
darrer cop que el vaig saludar va ser en 
una reunió a Gràcia, debatent el projec-
te de reforma del Mercat de l’Abaceria.

Tampoc no oblido les companyes i 
amigues geògrafes. Les seves aportaci-
ons van ser decisives per entendre la 
ciutat. Van ser unes excel·lents compa-
nyes de viatge, així com diversos eco-
nomistes i professionals de la sanitat.

Faré un punt i a part sobre els profes-
sionals de la sociologia, amants d’expli-
car-nos la realitat de Barcelona, els bar-
ris, la població, la diversitat i les 
desigualtats. Van analitzar amb lupa la 
presència dels partits polítics i activistes 
sense partit en el moviment veïnal nai-
xent. Els seus articles i estudis, la seva 
coordinació de debats i les seves confe-

rències van ser d’una ajuda inestimable 
per a les nostres reflexions i el coneixe-
ment de la realitat que ens envoltava.

Torno al camí fàcil. A tots ells, el meu 
agraïment, però ho concretaré en una 
altra amiga i incansable activista veïnal 
que va ser la sociòloga Anna Alabart. 
Amb ella tenim un deute: editar la seva 
tesi, comentada, Els barris de Barcelona 
i el moviment veïnal (1982).

Detencions i tribunals
Aquells anys, l’activitat va ser intensa. 
Ens saltàvem sovint la legalitat, i la re-
pressió va ser dura i constant. Assis-
tir-nos en els moments més durs de les 
detencions, defensar-nos davant dels 
tribunals, va ser una feina del col·lectiu 
d’advocats, que, tanmateix, no es van li-
mitar als temes relacionats amb el codi 
penal: en aquella primera època, n’hi va 
haver que van donar forma jurídica a 
les nostres impugnacions dels plans ur-
banístics. Més d’una vegada, van dedi-
car el seu temps i la seva generositat a 
plantejar contenciosos administratius 
a una especulació sense límits.

Deixo a part la batalla per la infor-
mació local -que es va guanyar- duta a 
terme pels i les periodistes, sense obli-
dar els fotògrafs de la premsa, ja que 
m’han avisat que el tema es tracta en un 
altre article d’aquest número especial 
de Carrer [veure les pàgines 30-31].

Per acabar, vull tenir un record pel 
primer escriptor que va relatar la vida 
de la perifèria de la primera Barcelona 
dels barris: Paco Candel. Sense tots 
aquests companys de viatge, el movi-
ment veïnal hagués estat una altra cosa.

Al principi, les 
assistentes socials ens 
van ajudar a entendre 
que els problemes  
no eren individuals

Andrés Naya
activista veïnal i excodirector de ‘Carrer’

Els companys de viatge 
del moviment veïnal

oPiNió Arquitectes, sanitàries, advocats, urbanistes, geògrafes, economistes, 
periodistes, fotògrafs... El moviment veïnal hauria estat ben diferent sense  
la col·laboració desinteressada de professionals d’àmbits molt diversos

Candel, amb un exemplar del llibre El Montjuïc del segle XX. arXiU J. m. HUertas

En record d’Anna Alabart i Lluís Brau.

darrere, el que quedés del vell Poblenou. 
L’Associació del Taulat va canalitzar la 
protesta i va recollir 8.000 impugnacions 
contra el projecte, que és la xifra record 
sota el franquisme. Quan Porcioles va ser 
substituït, el pla es va arxivar. Vint anys 
després, arran dels Jocs Olímpics, es va 
executar en la Vila Olímpica la versió més 
civilitzada d’aquell planejament.

fer de pont... o de traïdor
La Favb formada i dominada pels bombi-
llaires va permetre, a partir del 1973, l’en-
trada d’associacions com la del Taulat, la 
de Nostra Senyora del Port o les dels car-
rers Ferran i Santa Anna, que van fer pos-
sible la transició. Homes com Miquel Es-
quirol, de Ferran, i Pons Valón, de Santa 
Anna, van actuar de pont. O de traïdors, 
segons el nucli dur dels bombillaires.

Miquel Esquirol, amb 92 anys i amb el 
cap claríssim, és el darrer supervivent 
d’aquella aventura, i recorda bé les lluites, 
les travetes i les persones que feien d’es-
pies de Martín Villa i li anaven a explicar 
el que es deia a les reunions de junta. 
“Però eren tan conservadors que no eren 
capaços de barallar-se amb força”, diu.

Com passa poques vegades entre un 
autor i les seves fonts, Esquirol creu que 
el llibre de Marc Andreu és la crònica més 
exhaustiva i veraç del que va passar. De 
fet, em va rebre amb el llibre a la mà i amb 
punts assenyalats. Va voler puntualitzar 
que va ser ell –“encara no sé com em vaig 
atrevir”- qui va demanar l’amnistia per a 
Salvador Puig Antic, i recorda amb triste-
sa que es va quedar sol: “Ni el Pons Valón 
va votar amb mi en aquella ocasió”.

La necessitat de “trepitjar carrer”
“Hem de trepitjar el carrer”, deia Esquirol 
a les reunions de junta de la Favb domi-
nada encara pels bombillaires. I pel seu 
compte va entrar en contacte amb diri-
gents de barri com Carles Prieto o Josep 
Xarles, de Sants. “I jo anava informant a 
la junta que feia contactes”.

Els esdeveniments jugaven a favor seu 
i en contra dels immobilistes. Les explo-
sions de gas del 1974 van forçar una as-
semblea en què ja van participar 16 asso-
ciacions de barri. El 1975, l’any que mor 
Franco, la junta de la Favb va fer un gran 
tomb: ja la integraven quatre associaci-
ons de bombillaries de dretes, quatre de 
carrer de centre o convergent i quatre de 
barri. I així fins que els bombillaires, per 
edat i pel moment polític, van anar desa-
pareixent de la Favb i de la història.



dossier. el naixement de la favb

Les associacions de barri, que el 1974 van entrar a la Favb i que aviat van fer seva l’hegemonia de 
l’entitat, van estar sempre sota sospita i estricta vigilància per part de les autoritats franquistes

El pitjor malson de Martín Villa

marc andreu
periodista i historiador

l
a Asociación de Vecinos 9 Barrios 
ha sido objeto constante de vigi-
lancia y observación por parte de 
los servicios específicos de la Bri-
gada Regional de Investigación 

Social de esta Jefatura Superior”. Aquest 
fragment d’informe policial de l’11 
d’agost del 1974 evidencia que les associ-
acions de barri que aquell any van co-
mençar a entrar a la Favb i que ben aviat 
van fer seva l’hegemonia de l’entitat van 
estar sempre sota sospita i estricta vigi-
lància per part de les autoritats franquis-
tes. Entre el juny del 1974 i el desembre 
del 1976, el responsable de tractar amb la 
Favb i de controlar i reprimir el movi-
ment veïnal va ser el governador civil de 
Barcelona Rodolfo Martín Villa, després 
ministre clau de la transició, que malgrat 
voler blanquejar el seu passat sí que ha 
reconegut que la força de les associaci-

ple dol per la mort de Franco. La Llei d’As-
sociacions del 1964 feia dependre les en-
titats veïnals del Govern Civil, a qui calia 
comunicar totes les activitats i l’ordre del 
dia de les juntes i les assemblees. Però 
amb això no n’hi havia prou, i el Govern 
Civil va optar per una repressió selectiva 
combinada amb activitats d’espionatge, 
infiltració i guerra bruta.

Després que, el febrer del 1975, quatre 
representants de barris militants d’es-
querres van ser escollits per a la junta de 
la Favb i, en aliança amb bombillaires pu-
jolistes, van aconseguir adherir l’entitat 
a la incipient campanya per l’amnistia, 
van saltar totes les alarmes entre els 
bombillaires més conservadors i les auto-
ritats franquistes que, fins aleshores, ha-
vien controlat una Favb legalitzada el 
1972, precisament perquè havia nascut 
amb la intenció de contrarestar el movi-

ment veïnal d’hegemonia comunista. 
Com recullen els informes policials del 
Plan Barrio, “la subversión en los barrios 
y en el ámbito laboral” eren considerades 
“las dos principales palancas que emple-
an los grupos de oposición para derrocar 
al Régimen actual español”.

una xarxa per controlar la Favb
Com certifica la correspondència priva-
da, Martín Villa va instar el bombillaire 
Luis Vila Juñer a presentar la seva candi-
datura a la junta de la Favb i a promoure 
una moció de censura contra els diri-
gents de barri, el maig del 1975, que va 
fracassar. El governador també tenia es-
treta relació amb els aleshores vicepresi-
dents José Quinzá i Juan Frías i amb els 
bombillaires d’obediència pujolista Mi-
quel Esquirol i Albert Pons Valón, que co-
neixien Martín Villa des del seu anterior 

ons de veïns el va sorprendre i, en certa 
manera, li va suposar un malson.

Amb fama d’aperturista, Martín Villa 
va establir una reunió mensual oficial 
amb la junta de la Favb i contactes secrets 
amb alguns dels seus dirigents bombillai-
res, que li feien d’espies o confidents. El 
governador volia tenir monitoritzat el 
moviment veïnal, i s’hi va reunir periòdi-
cament sense faltar a la cita ni tan sols en 
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El Govern Civil va 
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d’espionatge, 
infiltració  
i guerra bruta

Martín Villa, al centre, escoltant la presentació del Pla General Metropolità per part de l’arquitecte Joan Antoni Solans, en presència de l’alcalde Masó. javier brangulí



pas per Barcelona, el 1965, com a cap del 
sindicat vertical franquista. Des d’aques-
ta xarxa de relacions, Martín Villa va in-
tentar controlar la Favb amb pragmatis-
me -derrotada la moció de censura del 
seu peó Luis Vila, va apostar pel seu altre 
peó Frías com a president, previ pacte 
amb Jordi Pujol- sense renunciar a la re-
pressió i la guerra bruta.

La Policia armada, a l’Hotel Orient
El 13 de febrer del 1975, just deu dies des-
prés d’escollir-se la junta de la Favb en 
la que, per primer cop, hi havia presèn-
cia dels barris, la Policia Armada va ir-
rompre a la seu de l’entitat a l’Hotel Ori-
ente, que dirigia Joan Gaspar -en els seus 
inicis, membre de la junta de la Favb 
bombillaire-, en una reunió de les voca-
lies d’educació de diverses associacions 
de veïns. Els agents “habían recibido avi-
so de Jefatura Superior de que se estaba 
produciendo una reunión en el Hotel Ori-
ente sin autorización”, segons recull un 
informe de Pons Valón, testimoni dels 
fets i que va fer de mediador amb la Po-
licia per la tensió que va causar la iden-
tificació de 25 activistes veïnals. El que 
no recull l’informe, però sí un telefone-
ma desclassificat del Govern Civil, és 
que va ser el vicepresident de la Favb 
Quinzá qui va trucar Martín Villa per de-
manar la intervenció policial.

El 28 de febrer del 1975, la discussió so-
bre aquest incident i l’acord majoritari 
de junta de presentar disculpes als acti-
vistes identificats va ser un dels punts 
polèmics previs a la dimissió del presi-
dent de la Favb Manuel Sañes, després 
de la votació a favor de la campanya per 
l’amnistia i abans de l’admissió de noves 
associacions de barri. L’endemà, el go-
vernador n’era informat puntualment 
per mitjà d’una “nota confidencial”, mig 
mecanografiada i mig manuscrita, del 
vocal Vila Juñer, que proposava “manio-
brar”, fins i tot amb coaccions als mem-
bres de junta, per reconduir la situació. 
Autoritzat per Martín Villa, va promoure 
una moció de censura, però la Favb ja es-
tava perduda per al règim.

una batalla perduda
En un extens informe confidencial del 
Govern Civil titulat “Enfoque correcto de 
la Favb”, datat el 27 d’abril del 1975, es re-
comanava admetre amb realisme que la 
decisiva batalla pel control del moviment 
veïnal estava perduda tant per part de la 
dictadura com de la burgesia. Fins i tot 

Potser va sonar el telèfon la nit del 12 
d’abril del 1975, quan van ser detingudes 
Juliana Serrano i Francisca Rodríguez per 
repartir octavilles de l’AV del Carmel a la 
plaça de Pastrana contra l’encariment de 
la vida. La repressió contra aquella asso-
ciació es va incrementar amb el proces-
sament pel Tribunal de Orden Público 
del president de l’entitat, l’obrer metal-
lúrgic i militant comunista Fernando 
González. L’acusació no era una altra que 
imprimir premsa clandestina: el butlletí 
de l’associació de veïns.

Prohibit homenatjar machado
També a l’abril del 1975, abans de Sant Jor-
di, el governador civil va notificar per car-
ta al president del Centre Social de Sants, 
Josep Xarles, que prohibia un acte d’ho-
menatge a Antonio Machado. Poc des-
prés, el 28 d’abril, la Policia va irrompre al 
pati de la parròquia de Sant Sebastià, a 
Nou Barris, per desmantellar una exposi-
ció de fotografies i dibuixos que denun-
ciava el mal estat dels habitatges de 
l’Obra Sindical del Hogar.

El 7 de maig del 1975, arran d’una batu-
da policial contra Bandera Roja, van ser 
detinguts Francesc Reguant, de l’AV 
d’Horta, i Pep Martínez Barceló, tresorer 
de l’AV de Nou Barris. Al juny, quan la mo-

ció de censura dels bombillaires ja havia 
fracassat a la Favb, la repressió governa-
tiva es va intensificar. I així havia de ser, 
si ens atenem als informes que la Policia 
entregava al Govern Civil: “Todas las aso-
ciaciones de Barcelona” estaven infiltra-
des amb “gran eficacia” pels comunistes.

El 14 de juny del 1975 les entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta van con-
vocar un acte popular per reivindicar la 
recuperació dels terrenys de la fàbrica de 
l’Espanya Industrial. “Tothom hi ha de 
ser, des de l’avi fins al nen”, resaven els 
cartells. Com certifica un informe del 
cap superior de Policia, l’acte va ser un 
èxit i va arrencar amb “una manifesta-
ción con salida de la parroquia de San 
Medín, la cual se dirigía hacia la calle Er-
mengarda integrada por niños de ambos 
sexos”, seguit, al pati d’una escola, de 
“pruebas deportivas, un concurso de pin-
tura rápida y una merienda con canciones 
infantiles en catalán y una parodia repre-
sentativa del trabajo, con una pancarta, 
en la cual se hallaba dibujada una fábri-
ca”. Prou contingut subversiu, tot plegat, 
perquè, quatre mesos després, el secre-
tari particular de Martín Villa ordenés al 
secretari general del Govern Civil: “El Go-
bernador ha decretado se prepare el opor-

aventurava que “si no prospera el voto de 
censura [que requeria majoria de dos ter-
ços de l’assemblea i no es van assolir] ha-
brá que preveer la renovación de dos vice-
presidentes y un tesorero y, de no alcan- 
zarse una clara mayoría, en cualquiera de 
las posturas, se pronostica escisión”. El 
pronòstic va errar precisament perquè, 
malgrat que l’informe recomptava 65 as-
sociacions federades com a “azules” per 
només 23 de “rojas” i set d’ambivalents o 
indecises, es recomanava actuar amb in-
tel·ligència i pragmatisme per evitar o 
mitigar, almenys, el perill que representa-
va deixar la Favb en mans de l’hegemonia 
comunista emanada dels barris.

“Hay que ceder ante el pueblo”
“La Federación está resultando una pla-
taforma ideal para desarrollar una acti-
vidad política que puede superar en in-
fluencia a la que tengan colegios 
profesionales, sindicatos, centros confe-
sionales, etc.”, deia l’informe del Govern 
Civil. Davant la “próxima lucha política” 
entre dictadura i democràcia, i fent 
paral·lelismes amb l’Espanya dels anys 
trenta, es concloïa: “Hay que ceder ante 
el pueblo... de lo contrario no hay quien lo 
frene”. Però el franquisme no tirava la to-
vallola i, xifrant en 1,5 milions de pesse-
tes els fons reservats necessaris “hasta 
estabilizar la cuestión” de la Favb, reco-
neixia en l’informe confidencial que 
“para este asunto se necesita un líder, no 
necesariamente de derechas, pero sí ne-
cesariamente anticomunista”. Finalment, 
advocava per “respetar el color que salga 
siempre que se garantice el aislamiento y 
la neutralización del comunismo”.

Pragmatisme anticomunista és el que 
van acordar en secret el 1975 els homes 
de Martín Villa, de Jordi Pujol i del gale-
rista Joan Antoni Maragall -oncle del fu-
tur alcalde- per actuar col·ligats a la 
Favb. El resultat van ser dos successius 
presidents bombillaires com Juan Frías i 
Pons Valón que, malgrat retardar fins al 
1978 que el comunista Carles Prieto ac-
cedís a la presidència, no van poder im-
pedir que les esquerres i les associacions 
de barri utilitzessin l’entitat ja des del 
1975 com a ariet contra la dictadura i en 
favor dels drets i les llibertats democrà-
tiques, socials i nacionals.

eficàcia repressiva
Amb l’experiència de la Favb, Martín Vi-
lla va veure que tenia la batalla de Barce-
lona perduda, però, això no obstant, i es-
pionatge a banda, va aplicar mesures 
molt menys aperturistes o democràti-
ques que les que es desprenen de les se-
ves declaracions i memòries. El 7 de no-
vembre del 1974, i segons un esborrany de 
circular governativa, Martín Villa va vo-
ler dotar la Policia de la màxima autono-
mia per actuar davant “la naturaleza con-
flictiva de algunos asuntos laborales y de 
déficit de determinados servicios y equi-
pamientos públicos”. Martín Villa instava 
les autoritats locals a no perdre eficàcia 
repressiva davant de les moltes alteraci-
ons d’ordre públic per protestes obreres i 
veïnals, i reclamava que els informes so-
bre aquesta mena d’incidents fossin re-
mesos “directamente y con la máxima ur-
gencia al Jefe Superior de Policía, quien en 
su despacho diario conmigo puede comen-
tarlas”. També deixava als alcaldes l’op-
ció de trucar-lo per telèfon a ell directa-
ment “en cualquier hora y momento”.
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A dalt, pintades del GAS al local de l’AV de Sant Andreu. A sota, pancarta de l’AV 
d’Horta contra el feixisme i els cossos de seguretat de l’Estat. av sant andreu/arXiu
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tuno escrito de amonestación o adverten-
cia al Centro Social de Sans”.

És en aquest ambient d’animadversió 
governativa cap a les associacions de ve-
ïns i el ressò que les seves activitats troba-
ven a la premsa local que cal situar la de-
tenció, el 22 de juliol, del periodista Josep 
Maria Huertas Claveria i de retruc, des-
prés, a l’agost, del seu amic i president de 
l’AV del Poblenou, Josep Maria Prochazka. 
També en aquest context cal situar la de-
tenció, a l’octubre, del president de l’AV 
del Poble-sec, la negativa de Martín Villa 
a legalitzar l’AV de l’Esquerra de l’Eixam-
ple, i la suspensió de les associacions ve-
ïnals de la Pau -el gener del 1975- i Joan 
Maragall -l’agost del 1975-, amb detenció 
inclosa de dos membres de la primera.

atemptats ultres
L’onada repressiva contra el moviment 
veïnal de Barcelona -que es va estendre 
a Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i 
nuclis del Baix Llobregat- va anar acom-
panyada d’episodis de guerra bruta. Es 
partia d’un precedent: el 18 de juliol del 

1974 va ser assaltat per l’extrema dreta el 
barracó que acollia les activitats veïnals 
de Nou Barris. Però l’estiu del 1975, just 
després d’adonar-se el franquisme que 
havien perdut absolutament el control 
de la Favb, la guerra bruta va arribar al 
seu grau màxim. Els primers a patir 
atemptats ultres van ser l’associació de 

Els grups d’extrema 
dreta tenien obscurs 
vincles amb el 
Govern Civil a través 
de la Policia o dels 
sectors més ultres 
del falangisme
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Martín Villa escolta Adolfo Suárez durant un discurs retransmés per Ràdio Miramar. A l’esquerra, l’alcalde Socías. arXiu

així es titula l’informe desclasificat pel 
govern Civil, datat a barcelona el 27 
d’abril del 1975, mecanografiat i anò-
nim que recomana admetre que la dic-
tadura ha perdut la batalla pel control 
del moviment veïnal. el document està 
ple de perles. una de les solucions que 
proposa, per exemple, inclou “atender 
las peticiones de la Federación en 

asuntos de buen fondo y presentadas 
con la debida forma, para que no haya 
posteriores razones para reiniciar el 
problema y, básicamente, porque la 
administración y el gobierno han de 
quedar convencidos de que, a través 
de la Federación, habla el pueblo bue-
no, sincero, y adicto, aunque tosco, 
que en definitiva es sensible a la injus-

ticia y no la tolera”. en el fragment que 
reproduïm a dalt, aprofundeix en les 
“anomalías” en el funcionament de la 
Favb, una entitat que estava “resultan-
do una plataforma ideal [...] para desa-
rrollar una actividad política” més in-
fluent que la del sindicat vertical, els 
col·legis professionals o els centres 
confesionals. redacció

document: “enfoque correcto de la F.a.V.B.”

veïns de les Corts -a qui van destrossar 
una exposició urbanística- i el Centre 
Social de Sants. El local de Sants va ser 
atacat la matinada del 27 de juny del 
1975: van trencar el vidre de la porta, van 
cremar el taulell d’anuncis i van pintar 
“No al comunismo”. Un segon atemptat 
al Centre Social de Sants es va produir el 

19 de setembre, amb còctels molotov. 
Van reivindicar-lo els Grupos de Acción 
Sindicalista (GAS) sota la pintada “Mue-
ra el comunismo”. Al juliol, els GAS ja ha-
vien reivindicat atacs a la llibreria El Bo-
rinot Ros, la parròquia de Sant Andreu i 
el local de l’AV de Sant Andreu, pintat 
amb les divises “Rojos asesinos”, “Viva 
Franco” i “Muera el comunismo”.

Els grups d’extrema dreta que van col-
pejar el moviment veïnal tenien obscurs 
vincles amb el Govern Civil, bé a través 
de la Policia o bé a través dels sectors més 
ultres del falangisme, que també dirigia 
Martín Villa en la seva qualitat de Jefe 
Provincial del Movimiento. L’historiador 
Pau Casanellas, en la seva tesi doctoral 
Morir matando, cita un document de la 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona 
de finals del 1977 que certifica que els 
atemptats i la violència feixista “tenia no 
només l’aquiescència de la Policia sinó, 
directament, protecció i direcció”.

destrucció d’arxius del movimiento
El governador civil coneixia, doncs, la 
guerra bruta contra el moviment veïnal 
que la revista Presència, el setembre del 
1975, va definir gràficament sota el títol 
de “Catalunya Molotov”. Per això sobta 
que Martín Villa no tan sols negui la 
seva vinculació amb la guerra bruta, 
sinó també la relació entre elements ul-
tres i la Policia: “Yo, en cuanto a denunci-
as de conexión Movimiento, Policía y tal, 
yo ya eso sí que digo claramente que no 
me lo encontré”. Potser perquè moltes 
proves es van perdre amb els arxius pro-
vincials del Movimiento que ell, ja com 
a ministre de Governació, va ordenar 
destruir l’abril del 1977.
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carLes PrietO
eXpresident de la Favb

e
l 14 de juliol del 1976 es va aprovar 
definitivament la revisió del Pla 
General Metropolità del 1953, 
l’anomenat Pla Comarcal. Fa, 
doncs, 46 anys que es va culminar 

un procés interessant i importantíssim 
d’actualització de l’ordenament urbanís-
tic que planificava i regulava el creixe-
ment de la ciutat i la seva rodalia natural.

Aquell acte administratiu culminava 
moltes coses. En primer lloc, el pla del 
1953 ordenava el territori, però no preveia 
el creixement de la ciutat. En ple franquis-
me estava en marxa el procés de desenvo-
lupament de Madrid com a capital. Ma-
drid i Barcelona, els dos únics municipis 
amb carta municipal pròpia, eren referèn-
cies en paral·lel. Madrid creixia incorpo-
rant municipis de l’entorn -Fuencarral, 
Vicálvaro, els dos Carabanchels, Chamar-
tín, Hortaleza, Barajas...-, amb un horitzó 
imparable de més de tres milions d’habi-
tants. Barcelona, amb la Carta Especial, 
tenia, però, moltes limitacions, i tant l’al-
calde Porcioles, que demanava més atri-
bucions, com la burgesia immobiliària 
catalana vivien en el col·lapse.

En la dècada dels seixanta, hi va haver 
un seguit d’iniciatives de creixement, 
com el projecte dels túnels del Tibidabo 
per comunicar Barcelona amb el Vallès, 
així com propostes d’urbanitzacions es-
peculatives portes enfora de la ciutat, 
com a la Riera Gallecs, que eren la prova 
que el mercat del sòl de la ciutat no dona-
va prou i que calia cercar alternatives.

Cap al 1965, els organismes tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Me-
tropolitana es van començar a bellugar 
per fixar les bases per revisar el Pla Co-
marcal. Els tècnics a qui s’encarregaven 
els treballs començaven fent estudis de 
necessitats que poguessin culminar en 
propostes d’ordenació i de creixement, i 
és clar, això tocava molts interessos. Per 
tant, fins que no es va decidir tirar enda-
vant oficialment la revisió van passar 
bastants anys i moltes coses.

La petjada del cotxe privat
La ciutat tenia greus dèficits i col·lapses 
de circulació. L’operació de ciutat per fer 
espai al cotxe privat, símbol del desenvo-
lupament econòmic dels anys seixanta, 
havia comportat la desaparició de la xar-
xa de tramvies. En aquest sentit, l’època 
Porcioles va suposar un bon intent de 
modernitzar la ciutat: cotxe privat, con-
nexions amb l’exterior, túnels del Tibida-
bo, autopista del Maresme, primera fase 
de l’autopista a Girona, autovia de Cas-
telldefels... I a l’interior, el primer cinturó, 
que connectava la Zona Franca amb la 
Meridiana, passant per Sants, les Corts, 
Sant Gervasi, Gràcia, Horta i Nou Barris.

Alhora, calia acollir la nova migració 
que arribava per cobrir les necessitats de 

mà d’obra industrial i de la construcció, i 
així van sorgir polígons tant a dins com a 
fora de la ciutat: els de Nou Barris i el Be-
sòs, però també la Ciutat Satèl·lit a Cor-
nellà o Bellvitge a l’Hospitalet. I quedava 
per resoldre el barraquisme del Somorros-
tro, el Carmel, Montjuïc, els barris d’auto-
construcció o els de les cases barates.

A tot això cal sumar la falta d’equipa-
ments nous, ni educatius, ni de salut, ni 
esportius, i les maniobres corruptes per 
edificar en les poques zones verdes exis-
tents, cosa que va portar a una situació de 
malestar i greuge de la qual van resultar 
les primeres protestes i mobilitzacions: 
per les condicions dels habitatges; per les 
deficiències en urbanització; per la man-
ca de semàfors; pels problemes de clave-
gueram, enllumenat i paviments; per l’es-
cassetat de places escolars i la proliferació 
d’acadèmies privades als entresòls; per la 
pobra, inadequada o inexistent atenció 
primària, tant sanitària com social; per 
les greus mancances en els serveis muni-
cipals de la neteja o la recollida de bros-
sa; per uns transports públics que eren 
deficitaris, escassos i estaven mal orga-
nitzats; pels equipaments culturals no-
més per quedar bé, i un llarg etcètera.

El nivell de descontentament i de res-
posta veïnal va ser tan important que va 
comportar la destitució de Porcioles i la 

seva substitució per Masó. Està plena-
ment verificat que el franquisme va voler 
tallar aquest augment de mobilització 
contestatària, que a més protestava pel 
nivell de corrupció tant dels equips diri-
gents municipals com del conjunt de re-
gidors que componien el ple municipal.

El moviment urbà, amb les associaci-
ons de veïns al capdavant, era una reali-
tat. També van haver-hi unes promocions 
de professionals demòcrates -arquitec-
tes, advocats, periodistes, aparelladors, 
enginyers...- que, tant als seus col·legis 
professionals -cal recordar les revistes 
CAU i Quaderns d’Arquitectura- com as-
sessorant les associacions, van contribu-
ir a la mobilització pel Pla Comarcal.

La batalla era clara: la fàbrica de sòl 
que era la gran ciutat se la disputaven, 
d’una banda, els propietaris, promotors 
de sòl i constructors, i de l’altra, els veïns, 
que reclamàvem el sòl per als equipa-
ments i zones verdes que mancaven als 
barris i a la ciutat. La proposta de revisió 
del pla suposava moltes afectacions pels 
nous serveis viaris, a les quals ens oposà-
vem, però també recollia una gran reser-
va de sòl per a equipaments i zones ver-
des. D’alguna manera es reconeixia per 
primer cop el dret a l’equipament, que es 
contraposava al poder del negoci privat.

els plans populars
El gran moment de la campanya del Pla 
Comarcal va ser la confecció dels plans 
populars dels barris. Les associacions de 
veïns estudiàvem barri a barri la població, 
les necessitats d’equipaments i de verd, 
aplicàvem els estàndards i sabíem quina 
necessitat de sòl calia per resoldre-ho. 
També analitzàvem les reserves de sòl, 
antigues fàbriques, espais lliures, i fèiem 
la llista de solars a reivindicar. Així van 

El Pla General Metropolità, aprovat definitivament el 1976, va culminar un llarg procés 
d’actualització de l’ordenament urbanístic de Barcelona i el seu entorn. Propietaris de sòl, 
promotors i constructors s’havien disputat la ciutat. Però els barris tenien uns altres plans

La batalla del Pla Comarcal

anar apareixent les campanyes de reivin-
dicació de la planta asfàltica a Nou Bar-
ris, la Sedeta a Sagrada Família, la Pegaso 
a la Sagrera, l’Espanya Industrial a Sants 
i Hostafrancs, el Parc de les Aigües al Gui-
nardó, el parc del Castell de l’Oreneta a 
Sarrià, el de la Maquinista a Sant Andreu, 
la Casa Golferichs a l’Eixample, el Born a 
la Ribera, l’Estació del Nord al Fort Pienc, 
el Parc de la Creueta del Coll a Gràcia, el 
Parc del Clot, la Fabra i Coats i les caser-
nes a Sant Andreu, i un llarg etcètera.

Tots aquests espais eren objecte de 
grans campanyes i mobilitzacions, la ma-
joria reeixides, amb gran participació del 
veïnat, amb recollides de signatures, ma-
nifestacions, assemblees i ocupacions, de 
manera que molts van ser recollits en la 
proposta de revisió, i l’Administració, ja a 
l’època de l’alcalde Socías, els va anar in-
corporant al patrimoni municipal.

La campanya del Pla Comarcal va re-
presentar un salt important per al movi-
ment associatiu, perquè afectava tots els 
barris en el mateix moment. A la Comis-
sió d’Urbanisme de la Favb ens reuníem 
totes les associacions dels barris de Bar-
celona, però també les dels 27 municipis 
de la comarca, amb el planejament comú, 
cosa que era molt enriquidora per a l’in-
tercanvi d’experiències, i per la força con-
junta que suposava. Es va mobilitzar la co-
marca i es van recollir moltes al·legacions, 
i el dia de la reunió de la Corporació Me-
tropolitana per a l’aprovació de la revisió, 
a la plaça de Lesseps, vam ser molta gent 
la que vam vetllar i acompanyar el procés.

Recordo quan uns dies abans de l’apro-
vació provisional del Pla Comarcal vam 
inaugurar l’exposició dels plans populars 
dels barris de Barcelona, muntada a la 
Fundació Miró, on també vam exposar el 
plànol de la proposta de revisió que ana-
va a aprovació, que vam aconseguir per 
la mòdica quantitat de 5.000 pessetes de 
l’època. Aquell dia hi eren presents les as-
sociacions veïnals, acompanyades pel 
conjunt de les entitats barcelonines que 
formaven el moviment ciutadà, sobretot 
els col·legis professionals i l’entitat 
Amics de la Ciutat. El que aquell dia es va 
exposar suposava moltes hores de feina, 
molts dies de lluites, però va ser la base 
del programa de les necessitats ciutada-
nes que els ajuntaments democràtics han 
pogut anar desenvolupant.

Pancartes reivindicatives a Nou Barris. KiM Manresa

El pla suposava 
moltes afectacions 
pels nous serveis 
viaris, però recollia 
una gran reserva 
de sòl per a zones 
verdes i equipaments

La Comissió 
d’Urbanisme de la 
Favb reunia totes les 
associacions veïnals 
de Barcelona i també 
dels 27 municipis  
de la comarca



Andrés nAyA
activista veïnal

L
es associacions veïnals van su-
mar a les seves reivindicacions 
relacionades amb les necessitats 
dels barris la lluita per les lliber-
tats i la democratització de 

l’Ajuntament de Barcelona. Les primeres 
eleccions generals després de la dictadu-
ra franquista es van convocar el 15 de juny 
del 1977. Ingenus de nosaltres, vam pen-
sar que immediatament després vindrien 
les eleccions municipals. Però no va ser 
així: van trigar dos anys a convocar-se.

Davant la nova situació política, les as-
sociacions veïnals havien aprovat, el 
maig del 1977, unes normes a tenir en 
compte en el cas que activistes veïnals 
fossin candidats a les eleccions -ja fossin 
generals, autonòmiques o municipals-. 
Es va acordar que, des del moment que es 
fessin públiques les candidatures i fins al 
dia de les eleccions, els candidats o can-
didates no podrien representar cap enti-
tat en reunions, actes públics o rodes de 
premsa. En cas de sortir elegits, haurien 
de presentar la dimissió. Només si no 
eren elegits podrien recuperar les seves 
responsabilitats en la seva associació.

davant el procés constitucional
Els partits polítics es resistien a reconèi-
xer les associacions veïnals. En temps de 
Josep Maria Socías Humbert -el darrer 
alcalde de Barcelona provinent del règim 
franquista-, ja es van negar al fet que es-

Amb el retorn de 
la democràcia, les 
associacions van 
proposar-se influir 
en els partits polítics 
que, a partir de llavors, 
prendrien les decisions.  
El seu Memoràndum  
es va incorporar en gran 
part en els programes 
electorals de les 
eleccions municipals.  
Ja amb el PSC en el 
govern de la ciutat, però, 
les relacions no sempre 
van ser fluides

El veïnat davant  
la democràcia 
municipal

tiguessin presents en una comissió que 
tenia com a objectiu elaborar un Llibre 
Blanc sobre Barcelona. Així mateix, es va 
plantejar que s’inclogués les associaci-
ons veïnals en l’article 7 de la Constitu-
ció, de la mateixa manera que hi figura-
ven els sindicats, les organitzacions 
empresarials i els col·legis professio-
nals. Però no es va admetre.

Manuel Vázquez Montalbán ho valo-
rava anys més tard en la introducció del 
llibre Barcelona en lluita: “No [va ser] així, 
en part per les regles de joc imposades 
per la transició, en part per la covardia 
de les formacions polítiques d’esquerra, 
que temeren el basisme desestabilitza-
dor dels moviments socials i, molt prefe-
rentment, el dels veïns. La pèrdua de pro-
tagonisme dels moviments socials va 
repercutir en la progressiva mediocritat 
de la democràcia participativa”.

Els drets de les associacions veïnals
Els dies 27 i 28 de gener del 1979, federa-
cions veïnals de tot l’Estat espanyol es 
van reunir a Barcelona. Entre els seus 
acords figuraven els “drets de les associ-
acions”. Volíem uns ajuntaments no no-
més democràtics, sinó també participa-
tius, i que se’ns reconegués com a 
interlocutors del veïnat. Exigíem meca-
nismes que ens garantissin poder exercir 
el control de la gestió municipal: el dret 
a participar amb veu als plenaris; el dret 
a la proposta, d’obligada consideració; el 
dret a la informació, suficient i amb an-
telació; el dret a gestionar serveis i equi-
paments municipals; el dret a celebrar un 
referèndum municipal a petició de la po-
blació; la capacitat de convocar els veïns 
en general -no només els socis-; i una 
nova Llei del Règim Local.

El document aprovat en aquesta tro-
bada estatal va ser debatut i refrendat a 
la primera assemblea de les associacions 
veïnals de Catalunya, celebrada a Manre-
sa el 2 de desembre del 1979.

Un històric Memoràndum-Manifest
L’11 de març del 1979, les associacions ve-
ïnals de Barcelona van fer públic un do-
cument adreçat a les diferents candida-
tures. L’Ateneu la Flor de Maig va acollir 

el que seria el primer debat veïnal amb els 
alcaldables. A la cita només va faltar el 
socialista Narcís Serra. El va substituir 
Pasqual Maragall. Es va discutir el Me-
moràndum-Manifest. La majoria de les 
candidatures el van copiar en concretar 
els seus programes electorals. Pep Subi-
rós, durant molts anys assessor de Mara-
gall, ressalta en el seu llibre El vol de la 
fletxa: Barcelona 92, crònica de la reinven-
ció de la ciutat (Electa, 1994) que era un 
document “sorprenent i admirable per la 
identificació clara dels problemes 
d’aquell moment a la ciutat i pel caràcter 
raonable de les seves exigències”.

Després d’anys de lluites, el moviment 
veïnal portava avantatge als partits lega-
litzats, perfilant un model de ciutat al ser-
vei del veïnat. Quan va començar a rutllar 
el nou Ajuntament, la inexperiència en 
governar, les urgències del dia a dia -com 
eren pagar les nòmines dels més de 45.000 
funcionaris municipals-, van impedir als 
seus responsables l’obertura d’un debat 
assossegat que concretés el seu model de 
ciutat. Els primers anys de democràcia, les 
actuacions de l’Ajuntament van ser una 
resposta a les reivindicacions veïnals, en-
cara que de vegades arribaven massa tard.

Les primeres eleccions municipals
Les eleccions municipals es van convocar 
finalment per al 3 d’abril del 1979. No se 
celebraven des del 1934. La Coordinadora 
d’Associacions de Veïns de 9 Barris va pu-
blicar el comunicat Davant les eleccions 

Un grup de veïns de Nou Barris protesten contra les contribucions especials a la plaça de Sant Jaume el 1971. pérez de rozas

lliBreS i  
reviSteS per 
coNèixer leS 
llUiteS veïNalS
•	Donde	la	ciudad	cambia	su	nombre 

(José Janés, 1957) i Han	matado		
a	un	hombre,	han	roto	un	paisaje 
(José Janés, 1959), de Francesc 
candel.

•	La	Barcelona	de	Porcioles (1973)  
i La	lucha	en	los	barrios (1975), nú-
meros especials de la revista CAU.

•	Qué	son	las	asociaciones	de	veci-
nos (la Gaya, 1976), de Jordi Borja.

•	Tots	els	barris	de	Barcelona (edici-
ons 62, 1976-1977), de Jaume Fabre  
i Josep Maria Huertas.

•	En	defensa	de	Barcelona (aedos, 
1978), de salvador tarragó.

•	Barcelones (empúries, 1987),  
de Manuel vázquez Montalbán.

•	Barcelona:	la	construcció	d’una	ciu-
tat (plaza & Janés, 1989), de Jau-
me Fabre i Josep Maria Huertas.

•	La	Barcelona	de	Maragall (1992),  
número especial de Carrer.

•	Barcelona	en	lluita (Favb, 1996), Jo-
sep Maria Huertas i Marc andreu.

•	Barcelona	i	els	moviments	socials	
urbans (Fundació Bofill, 1998), Mi-
quel domingo i Maria rosa Bonet.

•	La	ciudad	mentirosa:	fraude	y	mise-
ria	del	“modelo	Barcelona” (cata-
rata, 2007), de Manuel delgado.

•	1970-2010:	40	anys	d’acció	veïnal 
(Favb, 2010), que recull 100 lluites.

•	Construint	la	ciutat	democràtica 
(icaria, 2010), de carme Molinero  
i pere Ysàs (coord.).

•	Barris,	veïns	i	democràcia (l’avenç, 
2015), de Marc andreu.



municipals. En ell, les associacions mani-
festaven: “Amb ajuntaments democràtics 
seguim sent necessàries. Mantenint-nos 
independents dels partits, unitàries i plu-
ralistes”. Davant la nova situació política, 
s’analitzava quina relació calia tenir amb 
la institució municipal. I es concretava: 
“Les associacions veïnals se situaran a la 
plaça de Sant Jaume, davant de l’Ajunta-
ment, i les relacions seran d’aplaudiment 
i suport si es recullen els interessos dels 
barris, o de lluita i denúncia si no es recu-
llen”. Alguns militants del PSC, en veu 
baixa, van començar a pontificar que les 
associacions no tenien raó d’existir en de-
mocràcia. El temps no els va donar la raó.

Maragall se surt de la comitiva
Quan per fi vam poder votar, Serra va ser 
nomenat alcalde. El 19 d’abril del 1979, 
l’edifici de l’Ajuntament i la plaça de Sant 
Jaume estaven plens d’homes i dones 
que celebràvem la presa de possessió del 
primer ajuntament democràtic després 
de 40 anys de dictadura. Recordo que, 
aquell dia, vaig saludar molts veïns i 
amics. En acabar la cerimònia, el nou al-
calde i els seus companys van formar un 
seguici i, en processó, es van dirigir cap 
al Palau de la Generalitat a saludar el 
president Tarradellas. Creuant la plaça, 
Maragall ens va veure a Carles Prieto [en 
aquell moment, president de la Favb] i a 
mi, va sortir de la fila i ens va abraçar, di-
ent “a partir d’avui ens hem de veure 
més”. No va ser així. Trigaríem mesos a 
poder reunir-nos amb ell.

Barça! Barça! Baaarça!
El 16 de maig del 1979, el Barça va guanyar 
la Recopa al Fortuna de Düsseldorf. L’en-
demà, milers de culers esperaven al Barça 
a Sant Jaume. Eren les set de la tarda i, a la 
mateixa hora, les associacions veïnals te-
nien la seva primera reunió amb els res-
ponsables de l’Ajuntament democràtic. Va 
costar sang i suor arribar a la porta lateral 
de la plaça de Sant Miquel. Ens va rebre 
un guàrdia municipal. En indicar-li el mo-
tiu de la nostra presència va dir: “Pregun-
taré”. Va tornar i ens va dir que la reunió 
s’havia suspès. Les autoritats eren al bal-
có de Sant Jaume. El cabreig va ser monu-
mental. Ens van deixar plantats, a un cen-
tenar de representants veïnals, per tenir 
el seu bany de masses. Quan vam abando-
nar la porta lateral de l’Ajuntament, sen-
tíem els crits de “Neeskens! Neeskens!”.

La reunió es va fer quatre dies després. 
Va ser dura. Entre d’altres coses, els vam 
recordar l’exigència de veu als plens de 
Sant Jaume i l’elecció directa dels conse-
llers de Districte. Ens van donar allargues: 
“Ja us contestarem”. Havien après aviat.

la rambla, en la portada del Memoràndum. aGustín carBonell-Mundo diario

El document, dirigit a l’equip de govern que 
sortís de les eleccions municipals del 1979, 
resumia les línies mestres dels plans populars

tar que el tràfic pesat i perillós passés 
pels carrers, mantenia que calia imple-
mentar la gratuïtat del Tercer Cinturó.

El Memoràndum exigia que l’habi-
tatge es considerés un “equipamiento 
social”. Donava prioritat als barris de 
l’Obra Sindical del Hogar i el Patrona-
to Municipal de la Vivienda, amb dè-
ficits greus tant en els edificis com en 
la urbanització de l’entorn. Per contro-
lar l’especulació, reclamava un llistat 
de tots els solars municipals concre-
tant-ne l’ús i la gestió. També demana-
va incrementar el patrimoni munici-
pal adquirint solars sense construir.

En l’apartat d’ecologia urbana, el 
text plantejava ni més ni menys que la 
descontaminació de les aigües dels rius 
Besòs i Llobregat, així com de les plat-
ges urbanes. També que es tanquessin 
les indústries que contaminaven la ciu-
tat i que es construïssin zones per a vi-
anants. I exigia la recuperació de les zo-
nes verdes existents i la construcció 
d’altres que s’estaven reclamant.

Un detall curiós: el Memoràndum 
reivindicava la figura del guàrdia urbà 
de barri. Va ser tot un projecte de ciu-
tat, de la Barcelona dels barris per a la 
capital de Catalunya. A. n.

E
l Memoràndum-Manifest es 
va aprovar com a clausura de 
les jornades de debat munici-
pal impulsades el març del 
1979 per la Favb. Dirigit a 

l’equip de govern que sortís de les elec-
cions locals, recollia les línies mestres 
dels plans populars elaborats com a 
resposta al Pla Comarcal. Volia donar 
solucions als problemes d’una Barce-
lona dels barris marcada per grans de-
sequilibris; una ciutat injusta, inhu-
mana i col·lapsada. Mundo Diario 
anunciaria el document en portada 
amb el títol “Las asociaciones de ve-
cinos no se resignan a morir”.

Dividit en 11 grans apartats, el Me-
moràndum indicava què calia fer per 
assolir una ciutat més habitable. Ana-
litzava, per exemple, l’enorme dèficit 
de places escolars i la poca qualitat de 
l’ensenyament públic. Plantejava la 
necessitat d’enfortir el procés de mu-
nicipalització de les guarderies. Rei-
vindicava centres de salut per a tots els 
barris i hospitals de zona als districtes. 
Donant veu a les vocalies de dones, 
plantejava, entre altres objectius, que 
continués la política d’obrir centres de 
planificació familiar. I en l’apartat cul-
tural, donava suport a les demandes 
dels ateneus populars i casals de barri.

Pel que fa a la mobilitat, el Memo-
ràndum deixava molt clar que calia 
prioritzar el transport públic per da-
vant del privat. Demanava que es 
construïssin les estacions de metro 
que els barris mal comunicats dema-
naven feia temps. Sol·licitava que 
s’abandonés, definitivament, la cons-
trucció d’autopistes urbanes i, per evi-

Molt més que  
un memoràndum

el text demanava 
centres de salut, 
municipalitzar les 
guarderies, prioritzar 
el transport públic 
i descontaminar el 
Besòs i el llobregat

a dalt, l’alcalde viola rep membres de l’av poblenou, el 1976. a sota, albert pons 
valon, expresident de la Favb, entre dos regidors més de ciU, el 1979. arxiu

alguns militants del 
pSc, en veu baixa, 
van començar a 
pontificar que les 
associacions no 
tenien raó d’existir  
en democràcia
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j. j. caballero gil
periodista

E
ste es un perfil a pesar de. A pesar 
del personaje retratado, el activis-
ta vecinal Andrés Naya, que ha 
movido todas sus influencias para 
evitar cualquier protagonismo. 

Pero es también un perfil necesario. Por-
que, acaso sin pretenderlo, Naya se con-
virtió, a partir de los años setenta, en la 
voz del movimiento vecinal de Barcelona.

Naya era un empleado de banca. Se pa-
saba el día revisando remesas de letras en 
una oficina del Banco Hispano America-
no -sí, el mismo de la canción de Sabina 
Y nos dieron las diez- de la calle Guipúz-
coa, en la Verneda. Pero aquella mesa me-
tálica de color gris -una más entre una 
treintena- acabó convertida en su oficina. 
Había una especie de pacto tácito con el 
director de la sucursal, admite Naya, de 
modo que, cuando él acababa su trabajo 
bancario, se dedicaba al activismo. Allí re-
cibía decenas de llamadas telefónicas de 
los numerosos periodistas que cubrían la 
información de barrios. Porque, en aque-
llos años, así era: la información de ba-
rrios tenía un amplio eco en los medios. 
No era una información preferente, pero 
ningún medio la descuidaba.

Vecino de la Prosperitat, Naya tuvo la 
fortuna de convivir -y, sobre todo, de ne-
gociar- con Josep Maria Socías i Hum-
bert, uno de los alcaldes más dialogantes 
que recuerda: “Todo el mundo reconoce 
que fue un pacificador de los barrios. Dio 
margen para que los movimientos socia-
les se expresaran y puso en marcha co-
sas que parecían impensables, como los 
centros de planning [planificación fami-
liar] o las guarderías municipales. Ahora 
puede sorprender, pero, en aquellos 
tiempos, que hubiera guarderías en los 
barrios se consideró una gran victoria”. 
Periodistas y activistas sabíamos que 
Socías era un negociador infatigable. 
“Aprovechó muy bien los resquicios de 

la transición”, recuerda Naya. “Además 
-precisa-, teníamos a nuestro favor el go-
bierno en la sombra que había montado. 
Las relaciones eran fluidas”.

Una de esas reuniones generó el mi-
nuto de gloria de Naya, aquel que cam-
biaría su estatus en la sucursal bancaria 
de la Verneda. Lo recuerda la periodista 
Maria Favà y lo explica él mismo: “Vino 
el director a mi mesa y me dijo: ‘Te lla-
man de la alcaldía’. Había una reunión 
con el director general de Vivienda para 
conseguir pisos para los barraquistas de 
Prosperitat y Socías quiso que yo estu-
viera presente. Al acabar, me dijo la se-
cretaria: ‘Te espera un coche abajo, para 
llevarte a donde le digas’. Salí del Ayun-
tamiento con la cabeza gacha, pensan-
do: ‘Mira que si ahora me ve alguien en-
trando en un coche oficial...’. Me quise 
poner delante, junto al conductor, y no 
me dejó: ‘Usted tiene que ir atrás’”. Y aquí 
Naya abre un paréntesis en la narración, 
uno de esos paréntesis que tanto le gus-
tan: “El chófer, por cierto, era un facha, 
uno de aquellos funcionarios del viejo 
régimen a quien no le gustaba nada la 
transición”. “Le dije que me llevase al tra-

La figura del activista Andrés Naya ejemplifica la complicidad  
que se dio durante la transición entre los periodistas de local  
y las asociaciones vecinales, en un momento en que la información  
de barrios tenía un amplio eco en los medios de comunicación

Una sucursal bancaria  
en la Verneda, cónclave  
de vecinos y periodistas

bajo -continua explicando- y, cuando lle-
gué, dio la casualidad que el director de 
la sucursal se encontraba en la puerta. 
Imagínate cómo le cambió la cara cuan-
do me vio bajar del coche oficial. Desde 
ese día, casi me hacía reverencias al pa-
sar”. Lo explica riendo, como un hecho 
sin mayor trascendencia, pero la histo-
ria es relevante por el papel que Naya ad-
quirió en aquellos años.

Aquel Consistorio de transición tuvo 
también la suerte de contar con interlo-
cutores como Naya. La información que 
facilitaba era absolutamente fiable. Lo re-
cuerda la periodista María Eugenia Ibá-
ñez: “Explicaba textualmente lo que se 
había dicho en cualquier reunión. Era la 
fuente ideal para cualquier periodista. 
Conocía las cuestiones urbanísticas, que 
son muy complejas. Lo controlaba todo 
y lo sabía explicar. Se explicaba incluso 
mejor que algunos urbanistas, que sabían 
tanto que eran incapaces de resumir o 
traducir a lenguaje comprensible algu-
nos temas. Andrés era todo lo contrario: 
simplicidad en el argumento y rigor en 
las cuestiones técnicas”.

Periodismo ‘de calle’
Acerca de esa fiabilidad hay unanimidad 
entre quienes ejercimos el periodismo de 
calle. Así lo llamábamos. Cuando alguien 
preguntaba qué hacíamos concretamen-
te en el periódico en el que trabajábamos, 
nuestra respuesta era sencilla: “Hago ca-
lle”. Que la revista de la Favb se llame Ca-
rrer -una publicación que Naya codirigió 
durante tres décadas- no deja de ser un 
homenaje a aquella época. María Euge-
nia Ibáñez sostiene que “Carrer es, de lar-
go, la mejor publicación sobre la infor-
mación de Barcelona”. “Y yo veo en el 
rigor de Carrer -añade con énfasis- el ri-
gor de Andrés”, agrega.

“Yo había aprendido -recuerda Naya- 
que aquello que aparecía en la prensa se 
solucionaba mejor. Así que tenía claro 
que había que aprovechar esa circunstan-
cia. Pero los medios eran muy precarios. 
Redactabas una nota de prensa y había 
que cruzar toda la ciudad para repartirla 
a mano por los periódicos”. A las genera-
ciones más jóvenes, a veces les cuesta 
imaginar cómo era el periodismo sin te-
léfonos móviles, sin correo electrónico. 

Andrés Naya visto por el humorista gráfico Puyal, en 1977. A la derecha, Naya participando en una manifestación que reivindicaba los planes populares. kim manresa

“Redactabas una 
nota de prensa y 
había que cruzar 
toda la ciudad para 
repartirla en mano 
por los periódicos”, 
recuerda Naya



Pues era así: una sucursal bancaria con-
vertida en una suerte de extensión de la 
Favb y notas de prensa escritas apresura-
damente a máquina y transportadas en 
mano a altas horas de la noche.

Esa llamémosle complicidad con la 
prensa se traducía en reservar a los perio-
distas un lugar privilegiado en las accio-
nes vecinales. Quien esto escribe puede 
dar fe, porque viajó en uno de los autobu-
ses secuestrados en Roquetes para de-
mostrar que los viejos Chausson podían 
subir hasta lo más alto del barrio. “Los pa-
lestinos secuestraban aviones y nosotros 
secuestrábamos autobuses”, ríe Naya.

Fiable y comunicativo
Uno de los lugares que Naya visitaba con 
frecuencia era la redacción de Mundo 
Diario. Estaba muy alejada de Prosperi-
tat, en la calle Cardenal Reig, en la fron-
tera con Hospitalet de Llobregat, y llegar 
hasta allí suponía un largo peregrinaje 
-recuérdese, entonces la Ronda de Dalt 
no era más que un proyecto en un cajón 
y el metro era desconocido en algunos 
barrios-. Allí trabajaba María Eugenia 
Ibáñez, más conocida como MEI -sus ini-
ciales-, un nombre que aparece con fre-
cuencia en boca de Naya. Cuando expli-
ca historias, a menudo acaban con la 
frase: “Entonces llamé a MEI...”, “hablé 
con MEI y le expliqué...”, “fui a ver a MEI 
y le dije...”. Hoy, MEI subraya, como Ma-

ria Favà, y como tantos otros periodistas 
de local, la fiabilidad de Naya y su capa-
cidad de comunicación. Nadie recuerda 
que una información facilitada por él 
haya sido desmentida.

“Ha sido, además, un sensible informa-
dor -apunta María Eugenia Ibáñez-, ca-
paz de captar detalles que, por su simbo-
lismo, podían interesar a según qué 
medios y según qué periodistas”. Y re-
cuerda el caso del pino y el banquito del 
Campo de la Bloc -así llamada en recuer-
do de la Casa Bloc de Sant Andreu-, que 
los vecinos plantaron para reivindicar 
allí una zona verde. “La historia del pino, 
que fueron tres porque los escuálidos ár-
boles se iban muriendo, duró dos años, 
entre 1974 y 1976, hasta que se consiguió 
la urbanización de la plaza. Yo recibía 
puntualmente la información del proce-
so y así la publicaba en Mundo Diario. 
Creo que mi director estaba ya un poco 
harto del pino de la Prosperitat, pero me 
dejaba hacer. Para Andrés, los pequeños 
detalles han tenido siempre un simbolis-
mo más allá de las grandes causas, de las 
elocuencias políticas”.

Naya hizo de las historias pequeñas la 
gran historia del barrio, recuerda María 
Eugenia Ibáñez, pero su papel como voz 
del activismo vecinal tuvo, además, una 
faceta que todos los periodistas le agrade-
cemos y que ella define con absoluta pre-
cisión: “Nunca supeditó la veracidad de la 
información que tantas veces nos pasó a 
las exigencias de las causas que defendía”.

La complicidad  
con la prensa de 
traducía en reservar 
a los periodistas un 
lugar privilegiado 
en las acciones 
vecinales



Jesús i Maria, 
les barraques 
sense memòria 
de Montjuïc

maria favà compta
periodista

In memoriam de Josep Maria Huertas  
i Josep Martí Gómez.

L
es barraques de Jesús i Maria, que 
s’aguantaven sota els murs del ce-
mentiri de Montjuïc, van ser en-
derrocades mentre els habitants 
dormien a dins. Com si fos un 

bombardeig. Va ser una matinada freda 
del mes de març del 1973. D’amagat i de 
pressa. Però no trobareu aquesta història 
en cap hemeroteca. No n’ha quedat cap 
document escrit.

I amb prou feines hi ha informació so-
bre aquest nucli barraquista. Res en els 
diaris de l’època i molt poc en els estudis 
acadèmics recents que s’han escrit sobre 
les barraques de Barcelona. Les investi-
gacions parlen de la teoria, de les causes 
i conseqüències del barraquisme, però no 
donen xifres ni dels infrahabitatges ni de 
la gent que els habitava. No era fàcil fer el 
comptatge en el seu moment, i dècades 
després és quasi impossible trobar els ve-
ïns que van viure en aquest barri.

Comptar i anar a parlar amb les perso-
nes que subsistien a la muntanya ho van 
fer tres periodistes, Josep Maria Huertas, 
Josep Martí Gómez i Jaume Fabre, i ho 
van deixar per escrit en el llibre El Mont-
juïc del segle XX, que es va editar el 1969, 
quatre anys abans que s’enderroqués Je-
sús i Maria. Van fer un inventari sense 
pal·liatius de la misèria. I alhora van do-
nar veu als seus protagonistes.

L’any que els tres periodistes van anar 
a Jesús i Maria, hi quedaven 600 barra-
ques. Una xifra que segons els mateixos 
veïns havia disminuït en relació a anys 
enrere i que va tornar a augmentar des-
prés. La població oscil·lava entre les 
3.000 i les 4.000 persones.

A final dels anys cinquanta, un grup de 
veïns del barri va impulsar una German-
dat d’Estalvi. Tenia forma legal de coope-
rativa i va aconseguir recollir cinc mili-

ons de les antigues pessetes amb 
l’objectiu de construir pisos en la matei-
xa esplanada on hi havia les barraques. 
“Xifra fabulosa si hom pensa que gairebé 
tots treballen de peons, mecànics o pale-
tes i que llurs sous són més aviat reduïts 
per més hores extraordinàries que facin”, 
van escriure els periodistes.

Els barraquistes tenien el suport de la 
parròquia de Nuestra Señora del Port. La 
revista Ideal, una separata de la Hoja Pa-
rroquial, era el seu portaveu. Van tocar 
moltes tecles, l’alcalde Josep Maria de 
Porcioles els va anar a veure i els va pro-
metre que els pisos es farien in situ, es van 
dibuixar els plànols... Però a l’hora de la 
veritat no va ser així. Descartada l’espla-
nada, el Patronat de l’Habitatge va propo-
sar primer uns terrenys a Can Clos, i des-
prés un solar al Prat del Llobregat, però les 
dues alternatives resultaven massa cares 
per a la gent de Jesús i Maria. Al Prat calia 
donar 50.000 pessetes d’entrada i 200.000 
més mentre es fessin els edificis. Al final, 
la Germandat es va dissoldre, es van tor-
nar els diners als qui ho van demanar i el 
1972 alguns veïns van optar per pagar l’en-
trada dels nous blocs que es van construir 
a la Mina, a Sant Adrià de Besòs, i que 
oscil·lava entre 14.000 i 20.000 pessetes.

Les barraques que van quedar buides 
van ser ocupades per gitanos traslladats 
des del barri de Vallbona, i sobre aquests 
es van abatre les excavadores una mati-
nada de fa 49 anys.

BarceLones
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La periodista Maria Favà recupera la història de l’enderroc de  
les barraques del cementiri arran la troballa d’unes fotografies,  
fins ara inèdites, que ella mateixa va fer quan era una jove estudiant

Com si fos un 
bombardeig,  
les cases van  
ser enderrocades 
mentre els habitants 
dormien a dins, una 
matinada del 1973

història 
d’unes 
fotografies
L’autora d’aquestes fotografies  
de Jesús i Maria treballava de tele-
fonista i en la seva oficina hi havia 
uns companys que estaven enqua-
drats en una organització clandes-
tina. Un matí va sentir que comen-
taven que una brigada municipal 
havia enderrocat de mala manera 
unes barraques del peu del cemen-
tiri de Montjuïc. explicaven que les 
excavadores havien actuat de ma-
tinada mentre la gent dormia. La 
telefonista estudiava de nit perio-
disme i li interessava la fotografia. 
Havia comprat una Nikon a termi-
nis que encara conserva i aquella 
mateixa tarda va anar a Montjuïc  
a retratar les restes del naufragi. 
Mentre va continuar treballant 
d’oficinista va retratar les protes-
tes del Carmel i més barraques, 
sobretot del Camp de la Bota, i al-
gunes de les imatges les va publi-
car a la revista CAU. Quan va aban-
donar l’oficina i va començar de 
becaria al Diari de Barcelona, va dei-
xar aparcada la Nikon i la seva afi-
ció per la fotografia. L’encarregat 
de les fotos en aquell diari era el 
gran Joaquim Brangulí i les imat-
ges d’un i de l’altra no es podien 
comparar. a partir d’aquell mo-
ment només va retratar l’evolució 
del poblenou, els amics i la seva fa-
mília. els negatius i els contactes 
s’anaven quedant en un calaix. 
igual que les instantànies ama-
teurs i ingènues que va fer aquella 
tarda de març del 1973 que han 
dormit un oblit de 49 anys.

Cadires davant de casa, 
una escena habitual als 
nuclis barraquistes.



montjuïC en quatre xifres
el febrer del 1966, Marcial 
echenique, arquitecte i 
sociòleg, va publicar a la 
revista Serra d’Or un informe 
sobre les barraques de 
Montjuïc. deia que en el 
conjunt de la muntanya hi 
vivien 12.280 persones en 
infrahabitatges i que aquesta 
xifra representava el 30% 
del total de la població 

barraquista de la ciutat de 
Barcelona. Només el 45% 
dels nens en edat escolar 
anaven al col·legi; només  
el 33% dels infrahabitatges 
tenien comuna. Ningú no 
tenia aigua corrent i calia 
anar-la a buscar a les fonts 
públiques o treure-la de  
pous particulars i no  
sempre saludables.

BarceLones
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Veïnes i nens retiren  
l’aigua acumulada  

en un dels carrerons.

una nena juga 
amb una nina a 

recer d’unes pa-
rets de fusta.

joves habitants de 
jesús i maria juguen, 

despreocupats,  
al mig del carrer.

un home gran assegut so-
bre les runes d’una barra-

ca, al peu del cementiri de 
montjuïc. Fotos: Maria Favà



celona ha signat amb diverses cooperati-
ves i fundacions. Uns acords, però, que 
també poden quedar en stand-by si la situ-
ació econòmica continua igual de turbu-
lenta: “Les operacions cal fer-les viables; 
volem fer lloguer assequible, tots hi estem 
d’acord, però, si no hi ha subvencions o 
ajudes quan surten imprevistos, per molt 
que hi hagi voluntat, algunes obres es po-
den retardar o caure”, sostenen.

D
esprés que el passat 28 
d’abril la cooperativa d’ha-
bitatge assequible FEM 
CIUTAT engegués el sor-
teig per ordenar la llista de 
150 interessats en un dels 
nous habitatges de Vilade-

cans, els qui van quedar més amunt de la 
taula han pogut començar aquest juny a 
escollir i reservar pis. Així ho han confir-
mat els responsables de la cooperativa, 
els quals han pogut veure com fins al dar-
rer moment els han arribat noves sol-
licituds de famílies que es volien instal·lar 
en la futura promoció de 70 habitatges 
protegits que es desenvoluparà al barri 
de Llevant.

A hores d’ara, aquesta elecció de pis es 
fa sobre plànol, ja que es tracta d’un barri 
de nova creació -la urbanització dels car-
rers i serveis finalitza a finals d’aquest any- 
i l’edifici de FEM CIUTAT no començarà a 
prendre forma fins a la primavera del 2023. 
De totes maneres, l’interès per allotjar-se 
en un d’aquesta setantena de pisos és cor-
relatiu a les bones condicions habitacio-
nals de què gaudiran els seus futurs inqui-
lins: pisos de dos a tres dormitoris, un o 
dos banys, cuina-menjador, terrassa, pla-
ça d’aparcament i traster inclòs.

Des de FEM CIUTAT esperen que la 
construcció de la promoció de Vilade-
cans sigui tan tranquil·la com sigui possi-
ble. La raó: sobre la promoció adjudicada 
en dret a superfície a l’avinguda de l’Esta-
tut 15-17 (la Clota, Barcelona), sembla que 
s’hi ha instal·lat la tempesta perfecta. En 
un curt període de temps, aquest edifici 
ha patit els efectes de la crisi energètica, 
la manca de subministraments i la vaga 
de transports. Una concatenació d’esde-
veniments que ha posat en un compromís 
el projecte, tot i que finalment, amb dife-
rents alternatives, continua endavant i a 
bon ritme.

Tot i que l’esperit de la cooperativa és 
acomplir una funció social, en circumstàn-
cies com l’actual troben a faltar “suport po-
lític per afrontar aquestes situacions”. “No 
ens enganyem, els diners no cauen del cel; 
si volem fer col·laboracions publicoprivades 
amb entitats sense afany de lucre com la 
nostra, cal que l’Administració ens ajudi; si 
no les operacions quedaran al calaix i no es 
podran desenvolupar”, avancen.

Més projectes en marxa
En cas que l’opció de viure a Viladecans 
quedi massa lluny per a algun dels interes-
sats, cal tenir en compte que la coopera-
tiva encara té habitatges pendents d’ad-
judicar a l’edifici de nova construcció del 
carrer de Sant Ferran 39-43 de Sabadell. 
Una oferta a la qual també es poden sumar 
els 46 habitatges de lloguer assequible 
que s’aixecaran al número 26 del carrer de 
Binèfar de Barcelona.

Aquesta darrera promoció és fruit del 
conveni ESAL, el qual l’Ajuntament de Bar-

Viladecans comença a conèixer els 
nous veïns dels pisos de Fem Ciutat

Els pisos, de dos 
i tres dormitoris, 
inclouen un o dos 
banys, terrassa,  
cuina-menjador, 
traster i plaça 
d’aparcament

publireportatge
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Obres de la promoció del barri de la Clota, a Barcelona, amb 105 habitatges protegits.

Finalment, des de FEM CIUTAT dema-
nen a l’Ajuntament que l’aposta en habi-
tatge vagi més enllà del lloguer i el coha-
bitatge, per recuperar opcions com el 
dret de superfície o la compra de protec-
ció oficial o amb la reserva del dret a 
tempteig de l’Administració. “Hi ha un 
sector molt nombrós de la població que, 
per condicions econòmiques, ni pot adre-
çar-se als habitatges d’emergència, ni pot 
trobar res al mercat lliure; a aquestes fa-
mílies també se’ls ha d’oferir una cobertu-
ra”, emfatitzen.

De fet, la voluntat d’oferir una solució 
a aquestes famílies és una de les raons 
d’existir de la cooperativa. Des de fa 
anys, FEM CIUTAT se situa entre les prin-
cipals promotores d’habitatge protegit 
assequible del país en totes les seves 
modalitats. Per poder seguir totes les 
promocions que desenvolupa l’entitat -o 
inscriure’s en els sortejos que puguin 
sorgir- només cal dirigir-se a la seva pla-
na web (femciutat.cat).Sorteig de Viladecans davant notari.

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

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



Acorralada per la modernitat, la masia de 
Can Riera, al barri de la Verneda, resis-
teix en un entorn al qual sembla total-
ment aliena. Envoltat per un aparca-
ment, un camp de futbol i dues pistes de 
pàdel, l’edifici és el vestigi d’un passat 
agrícola en un territori totalment urba-
nitzat. Una inscripció al portal d’accés 
data la consagració del mas el 1574, tot i 
que hi ha documents que assenyalen un 
origen més antic de la residència. Ha re-
sistit el pas dels segles d’una Barcelona 
canviant i en l’actualitat és l’última ma-
sia que queda a la Verneda.

Ubicada entre els actuals carrers Bo-
naventura Gispert i Cantàbria, Can Riera 
es troba al costat de l’antiga riera d’Hor-
ta, ara soterrada. És una de les cases de 
pagès de l’antic municipi de Sant Martí 
de Provençals, annexionat a Barcelona el 
1897. Els seus terrenys van servir durant 
segles com a camps de collita de vinya, 
taronges i cereals, entre d’altres, per a la 
nissaga Riera Parellada. Una de les sin-
gularitats de la casa és que conserva les 
estances originals i disposa de tres rellot-
ges de sol, una característica poc comu-
na en altres masies del territori.

L’Agrupació per la Protecció del Patri-
moni (Apropat) i el Centre d’Estudis de 
Sant Martí de Provençals (CESMP) recla-
men la categorització del conjunt de la 
masia -la casa, el mur de la riera d’Horta 

i la regadora Parellada- com a Bé Cultu-
ral d’Interès Local (BCIL). Un estatus de 
què gaudeixen altres masies del districte 
de Sant Martí, com ara Ca l’Arnó o Can 
Cadena, i que garantiria la protecció tant 
de l’interior com l’exterior del mas. “És 
un nivell que no només protegeix les fa-
çanes, sinó també l’estructura i el contin-
gut de l’edifici”, explica Eduard Milan, 
president d’Apropat.

Un estudi per determinar la protecció
Les entitats implicades han demanat un 
estudi a la Direcció de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Barcelona, que determi-
narà si la masada requereix una protec-
ció especial. En cas afirmatiu, s’enviarà la 
informació al Ple del Consistori perquè 
aprovi la classificació com a BCIL, per 
després ser ratificada per la Generalitat 
de Catalunya. “Clamava al cel que Can Ri-
era es protegís: és un referent històric que 

La Verneda, 
pendent del futur 
de Can Riera

La del Putxet serà la última 
estació de l’L9 que entri en 
funcionament, el 2029. Les 
successives crisis van paralit-
zar la seva construcció. Ara, 
les obres s’han reprès. Quan 
estiguin enllestides, s’hauran 
guanyat 11 estacions. Dels 23 
milions de viatges actuals, 
passaran a fer-se 113 milions. 
Tenir aturades les obres 
aquests anys ha costat a l’era-
ri públic 7,5 milions de euros, 
per les tasques de manteni-
ment de la tuneladora, ador-
mida als budells de la ciutat.

Unes 200 persones es van ma-
nifestar el 16 de juny a Sant 
Jaume contra el soroll als bar-
ris de Barcelona, per exigir a 
l’Ajuntament mesures que 
garanteixin el dret al descans. 
L’havien convocat, amb el su-
port de la Favb, plataformes i 
coordinadores de l’Esquerra 
de l’Eixample, el Poble-sec, el 
Poblenou -on fa temps que 
pateixen les molèsties del 
Triángulo golfo-, la Barcelo-
neta, el Clot i el Fòrum. Hi van 
assistir els regidors Eloi Badia 
i Pau González (BComú) i 
Joan Ramón Riera (PSC).

Són temps d’espies. Aquest 
cop, però, no han calgut mit-
jans ultramoderns: s’ha infil-
trat un agent de la Policia en 
entitats i col·lectius. Ho expli-
ca Jesús Rodríguez a la Direc-
ta. L’agent I. J. E. G., policia des 
del 2019, s’ha fet passar durant 
dos anys per un activista del 
moviment pel dret a l’habitat-
ge -anomenat Marc Hernán-
dez-, militant de Resistim, al 
Gòtic. L’agent també va estar 
pluriempleat en el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Cata-
lans. On ha quedat la llibertat 
d’associació?

Punt i final 
de la línia 9 
del metro

Els barris es 
manifesten 
contra el soroll

Espies contra 
el dret a 
l’habitatge

hem de cuidar i valorar per aprendre més 
sobre ell”, declara Sandra Enrique, conse-
llera de Memòria Democràtica i Patrimo-
ni Industrial del Districte de Sant Martí.

Durant la seva història, el mas ha pas-
sat per diferents mans que han conservat 
l’immoble. En l’actualitat, tot i no viure-
hi ningú, encara hi ha persones vincula-
des a la casa que l’empren com a magat-
zem o com a aparcament. “Hem d’agrair 
l’esforç d’aquelles persones que l’han 
mantingut”, expressa Milan.

Convenientment aïllada
La ubicació de Can Riera, encaixonada i 
amagada entre espais urbans, no és favo-
rable a la seva visibilització o promoció 
dins de la Verneda. Els terrenys pertanyen 
a una empresa immobiliària. En estar en 
mans privades, per al veïnat és difícil ac-
cedir-hi. Tot i això, Apropat i el CESMP 
expliquen que l’aïllament n’ha afavorit la 
conservació. “Si la masia hagués estat a la 
vista, potser no la tindríem així”, comen-
ta Arantxa Morán, presidenta del CESMP.

El 2019, el Consistori va aprovar el pro-
jecte urbanístic del Sector Prim. Un pla 
que preveu la construcció de 3.500 pisos, 
equipaments i una plaça pública al vol-
tant de Can Riera. La masia romandrà 
protegida, sense perill de ser enderroca-
da, tot i que encara no s’ha definit quin ús 
públic tindrà. El CESMP proposa conver-
tir-la en un centre d’interpretació local, 
un servei que enriquiria la conservació 
d’història del barri. Ara, Can Riera roman 
estàtica i ferma, com ho ha fet els últims 
cinc segles. Les passes fetes defineixen 
un futur diferent del de Can Nyau, una al-
tra masia del barri enderrocada l’any 
1992. “Si no protegim el que tenim, no ens 
quedarà res”, afirma Morán. Així, l’últim 
vestigi del passat agrícola de la Verneda 
s’ha convertit en l’epicentre de la conser-
vació històrica al barri. eriC moner

Una dècada 
de llUita 
pel patrimoni
Apropat es va fundar el 2011 per pro-
tegir les restes d’una vil·la romana 
trobades al Pont del Treball Digne, 
arran de la construcció de l’estació 
de l’AVE de la Sagrera. Però també 
una de les seves metes va ser la con-
servació de la masada de Can Riera, 
ja que la seva existència corria perill 
per l’execució del pla urbanístic del 
Sector Prim. La documentació de 
l’Ajuntament qualificava l’edifici de 
“construcció rústica”, sense tenir-ne 
en compte el valor històric, i estava 
subjecte a enderrocament. La plata-
forma reivindicava la conservació ín-
tegra del mas, tot i la realització del 
projecte. El Consistori va considerar 
que la categoria d’empara més ade-
quada per al conjunt seria la de tipus 
D (Bé d’Interès Documental), el nivell 
més baix de protecció patrimonial. 
Aquest permet l’enderroc, després 
d’elaborar-ne l’inventari i la docu-
mentació fotogràfica. Finalment,  
davant la pressió veïnal, el 2013 el 
Consistori es va comprometre a mo-
dificar el pla per garantir “el mante-
niment i recuperació” del mas.
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L’últim vestigi del passat agrícola del barri s’ha 
convertit en l’epicentre de la reivindicació pel 
patrimoni. Les entitats demanen la catalogació  
del conjunt com a Bé Cultural d’Interès Local
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el mas resta amagat al costat de l’antiga riera d’Horta, ara soterrada. joAn LInux

la masia, datada 
del segle XVi, és 
innacessible i està 
envoltada per un 
aparcament, un  
camp de futbol i  
dues pistes de pàdel



ons. La seva protagonista és una dona 
que vol ser la mare perfecta, que ator-
ga un paper molt important a la seva 
trajectòria professional i alhora desit-
ja un home que la rescati. Més enllà del 
perfil concret del personatge, l’escrip-
tora explora els dubtes d’una genera-
ció que no sap si defensar l’amor ro-
màntic amb el qual ha crescut o provar 
altres maneres d’estimar, que dubta 
entre el desig de lluitar per salvar una 
relació de parella i l’atracció que exer-
ceixen les aplicacions i llocs web que 
prometen companyies d’usar i descar-
tar. En una de les pàgines del llibre, 
s’explicita la possibilitat que la parella 
clàssica no acabi d’encaixar amb unes 
maneres de viure que es transformen.

Una pregunta incòmoda
Alguns passatges de la novel·la es po-
den llegir des d’una certa perspectiva 
cruel pròpia de la comèdia negra, però 
l’obra també expressa dolors genuïns. 
El recorregut és, per tant, agitat: entre-
tingut i punxegut, amb humor i amb 
tristesa. I amb la perspectiva d’una 
certa sanació, d’un cert pacte. Al final, 
resta una pregunta incòmoda, com 
tantes d’altres preguntes incòmodes 
que sorgeixen durant la lectura: si l’au-
tora, o el seu personatge, han esgotat 
el camí de la introspecció o si el llibre 
retrata -voluntàriament o involuntàri-
ament- un present que no ens deixa 
pensar les nostres vides d’una manera 
profunda. ignasi franch

A Sis mesos d’hivern, la dramaturga i 
guionista Marta Buchaca (Les nenes 
no haurien de jugar a futbol) debuta 
en la novel·la amb la història d’una 
mare de dos fills, també dramaturga i 
guionista, que se separa de la seva pa-
rella en plena pandèmia. Inspirada 
una mica, o no tant, en les seves expe-
riències personals, l’autora ens dibui-
xa una Barcelona que no respon exac-
tament als esquemes fantasmagòrics 
d’altres relats de la vida sota la co-
vid-19. La seva protagonista, emocio-
nalment devastada i necessitada de 
suports i afectes diversos, no obeeix 
obsessivament les directrius de dis-
tanciament social.

Entre atac d’ansietat i atac d’ansie-
tat, l’heroïna quotidiana de Sis mesos 
d’hivern  fa pinya amb un grup 
d’amics, se cita amb usuaris d’aplica-
cions de trobades romàntic-sexuals, 
manté un flirteig amb un altre escrip-
tor i viatja al Madrid dels bars oberts 
i la llibertat -de consumir-. El llibre 
està dominat per la seva protagonis-
ta, centre de l’obra, narradora de veu 
ràpida i impacient. El mateix tarannà 
del personatge facilita que aquest re-

Jordina s’ofega a una llar formada per 
una mare controladora i una germa-
na petita més desimbolta que se sor-
prèn de la falta de vida amorosa de la 
protagonista. El que no sap ningú és 
que aquesta dona jove està sobrepas-
sada per un somni sexual que ha pres 
forma d’al·lucinacions en vigília. La 
seva repressió del desig ha pres for-
mes patològiques, però algunes solu-
cions col·lisionen amb la invisibilit-
zació de la sexualitat i amb el model 
de dona acceptable del nacionalcato-
licisme. Els camins cap al final feliç 
-impossible?- són tortuosos en un 
context d’opressions masclistes par-
cialment assumides per un personat-
ge principal que s’autocastiga, pel seu 
entorn i per la societat en general.

Escrita l’any 1959 i fins ara inèdita, 
Visita a la senyora Soler va ser rebut-

El prolífic Andreu Martín (Prótesis), 
autor d’aspres novel·les negres en els 
temps de la transició espanyola, signa 
una novel·la conjuntament amb Joan 
Miquel Capell (Wad-Ras), veterà dels 
Mossos d’Esquadra i escriptor a temps 
parcial. Els dos narradors ens traslla-
den a la Barcelona dels Jocs Olímpics 
per relatar una sèrie de trames -con-
vergents?- sobre la crisi del clembute-
rol, el frau en la venda de medica-
ments o l’explotació sexual de noies 
menors d’edat. La narració paral·lela 
de les investigacions incrementa el di-
namisme. I els autors fan un cert èm-
fasi en els procediments policials sen-
se arribar a entorpir la narració, que 
inclou també un flirteig romàntic...  
i un cameo de Jordi Pujol.

corporativisme ‘a la catalana’
Més enllà de la diversió que pot pro-
porcionar, Policies adquireix una cer-
ta aparença corporativista. S’insis-
teix en què el desplegament del cos 
policial autonòmic va ser entorpit 
per diverses institucions. A més, les 
intervencions d’un agent estatuni-
denc propaguen un discurs propi de 
moltes ficcions de Hollywood: els 
protocols i les lleis dificulten la tasca 
dels cossos de seguretat perquè res-
pecten massa els drets ciutadans. Si 
bé la narrativa policial nord-ameri-
cana tendeix a mostrar una societat 
al llindar del col·lapse on les soluci-
ons autoritàries són urgents i indis-
pensables, Policies projecta una mi-
r a d a  m e n y s  a g i t a d o r a  i  m é s 
tranquil·litzadora... encara que el seu 
desenllaç ens suggereix que retorçar 
les normes té premi i respectar-les 
suposa que més d’un culpable quedi 
impune. i. f.

lat d’una crisi personal no tingui gai-
res moments de pausa que puguin 
considerar-se temps morts.

La lectura de Sis mesos d’hivern ar-
riba a ser trepidant, bulliciosa i alhora 
convenientment trasbalsadora. Bu-
chaca posa un mirall literari davant 
una figura amb algunes contradicci-

jada per la censura franquista i, pos-
teriorment, descartada pel mateix 
Manuel de Pedrolo. Planteja conflic-
tivitats relativament superades, com 
la incorporació massiva de les dones 
a les feines assalariades -“tot això us 
ve de treballar, afirma la mare”-, però 
també explora dilemes més vigents 
sobre les sexualitats femenines que 
es poden autoacceptar i també reco-
nèixer en societat.

El seu autor repeteix fins a l’exte-
nuació el somni recurrent de la seva 
protagonista, a risc que el lector s’es-
goti tant com el personatge. Alhora, 
mostra l’astúcia narrativa pròpia d’al-
gú que va conrear gèneres populars 
com la novel·la negra: el desenllaç 
del llibre combina l’estudi de perso-
natges amb una inoculació d’emoci-
ons pròpia del thriller. i. f.

Una dona perduda en  
la Barcelona pandèmica

Mossos 
a la ciutat 
olímpica

El camí difícil de  
l’(auto)alliberament femení

Llibre Llibre

Llibre

sis mesos d’hivern

Marta Buchaca
Editorial Navona, 2022
216 pàgines. 18 €

visita a La senyora soLer

Manuel de Pedrolo
Editorial Fonoll, 2022
304 pàgines. 20 €

PoLicies

Joan Miquel Capell i Andreu Martín
Editorial Alrevés, 2021
288 pàgines. 20 €
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La protagonista vol 
ser la mare perfecta, 
bona professional 
i alhora desitja un 
home que la rescati
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El cor robatla Favb inForma

rEvistEs dE barri

El moviment veïnal 
‘ocupa’ el saló de cent

e
l pròxim 4 de juliol, la Federació d’As-
sociacions Veïnals de Barcelona 
(Favb) farà 50 anys. Mig segle de vida 
que l’entitat commemorarà durant 
tot l’any amb un programa d’activi-

tats i un acte central que tindrà lloc el 7 de 
juliol, a les 19 hores, al Saló de Cent. Un es-
pai solemne i amb molta història de l’Ajun-
tament de Barcelona, en coherència amb la 
tradició de lluita de la Federació per guanyar 
espais per a la ciutadania.

El lema escollit, “Ocupem el Saló de Cent”, 
deixa clar que, més que un acte institucio-
nal, serà una tarda de celebració a la qual 
han estat convidades totes les associacions 
veïnals federades. La Favb, de fet, ha fet una 
crida perquè vagin a l’acte amb pancartes re-
ivindicatives, per donar visibilitat a deman-
des històriques i també actuals.

El programa de l’acte central dels 50 anys 
de la Favb inclou la interpretació de diverses 
peces a càrrec de la Coral Smiling del Raval 
i d’un esquetx de l’obra teatral En Bangkok 
también hay ratas, de la companyia La Voz 
Ahogada: estrenada recentment, ret home-
natge a les primeres dones lluitadores de les 
associacions veïnals. “Ocupem el Saló de 
Cent” vol ser també una jornada de reafir-

Al maig ens vam assabentar 
que el número 83 de Masala, 
publicat a l’abril, serà l’últim. 
“La pandèmia ha portat a 
les nostres vides un xic més 
de precarització i proble-
mes. Un poc més d’ansietat 
i desmesura”, expliquen en 
una sentida editorial. Revista 
d’informació, denúncia i 
crítica social de Ciutat Vella, 
s’ha vist obligada a parar. 
“Tornem a les catacumbes, 
a aclucar els ulls un instant. 
Qui sap quan els tornarem  
a obrir per inundar els barris 
novament amb lletres, 
fotografies i il·lustracions 
dissidents”, diuen. Esperem 
que sigui ben aviat.

El número de març de Sant 
Andreu de cap a peus incloïa 
una carta amb males notí-
cies: la revista, fins llavors 
mensual, passaria a ser 
trimestral a partir de l’abril.  
El descens dels ingressos pu-
blicitaris, agreujat per la crisi 
de la covid, ha anat minvant 
la capacitat de finançament 
de la publicació. El número 
677 l’haurem d’assaborir fins 
al juliol. Editada per l’AV de 
Sant Andreu de Palomar, el 
De Cap a Peus és la revista 
local més antiga publicada  
de manera ininterrompuda. 
Us convidem a subscriure-
us-hi perquè torni aviat  
a la periodicitat mensual.

El número d’abril d’El Rebrot, 
la revista de Verneda Solidà-
ria, feia bullir l’olla del Sant 
Jordi amb una separata de 
llibres de proximitat. Con-
feccionada per la Societat 
d’Estvdis de la Verneda de 
Sant Martí, recollia llibres 
d’història del barri, de l’antiga 
vila de Sant Martí de Proven-
çals i d’entitats de referència, 
així com novel·les, poemaris, 
còmics i assajos d’autors i 
autores vernedenques. És 
una bona guia per apropar-se 
al barri a través de la literatu-
ra. I el moment és immillora-
ble: al maig, es va inaugurar 
al barri la Biblioteca Gabriel 
García Márquez.

mació veïnal amb la mirada posada al futur. 
Amb aquesta intenció es portarà a terme una 
lectura col·lectiva del Decàleg del movi-
ment veïnal de Barcelona que es va debatre 
i aprovar durant la darrera assemblea de la 
Favb, celebrada al mes d’abril. L’acte es clou-
rà amb un petit piscolabis.

El programa d’activitats per celebrar els 
50 anys de la Favb inclou, entre d’altres ini-
ciatives, xerrades amb referents del movi-
ment veïnal, itineraris reivindicatius pels 
barris i aquest número especial de Carrer. Al 
maig, a més, es van celebrar unes jornades 
de debat amb la participació del moviment 
veïnal i representants d’altres moviments 
socials. Per a més informació sobre el pro-
grama, podeu consultar la pàgina web de la 
Federació: www.favb.cat. rEdacciÓ

La Favb celebra 50 anys 
en aquest espai solemne 
amb un acte central  
el 7 de juliol, al qual  
es vol donar un caire 
festiu i reivindicatiu

“no volem 
habitatges 
de luxe que 
no s’integrin 
amb l’entorn”

Jordi Jansà
President de l’AV 
La Maquinista-Mercedes

La Favb té des de l’abril una nova entitat federada: l’AV La Maquinista-
Mercedes. Creada el 2021, segueix de prop la urbanització dels ter-
renys que la firma automobilística tenia al Bon Pastor. Té una noran-
tena de socis i Jordi Jansà n’és el president. Sense currículum 
d’activista, el seu perfil tècnic -és arquitecte- va afavorir que s’inte-
grés a la junta. Abans havia viscut a l’Eixample, Gràcia i Montbau.

Parla’ns d’aquest sector del Bon Pastor.
Té uns vint anys i forma de falca. Al nord, el centre comercial de la Ma-
quinista; a ponent, el tren que ens separa de Sant Andreu; a llevant, un 
polígon industrial que ens separa del nucli antic del Bon Pastor; i al sud, 
el polígon de la Sagrera. Som uns 800 habitatges, unes 2.500 persones.

Fa uns anys ja hi va haver un intent de fer-hi una associació.
Cap al 2014, va sorgir una entitat d’amics del parc de la Maquinista, una 
protoassociació veïnal, per evitar que s’hi fes una escola en sòl de zona 
verda. Assolit l’objectiu, es van desmobilitzar. El Bon Pastor més antic 
suma molts anys de lluita veïnal, però la nostra zona és nova, els veïns 
venen de tot arreu, i no hi havia tanta cohesió. No hi havia prou múscul.

Per què heu creat ara l’associació?
Quan va començar el procés participatiu per la transformació de la 
Mercedes, la majoria dels veïns i veïnes de la zona no ens vam assaben-
tar de les dues primeres reunions. Llavors vam veure que la proposta 
que hi havia, la de l’AV del Bon Pastor, ubicava els blocs nous just al da-
vant dels nostres. Vam constatar que, si volíem que el projecte respon-
gués als interessos dels dos nuclis, necessitàvem tenir veu pròpia.

Quina proposta feu?
Volem refer ponts, relligar el barri. No té sentit que tots els equipa-
ments estiguin en el nucli antic. La biblioteca és allà, i està bé. El CAP, 
el centre cívic i la llar d’avis també hi són, i està bé. Però que els d’allà 
hagin de venir a algun equipament també estarà bé. Escampem-los 
pel territori. Nosaltres anem i vosaltres veniu. Cosim i integrem.

Una altra parcel·la en procés de canvi és la de la Maquinista.
Hem aconseguit que els blocs que s’hi faran no tinguin 25 plantes, sinó 
17. No volem que passi com a Diagonal Mar, amb habitatges de luxe 
que no s’integrin ni formalment ni socialment amb l’entorn.

I quant a la mobilitat?
La Mercedes, a banda d’habitatges, acollirà una universitat, una es-
cola, molts metres de terciari... Hi haurà més desplaçaments, i no hem 
vist cap projecte que millori la mobilitat. I això que en moments pun-
tuals, com al Nadal, l’afluència al centre comercial ja genera taps.

La Maquinista és un veí problemàtic?
La façana que limita amb nosaltres, al carrer de Sao Paulo, és una zona 
de càrrega i descàrrega. Hem parlat amb ells i els hem demanat que 
s’obrin, que hi posin botigues. Hi ha centres comercials més urbans, 
que es fonen i es connecten amb la ciutat. El nostre és una barrera, un 
búnquer. A més, absorbeix molt: no tenim comerç de proximitat.

On es reuneix l’associació?
Fins no fa gaire, en un bar. Ara ens han cedit un local en una escola que 
es va fer gràcies a la reivindicació del veïnat. Ens agradaria poder uti-
litzar algun espai del Museu de la Maquinista. I més endavant, tenir un 
local propi en algun dels equipaments projectats.

Et vas instal·lar a la zona atret pel parc lineal sobre les vies del tren.
Han passat vint anys i encara està a les beceroles.

La caricatura d’aquest Cor robat no porta la firma de l’amic Manel Puyal. 
El tenim de baixa i el trobem a faltar. Recupera’t aviat! Et volem veure de 
nou en aquesta pàgina! l’EQUiP dE carrEr

masala de cap a Peus El rebrot



“Desde mi 
casa me 

puedo ver 
en los Pisos 

Rosas. Somos 
felicidad”

jeSúS maRtínez
ENTREVISTA
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E
l Gobierno estaba sumido en el páni-
co y no se daba por satisfecho con el 
arresto de las mujeres que habíamos 
roto ventanas. Con una ceguera y 
una actitud de lo más estúpida, pre-
tendían conseguir la imposible haza-
ña de destrozar de golpe todo el mo-

vimiento activista”. El capítulo II del libro III de 
las memorias de la sufragista Emmeline 
Pankhurst (Mi historia) hace honor a la madre 
coraje de Mánchester que luchó por el voto fe-
menino: impetuosa, directa, espontánea.

Los mismos rasgos que definen a la señora 
Pankhurst, que puso en jaque a los whigs y a 
los tories del Parlamento británico, también 
definen a Urmila Devi (Mandi, Himachal Pra-
desh, India, 1976). Vecina de la calle Alts Forns, 
ayuda en lo que puede en la Associació de 
Veïns de la Vinya (Alts Forns, 87), en la Marina-
Zona Franca. Según la presidenta de la entidad, 
Carmen Higueras, “ella es una colaboradora de 
muchas cosas”.

“Acompaño a los extranjeros al médico y les 
ayudo en la escuela con sus hijos. También les 
ayudo en la compra, si lo necesitan...”, desgrana 
Urmila, reciedumbre, cilantro, dispositiva. “Tam-
bién estoy en la asociación de madres y padres 
del colegio Enric Granados”.

Con dos hijos adolescentes -Raúl y Abhi-, Ur-
mila llegó a Barcelona el 22 de marzo de 2007. Lo 
recuerda con nitidez. Un día lluvioso, cobrizo, 
como un toisón de fuego. Todo se le hizo cuesta 
arriba porque todo era diferente. “Mi marido me 
dijo que tenía que decir siempre hola, que es el 
saludo de aquí. Pero el primer día me encontré a 
la vecina y le dije hello”, dibuja una sonrisa en su 
rostro, con los vivos colores de un sari.

El marido de Urmila, Sharma, había llegado 
a Barcelona en 1999, después de un largo reco-
rrido de estancias laborales en diferentes paí-
ses: trabajó en Libia, Suiza, Francia... Mecánico 
de profesión, al principio se estableció en el ba-
rrio de la Sagrada Família -L’Eixample-, pero 
pronto se metió en la hipoteca de un piso en la 

Marina, “un lugar próspero, bonito”. Urmila  
y Sharma se casaron en 2003.

“En la India, yo era profesora infantil, de ni-
ños de tres a diez años. Les daba clases de mate-
máticas, inglés y danza. Por eso, hace una déca-
da, me quise involucrar en las cosas de aquí”, 
relata, vestida con un suit azul cerúleo y con el 
bindi rojo y el sindoor, símbolos de la mujer ca-
sada. “Todos me preguntan por lo mismo. Que 
dónde me compro las telas. Los trajes me los 
traen de la India”, anota, y contabiliza una trein-
tena de paisanos indios en los contornos de la 
Marina-Zona Franca.

“Yo me llevo bien con todo el mundo. Una vez 
sufrí racismo por una persona, pero ya está todo 
arreglado. Él me pidió disculpas cuando ya me 
conoció bien. Ahora le obsequio con mi comida... 
A mí me gusta el picante”, contesta, y se le alegra 
el semblante. Se puede decir que su familia es fe-
liz: “Somos felicidad”.

Urmila Devi es una de las tres mujeres del mu-
ral que el artista Teo Vázquez ha plasmado en 
los edificios de La Capa, conocidos también 
como La Pantera Rosa, en el bloque de Mare de 
Déu de Port con Alts Forns. El artista la describe 
así: “Muy comprometida con su familia, dispues-
ta siempre a ayudar a los demás y con una son-
risa en su cara”. Otros de los once personajes del 
mural: El Chele, que ayuda con los más peque-
ños; Tom, experto en artes marciales; José el 
Francés, ya mayor y con mucha voluntad...

Urmila dice: “Fue muy divertido. Teo [Váz-
quez, artista] me hizo un montón de fotografías, 
moviendo los brazos [imita las poses], fue can-
sado pero muy divertido”. Y añade: “Desde la 
ventana de mi casa me puedo ver en los Pisos 
Rosas. Yo creía que sería algo más pequeño. Mu-
chos me reconocen por la calle y me paran: 
«¿Eres tú?». No tristeza. Soy feliz”.

Urmila significa mar enfadado. Algo así como 
mar encabritado, embravecido, tormentoso, ma-
rejada o marejadilla. Pero no parece que le haga 
justicia el nombre. Se le pregunta la opinión so-
bre la guerra de Ucrania: “Ay, qué pena”.

Urmila Devi, 
activista india y vecina 

del barrio de la Vinya
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