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Tot i el col·lapse viscut aquest estiu a la ciutat 
per la massificació turística, el consorci 
público-privat segueix apostant per la promoció 
de la ‘marca Barcelona’ i es planteja noves 
estratègies per atreure més turisme

cristina palomar

L
’octubre passat Barcelona va aco-
llir la Convenció de Turespaña, un 
organisme del Govern central en-
carregat de la promoció a l’estran-
ger d’Espanya com a destinació 

turística. L’acte, amb poca repercussió 
mediàtica, va culminar amb la interven-
ció del primer tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Barcelona, Jaume Collboni. 
Tant ell com el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives, Xavier Marcé, van 
avançar cap on va el model turístic bar-
celoní post-covid. “Anem cap a la quali-
tat, la diversificació i la descentralització, 
apostant per un turisme sostenible i 
equilibrat que crea llocs de feina de qua-
litat”, assegurava el dirigent socialista. 
Marcé ho acabava d’adobar afegint que 
“cal construir una ciutadania única, con-
figurada per residents i turistes”.

Tanmateix, més enllà dels discursos, 
parlar de la indústria turística des de la 
qualitat mediambiental i laboral és, ara 
per ara, una entelèquia si no s’aborda 
des d’una perspectiva de racionalització 
i decreixement turístic. La realitat és tos-
suda: Barcelona és un territori finit, mo-
delat pels seus barris i els seus habi-
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l’aire lliure. El document estratègic, ela-
borat entre el 2018 i el 2021, es va presen-
tar aquest octubre passat als regidors de 
Barcelona i d’altres municipis de l’en-
torn metropolità. Ara ja no es parla de 
sector turístic, sinó d’“economia del vi-
sitant” i inclou en el paquet turístic sec-
tors econòmics que tradicionalment 
quedaven fora d’aquest àmbit.

La missió del consorci és posicionar la 
ciutat com a destinació turística interna-
cional “d’acord amb la marca Barcelona” 
treballant “al servei de l’economia i del 
sector turístic des de la sostenibilitat i 
l’entesa público-privada”. De fet, només 
cal donar un cop d’ull a la documentació 
pública per veure el sense sentit que té 
que l’Ajuntament de Barcelona -amb 7,3 
milions d’euros- i la Diputació de Barce-
lona -amb mig milió- financin amb diners 
públics un organisme que vetlla pels in-
teressos privats. “Turisme de Barcelona 
està finançada de forma pública, però es 
gestiona de forma privada. El seu funci-
onament és molt opac perquè no ha de 
donar comptes a ningú”, explica Pere Ma-
riné, responsable d’espai públic, habitat-
ge i turisme de la Favb.

Gestionat per mans privades
El Consell General de Turisme de Barce-
lona està format per una presidència, 
tres vicepresidències i 26 vocals: 11 desig-
nats pel Consistori, 12 per la Cambra de 
Barcelona i tres per la Fundació Barcelo-
na Promoció, de Joan Gaspart. La presi-
denta és l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, mentre que els tres vicepresi-
dents són Mònica Roca, presidenta de la 
Cambra; Xavier Marcé, regidor de Turis-
me, i l’empresari hoteler Jordi Clos. En 
aquest consell, la majoria està en mans 
privades. El mateix passa amb el comitè 
executiu presidit per Eduard Torres 
(Gremi d’Hotels de Barcelona), amb Mar-
cé i Clos com a vicepresidents. Pel que fa 
als vocals, l’Ajuntament en té tres, igual 
que la Cambra de Comerç, mentre que 
Barcelona Promoció en té un.

Gairebé 30 anys després de la seva fun-
dació, Turisme de Barcelona i la seva de-
fensa aferrissada del turisme massiu són 
cada vegada més qüestionats. Per a Pere 
Mariné, la seva pròpia existència és una 
anomalia i en reclama la desaparició. “No 
veiem el sentit a una institució finança-
da amb diners públics que fa el que li 
rota. La majoria dels ajuntaments tenen 
una àrea pròpia de gestió turística, cosa 
que no passa a Barcelona”, recorda. Des 
de la Xarxa SET, la xarxa de ciutats del 
sud d’Europa contra la turistització, 
s’acusa Turisme de Barcelona de funcio-
nar com un lobby. “Rep finançament pú-
blic i el destina sistemàticament a la pro-
moció turística de Barcelona decidida pel 
mateix sector privat que se’n beneficia. 
Aquests fons públics són destinats a 
atreure més turistes, cosa inacceptable 
en un moment de crisi energètica i climà-
tica”, denuncia.

El passat 27 de setembre, en el marc de 
la celebració del Dia Mundial del Turis-
me, la Xarxa SET va fer públic un mani-
fest -amb el suport de moltes entitats, en-
tre elles la Favb- per denunciar l’impacte 
i les conseqüències de la intensificació 
turística després de la pandèmia, con-
nectant el fet amb l’agreujament de les 
desigualtats socials i la crisi climàtica 
sense precedents. El document, amb el 
títol World Tourism Day=Collapse Tour-
ism Day, es va llegir davant la seu de Tu-
risme de Barcelona com a símbol de “la 
inversió de diners públics en la promoció 
i el rescat d’una activitat de lucre privat 
que genera i agreuja desigualtats socials” 
en referència al turisme.

agafar el bou per les banyes
La principal queixa de les entitats barce-
lonines que aposten per un canvi de mo-
del turístic coincideix en dues coses: que 
el consorci fa el que vol sense tenir en 
compte les necessitats de la ciutat i el 
context global, i que l’Ajuntament de Bar-
celona no s’atreveix a plantar-li cara. 
“L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no 
s’ha atrevit mai a canviar-ne els estatuts”, 
remarca Mariné. Tampoc el PSC, respon-
sable de l’àrea econòmica del Consistori, 
ha qüestionat mai el funcionament de 
l’organisme “per la seva vinculació amb 
els sectors econòmics de la ciutat”, afe-
geix. No cal oblidar que Jaume Collboni 
ha defensat el Gremi de Restauració de 
Barcelona en la polèmica sobre les terras-
ses i ha donat suport a la qüestionada 
ampliació de l’aeroport del Prat.

La necessitat de buscar alternatives a 
una activitat econòmica basada en el 
consum excessiu de béns i serveis, que 
precaritza el mercat laboral, alimenta 
l’especulació immobiliària i destrueix el 
teixit veïnal, està damunt la taula. “Cal re-
pensar el model turístic actual i apostar 
clarament per la desconcentració. Neces-
sitem una política turística que prioritzi 
l’equilibri social”, remarca Mariné. Tam-
bé Dani Pardo, membre de l’Assemblea de 
Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), 
explicava al número 160 de Carrer que, 
contràriament als que es feliciten per la 

quantitat de llocs de treball que genera la 
indústria turística, “el veritable drama és 
que hi hagi tanta gent treballant en el tu-
risme, que és el sector que pitjor paga”.

Pardo no es mossega la llengua quan 
es refereix a Collboni. Després del procés 
de desindustrialització de la ciutat, des 
dels anys noranta l’economia de Barce-
lona s’ha centrat en el turisme i la inver-
sió immobiliària. “S’especialitza la ciutat 
en un sector de sous baixos, d’alta flexi-
bilitat laboral, de molt treball en negre, i 
el senyor Collboni va i ens diu que hem 
d’estar contents que ens estiguin explo-
tant i que hem de seguir per aquest 
camí”, ironitza. Tanmateix, trobar alter-
natives a aquest lucratiu sector econò-
mic és complicat i els principals respon-
sables d’entomar el repte són unes 
institucions que, ara per ara, miren cap 
a una altra banda i deixen que Turisme 
de Barcelona segueixi buscant turistes, 
si cal, sota les pedres, en un context de 
crisi econòmica global.

a la recerca del turista ric
Un exemple és el viatge que a final d’oc-
tubre va fer una delegació del consorci a 
Milà, per assistir a la 38a convenció inter-
nacional de l’Associació IGLTA (Interna-
tional LGBTIQ+ Travel Association), amb 
l’objectiu de consolidar Barcelona com a 
destinació de referència del col·lectiu 
LGBTIQ+ i internacionalitzar les empre-
ses turístiques especialitzades en aquest 
públic. Segons Turisme de Barcelona, el 
visitant LGBTIQ+ té un perfil socioeconò-
mic alt i és el segment de més creixement 
entre els consumidors turístics. “Mou 
més del 3% del volum de turistes a nivell 
mundial i representa un 15% de la despesa 
turística”, explica en un comunicat.

Els viatges a Mèxic, a la recerca de tu-
risme de poder adquisitiu alt, o recent-
ment a Madrid, per promocionar la capi-
tal catalana com a destinació nadalenca, 
són altres exemples de l’estratègia actu-
al del consorci barceloní. El canvi més 
destacat respecte a altres anys el marca 
l’actual context econòmic postpandè-
mic: guerra a Ucraïna, inflació dispara-
da, preu dels combustibles pels núvols, 
augment de la pobresa i les desigual-
tats... Aquesta peculiar selecció natural 
obliga el lobby turístic barceloní a fugir 
del turisme low cost. “A Barcelona hi ha 
hagut un ampli consens per evitar re-
muntar la crisi del sector oferint preus 
baixos per atraure el màxim de visi-
tants”, assegurava Xavier Marcé en un 
article publicat a liniaxarxa.cat.

la carta als reis mags
De cara al 2023, Turisme de Barcelona vol 
consolidar els mercats turístics que han 
tornat a la ciutat després de la covid-19, 
reconquerir el visitant asiàtic i augmen-
tar el de congressos. Lluny queda el turis-
me rus, molt tocat per la invasió d’Ucraï-
na, i el britànic, pel Brexit. Segons el seu 
president, Eduard Torres, la ciutat tanca-
rà aquest 2022 amb el 85% dels visitants 
del 2019, però amb més despesa i estades 
més llargues. Ara, totes les mirades del 
lobby turístic barceloní estan posades en 
el retorn del turisme xinès, la celebració 
de la Copa Amèrica de Vela 2024, la nodri-
da agenda de congressos i l’elecció del di-
rector del Barcelona Convention Bureau, 
Christoph Tessmar, com a director de la 
ICCA, l’Associació de Congressos i Con-
vencions Internacionals.

tants, i difícilment pot donar acollida a 
més turisme sense desallotjar prèvia-
ment el veïnat de l’espai compartit, com 
passa des que algú es va inventar la mar-
ca Barcelona als anys noranta. L’ocupa-
ció que genera el turisme és temporal i 
amb unes condicions laborals molt pre-
càries tant d’horaris com de sous. I pel 
que fa a la diversificació, oferir alterna-
tives a l’exitosa oferta de turisme de sol 
i festa no és senzill.

Un organisme al servei dels ‘lobbies’
Precisament, vendre productes turístics 
a mida de cada segment d’interès és un 
dels objectius de Turisme de Barcelona, 
un consorci público-privat creat el 1993 
per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra 
de Comerç de Barcelona i la Fundació 
Barcelona Promoció. Aquest organisme 
treballa des d’aleshores per promoure la 
ciutat com a destinació turística a nivell 
nacional i internacional oferint un ven-
tall ampli de productes i serveis fet a 
mida del lobby turístic que l’integra i el 
controla -restauradors i hotelers-. Lluny 
de la regulació plantejada des d’algun 
sector per raons socials i climàtiques, 
l’actual estratègia de màrqueting turístic 
de la Destinació Barcelona dissenyat pel 
consorci proposa, fins i tot, ampliar l’ofer-
ta turística.

Un cop superades les restriccions de 
mobilitat imposades per la covid-19 a ni-
vell mundial, aquest estiu el turisme va 
tornar a col·lapsar el centre de la ciutat. 
En aquest context de recuperació, Turis-
me de Barcelona vol reforçar ara el paper 
del sector empresarial en la promoció, 
treballar amb dades reals per adaptar 
l’oferta d’espais i actius turístics, i posar 
en valor l’entorn natural i les activitats a 
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LLUITES	PEL	
CONTROL	INTERN

La gestió a Turisme de Barcelona no es 
caracteritza per ser, precisament, una 
bassa d’oli. a la polèmica del 2008 per 
la dimissió de l’exregidor socialista jor-
di William carnes per les sospites so-
bre la seva gestió com a director, s’hi ha 
afegit aquest 2022 la destitució fulmi-
nant de marian muro, la directora del 
consorci des del 2019, per suposades 
desavinences entre la directiva i el con-
sistori barceloní, concretament amb el 
PSc. L’acomiadament de muro era un 
secret a veus a causa, en gran part, del 
seu enfrontament amb la gerent de tu-
risme, arantxa calvera, un càrrec de 
confiança de nova creació. L’aterratge 
de calvera, excap de gabinet de jaume 
collboni, ha estat interpretat pel lobby 
turístic barceloní com una desautorit-
zació de l’actual direcció, on muro gau-
dia d’un gran reconeixement per haver 
estat abans directora general del Gru-
po julià, i un intent de l’ajuntament de 
Barcelona de controlar el consorci.

Ja	no	es	parla	de	
sector	turístic,	sinó	
d’economia	del	
visitant,	i	s’aposta	
per	construir	una	
ciutadania	única	
de	veïnat	i	turistes



con tres estrellas Michelin, y Enigma, del 
chef Albert Adrià, hermano de Ferran 
Adrià. Por eso El Palace ha abierto su pro-
pio espacio de degustación, Amar Barce-
lona, con el cocinero Rafael Zafra.

2. “Tradiciones: Como todo pueblo, te-
nemos nuestras tradiciones, que han pa-
sado de padres a hijos y que definen la per-
sonalidad y el carácter de nuestra tierra. 
Bailar la sardana, hacer castillos huma-
nos, ver cómo un huevo baila sobre una 
fuente, sacar a los gigantes en las fiestas 
populares, decorar las calles en las fiestas 
del barrio de Gràcia son algunas de ellas”.

Un ejemplo del apartado “Tradicio-
nes”: “Calles decoradas en el barrio de 
Gràcia: si nos visita entre el 15 y el 21 de 
agosto, podrá pasear por las repletas ca-
lles del barcelonés barrio de Gràcia, cu-
yas calles están engalanadas. Se trata de 
unas fiestas consideradas de interés na-
cional, que fomentan la cohesión y la 
convivencia de los vecinos, que trabajan 
juntos durante meses para que su calle se 
alce con el premio a la más bonita”.

Para que se sientan barceloneses por 
un día o por una tarde, se les anima a en-
trar en alguna de las chocolaterías de la 
calle Petritxol.

3. “Arte, cultura, arquitectura: Ha-
blar de Barcelona es hacerlo de arte, cul-
tura y arquitectura. Escritores como Car-
los Ruiz Zafón, Eduardo Mendoza y 
Manuel Vázquez Montalbán... El moder-
nismo de la mano de Gaudí, Puig i Cada-
falch y Domènech i Muntaner... Joan 

1. “Comer-Beber: La gastronomía es 
una forma de compartir y de celebrar. 
Nos gusta disfrutar de los productos au-
tóctonos, comprarlos, cocinarlos o de-
gustarlos en los maravillosos locales de 
nuestra ciudad, acompañados de los vi-
nos y cavas que nos da nuestra tierra. Ca-
taluña tiene diez denominaciones de ori-
gen, una de ellas cualificada en vino, y la 
denominación de origen cava. El vermú 
de los fines de semana, las tapas y sentar-
se alrededor de una buena mesa forman 
parte de la cultura no solo de nuestra ciu-
dad, sino de todo el país”.

Un ejemplo del apartado “Comer-be-
ber”: “Las patatas bravas: cuenta la le-
yenda -y la refrendamos- que las mejo-
res son las de El Tomás de Sarrià, en el 
barrio de Sarrià, que, además, por sí mis-
mo, merece una visita. Aprovechen para 
pedir también unas anchoas. Las bravas 
del Bar Mandri, en la parte alta de la ciu-
dad, no se quedan atrás”.

Destinos solicitados son los restauran-
tes Lasarte, del chef Martin Berasategui, 

jesús martínez

A 
nadie se le ha ocurrido nun-
ca echar abajo el Hotel Pala-
ce Barcelona -*****, antiguo 
Hotel Ritz, “Atemporal”-, in-
augurado en 1919, y colocar 

en el lugar de sus 120 habitaciones otros 
tantos contenedores marítimos [ver pá-
gina 26]. Si tenemos en cuenta que una 
habitación clásica -“Relajación pura”- 
ocupa 38 metros cuadrados y que un con-
tenedor marítimo clásico -marca Ever-
green- ocupa 27 metros cuadrados, 
necesitaríamos unos ciento setenta con-
tainers. El satánico guitarrista de los Ro-
lling Stone Ronnie Wood se quedaría con 
cinco, porque él siempre duerme en una 
suite. O dice que duerme.

En el Palace Barcelona, en la Gran Via, 
668, los turistas con desorbitado poder 
adquisitivo -“clientes”-, el llamado turis-
mo de lujo, tienen a su disposición una 
especie de guía de la ciudad redactada 
por su equipo de comunicación. Se titula 
Loving Barcelona -las oes simulan cora-

zoncitos-, y se subtitula: “Cómo visitar 
Barcelona como un auténtico local”.

En realidad, no es una guía. Se pre-
senta así: “No se trata de una guía de la 
ciudad, sino de una recopilación de há-
bitos, costumbres y lugares que compo-
nen la forma en la que nos gusta vivir a 
los barceloneses”.

Las nacionalidades de los clientes vip: 
estadounidenses, qataríes, japoneses, 
chinos y coreanos. No hacen gestiones ni 
colas, cuentan con agentes que les orga-
nizan el programa de viajes.

En el Palace no han tratado con exce-
sivos clientes extravagantes -se cuenta 
que el cantante Michael Jackson solicita-
ba pintar de negro las paredes de sus ha-
bitaciones-. Sí tratan con “clientes de-
manding”, que piden, por ejemplo, que la 
kettle (tetera) no falte junto con la bande-
ja de fresas y la botella de champaña. O 
bien, en el caso de quienes proceden de 
los países de Oriente, que se vacíe el mi-
nibar porque no quieren ver alcohol.

Este es el recorrido de ocho hits que no 
es un recorrido, según la guía que no es 
guía Loving Barcelona, del Palace:

Los turistas ‘vip’ no hacen gestiones ni colas y 
cuentan con agentes que les organizan el viaje. 
Algunos combinan Barcelona con el esquí en los 
Pirineos: a veces el trayecto lo hacen en helicóptero

‘Loving Barcelona’, guía 
para turistas ‘de calidad’

Algunos escogen 
Barcelona para 
casarse porque es 
un punto intermedio 
para que acudan 
invitados de los  
cinco continentes

d’entrAdA: turisme de bArcelonA
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El paseo de Gràcia promociona sus tiendas de lujo como experiencia de ‘shopping’ para turistas de alto nivel adquisitivo. marc javierre



Miró, Antoni Tàpies, Enric Miralles, Pau 
Casals… Nombres históricos y ya inter-
nacionales que han dejado un legado 
perceptible en la ciudad”.

Un ejemplo del apartado “Arte, cultu-
ra, arquitectura”: “Adentrarse en el pasa-
do de la ciudad, bajando al subsuelo de la 
misma y visitando los refugios antiaé-
reos de Barcelona”.

El guest relations que acompaña al 
cliente hasta la habitación le ofrece la 
disponibilidad del hotel para sugerir re-
comendaciones o hacer reserva en algu-
na “experiencia inmersiva” como las No-
ches Mágicas de Casa Batlló.

4. “Naturaleza: Barcelona es una ciu-
dad afortunada con un clima mediterrá-
neo que combina paisaje de costa y 
montaña y que, además, tiene unos par-
ques y jardines que consiguen alejarnos 
del bullicio”.

Un ejemplo del apartado “Naturaleza”: 
“Turó Park: Es un lugar recogido, elegan-
te y acogedor. Un espacio a la sombra de 
bosquecillos, parterres de hiedra, cami-
nos curvilíneos y rincones paisajísticos 
de gran belleza. Desde su creación a prin-
cipios del siglo XX es, sin duda, uno de los 
parques más emblemáticos de Barcelona”.

Los rusos hacen el combinado de Bar-
celona y pistas de esquí en los Pirineos. 
Para ganar tiempo, a veces, el trayecto lo 
hacen en helicóptero.

5. “Callejear: Nos gusta pasear y per-
dernos por las estrechas calles y plazas 
de los barrios de Barcelona y admirar su 
arquitectura y belleza”.

Un ejemplo del apartado “Callejear”: 
“Plaza de El Sortidor: uno de los centros 
neurálgicos del barrio barcelonés del 
Poblesec, acogedor y próximo. Es de 
esos lugares que se mantienen fieles a su 
pasado, con aroma de barrio obrero y 
personal”.

Como el Mercat de la Boqueria ya está 
atestado, se les emplaza a que se sorpren-
dan con otros mercados como el del Ninot.

Agencias como Made for Spain & Por-
tugal -“The ultimate travel experience”- 
se han especializado en viajes persona-

l
’empresariat hoteler ens té 
acostumats a la queixa cons-
tant. Però no només ells: aques-
ta pràctica s’estén a múltiples 
activitats vinculades al turis-

me. Constantment reclamen a l’admi-
nistració pública recursos i actuacions 
de tota mena que els faciliti el negoci 
i, al mateix temps, exigeixen que els 
deixin fer, que ja n’hi ha prou de regu-
lacions. I això passa a Barcelona, però 
no només: és arreu. Tant és així que es 
tracta d’un empresariat que s’ha espe-
cialitzat en plorar. I ho fa com si li de-
guéssim alguna cosa, perquè, sincera-
ment, creuen que la ciutat és seva. 
Davant de qualsevol qüestionament 
d’aquesta lògica, els seus encarregats 
de comunicació, màrqueting i una 
acadèmia complaent etziba sempre el 
mateix argument: vivim del turisme!

Per què aquesta plorera constant? 
Altres sectors empresarials reclamen 
també tractes de favor, i quan no es 
compleixen les seves demandes ame-
nacen de traslladar les seves inversi-
ons. La indústria tot sovint fa això, i ho 
aconsegueix. Però fa menys soroll. 
Què els hi passa, doncs, als nostres ho-
telers? Com expliquem aquesta barre-
ja entre plorera i arrogància?

Més enllà de la conformació d’una 
determinada classe empresarial i dels 
canvis en la composició del capital tu-
rístic en la nostra ciutat, hi ha alguna 
cosa en el funcionament del turisme 

que ajuda a entendre aquest compor-
tament: venen allò que no és seu. Els 
capitals turístics viuen fonamental-
ment d’un territori on hi ha o passen 
coses que exploten. Hi ha platges, fes-
ta, cultura, possibilitats de fer negoci, 
coneixement, i fins i tot una població 
que fa coses tan pintoresques com 
xerrar al carrer, organitzar festes po-
pulars o fer grafitis. Tot això és la base 
perquè funcioni el negoci turístic: ge-
nera atractius. Ningú ve a Barcelona 
atret per una habitació d’hotel. La llo-
ga per uns dies perquè en aquesta ciu-
tat passen coses que li interessen.  
I això implica que l’entorn és central i 
que, a diferència d’altres sectors pro-
ductius, no es poden desplaçar bus-
cant indrets on els costos de produc-
ció, com el treball, siguin més barats. 
I no ho poden fer perquè el que venen 
està arrelat territorialment, i no és 
seu, encara que s’ho creguin.

Què comporta aquesta lògica en el 
funcionament del negoci turístic que 
dificulta que es puguin desplaçar bus-
cant condicions més òptimes? Bàsica-
ment que pressionen allà on són en 
dos sentits. Per una banda, reduint els 
costos productius. Per exemple, pre-
caritzant el treball per tal d’abara-
tir-lo. Per l’altra, exigint a l’adminis-
tració pública que els arregli l’entorn 
per atraure la seva clientela. I això su-
posa recursos per a promoció, infraes-
tructures, ús de l’espai, seguretat... Per 
això ploren, perquè el seu model de 
negoci es basa en vendre allò que no 
és seu, i cal que els hi adeqüin per fa-
cilitar-los les coses. Ploren per exi-
gir-ho. En realitat, sembla que més 
aviat viuen de nosaltres.

per què ploren 
els hotelers?

anÀLIsI Ningú ve a Barcelona atret per una habitació 
d’hotel. La lloga per uns dies perquè a la ciutat passen 
coses que li interessen. D’això viuen els capitals 
turístics, d’explotar una cosa que no és seva
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lizados de lujo. De su portal web: “Ya sea su 
deseo seguir la estela de la realeza en Ma-
drid, dejarse llevar por la brisa marina de 
Barcelona o domar un toro bravo en la mí-
tica Andalucía, la aventura le espera en 
cada rincón”.

6. “Nuestras tiendas: Debido a su estra-
tégica situación geográfica, Barcelona ha 
sido, históricamente, una ciudad de comer-
ciantes. Pequeños comercios con historia y 
encanto mantienen abiertas sus puertas 
para todo aquel que los quiera descubrir”.

Un ejemplo del apartado “Nuestras tien-
das”: “Librería Altaïr: fundada en 1979, supe-
ra el concepto de una librería para ser un es-
pacio cultural, punto de encuentro, de 
conexión entre viajeros y actividades cultu-
rales vinculadas al hecho de viajar. Es la li-
brería especializada más grande de Europa, 
con más de sesenta mil títulos”.

7. “Nuestras vistas: Hay innumerables fo-
tografías de vistas de Barcelona. Nosotros te-
nemos algunos rincones para disfrutarlas”.

Un ejemplo del apartado “Nuestras vis-
tas”: “Búnkers del Carmel: desde hace unos 
años es más conocido como lugar en el que 
contemplar una maravillosa vista de Barce-
lona, pero hasta no hace mucho tiempo este 
punto situado en el Turó de la Rovira, en el 
barrio del Carmel, contenía en soledad los 
restos de una batería antiaérea de la Guerra 
Civil española”.

Se dan mucho las pedidas de mano, con 
flores y violinistas en el solárium con vis-
tas, que “se privatiza” para la ocasión -se 
cierra-. La mayoría de las parejas contrata 
un wedding planner para que le preparen el 
evento. En algunos casos, curiosamente, la 
elección de Barcelona para el enlace se debe 
a que los invitados provienen de los cinco 
continentes y la capital catalana es un fe-
nomenal punto intermedio. Por eso, los ho-
teles consultados coinciden en la necesidad 
de mejorar la conectividad -léase amplia-
ción del aeropuerto de El Prat-. Y a remol-
que, en la necesidad de mejorar la seguri-
dad. Notan un incremento de los hurtos a 
este tipo de turistas de “calidad”. Cuando les 
roban, el staff les acompaña a la comisaría 
para que se sientan arropados. A los clien-
tes con relojes de marca se les avisa: “Por fa-
vor, tenga muchísimo cuidado”.

8. “Salir de Barcelona: A los barcelone-
ses también nos gusta mucho salir de Barce-
lona, echarla de menos por un día y disfru-
tar de magníficos lugares muy cercanos”.

Un ejemplo del apartado “Salir de Barce-
lona”: “Sitges: un encantador pueblecito 
marinero al que, además, podemos ir nave-
gando. Un poco de playa, unos pasos en su 
paseo marítimo, una visita a su iglesia y un 
buen arroz -o sus tradicionales patatas con 
sepia-. De camino podemos parar en Les 
Casetes del Garraf, con su pequeña playa  
y las antiguas casitas”.

Los clientes norteamericanos de cruce-
ros vienen tres días, se suben a bordo del 
barco y luego, de vuelta, se hospedan otros 
tres días en la ciudad.

Uno de los proverbios de la Biblia dice 
que los ricos también son amados.

“Sitges es un 
encantador 
pueblecito 
marinero cercano 
a Barcelona al que, 
además, podemos 
ir navegando”

Jordi Mestre, anterior president del Gremi d’Hotels de Barcelona, parla 
amb l’alcaldessa Ada Colau, el febrer del 2020. ajuntament de barcelona
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mençat a aplicar-se la reducció horària 
nocturna en algunes de les terrasses de 
les zones acústicament més tensionades 
de Barcelona, una mesura reivindicada 
per entitats veïnals que reclamen el “dret 
al descans”, però que veuen insuficient i 
que, alhora, ha provocat l’enèsim atac de 
l’omnipresent Gremi de Restauració -que 
s’hi oposa- al govern local.

Anem a pams. A l’espera que culmini 
el procés i l’Ajuntament ofereixi les dades 
definitives, a mitjan novembre la tinent 
d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobi-
litat, Janet Sanz, va anunciar que s’havien 
autoritzat o estaven a punt de fer-ho unes 
500 sol·licituds per consolidar terrasses 
en calçada habilitades durant la pandè-

mia, al voltant del 50% de les peticions. 
“Tot allò que pugui ser compatible amb 
el dia a dia del barri i amb l’espai físic li-
mitat de la ciutat es podrà quedar”, va 
manifestar Sanz, per a qui el procés de 
consolidació de les noves terrasses s’es-
tava “fent bé, complint l’ordenança i ga-
rantint el descans dels veïns i veïnes”.

L’aprovació de les llicències s’ha acce-
lerat els darrers mesos, fins al punt que 
si a l’estiu el director del Gremi de Res-
tauració de Barcelona, Roger Pallarols, 
posava el crit al cel pel que considerava 
una “denegació massiva” de les peticions 
dels restauradors, fa poques setmanes ja 
comentava que “això encara pot acabar 
bé”. En total, durant la pandèmia es van 
autoritzar 3.668 llicències per a noves 
terrasses, de les quals unes 1.500 se situ-
aven a la calçada i la resta a la vorera. 
D’entre les de la calçada -les que el Con-
sistori veu amb més bons ulls perquè 
contribueixen a limitar l’espai al cotxe 
privat-, al voltant d’un miler han dema-
nat la consolidació definitiva.

Més enllà de les autoritzacions, el go-
vern municipal també ha subvencionat 
amb 4,5 milions la instal·lació de terras-

ses permanents en calçada -la previsió és 
que el 2023 ja no en quedin de provisio-
nals, les conegudes com a New Jersey, li-
mitades pel blocs grocs de formigó-, i ha 
decidit prorrogar un any més la rebaixa 
del 75% en la taxa de terrasses, vigent des 
del 2020. Tot plegat configura un escena-
ri en què el sector de la restauració 
compta amb més taules al carrer que tres 
anys enrere i paga força menys pel que 
no deixa de ser un ús privat de l’espai pú-
blic per fer-hi negoci. Malgrat aquesta si-
tuació, el Gremi ja ha anunciat que pen-
sa plantar batalla judicial contra 
l’avançament del tancament nocturn de 
les terrasses en 11 punts de la ciutat.

Impacte en la salut dels veïns
Segons un informe de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, el soroll és el se-
gon factor ambiental que més impacta 
en la salut de la població de la ciutat, no-
més per darrere de la contaminació de 
l’aire, que provoca un miler de morts 
prematures cada any. La font més relle-
vant de soroll a la capital és el trànsit, 
que té una incidència gairebé a la totali-
tat de la seva superfície, però en segon 
lloc hi trobem l’ús intensiu de l’espai pú-
blic i l’oci nocturn, una qüestió estreta-
ment lligada a les terrasses.

Fruit d’aquesta constatació i de la pres-
sió veïnal va aprovar-se el Pla de Mesures 
contra la Contaminació Acústica 2022-
2030, que ha permès l’ampliació de les 
anomenades Zones Acústicament Tensi-
onades en Horari Nocturn (ZATHN), un 
instrument que permet als districtes ac-
tuacions puntuals als carrers i places on 
se supera de manera continuada en tres 
decibels els límits permesos de soroll.

Els primers punts declarats ZATHN 
han estat els 11 on els sonòmetres instal-
lats pel Consistori han confirmat l’excés 
de decibels nocturns, que són la plaça 
d’Osca, a Sants; el carrer d’Enric Grana-
dos, a l’Esquerra de l’Eixample; el carrer 
de Rogent, al Camp de l’Arpa; la Rambla 
del Poblenou i el Triangle Lúdic del Po-

marc font

B
arcelona arrencarà el 2023 amb 
centenars de terrasses més que 
les que tenia a l’inici del 2020, 
just abans de l’arribada de la 
Covid-19. En aquest període 

s’haurà passat d’un cert consens ciutadà 
sobre la saturació de taules a la via públi-
ca a la seva expansió, després que una 
part significativa de les terrasses que van 
ampliar-se de manera “excepcional” per 
pal·liar els efectes econòmics de la pan-
dèmia s’hagi consolidat gràcies a haver 
rebut una llicència municipal definitiva. 
En paral·lel, les darreres setmanes ha co-

Primers passos 
‘insuficients’ 
per reduir el soroll 
de les terrasses

CròniCa

Entitats veïnals reclamen estendre la limitació horària 
a més punts de la ciutat per garantir el descans. 
Amb la consolidació de part de les terrasses creades 
durant la pandèmia, la restauració té més taules que 
fa tres anys i paga menys per fer negoci a l’espai públic

A dalt, terrasses i habitatges conviuen al barri de Gràcia. A la dreta, una taula buida espera la clientela. dani codina
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blenou; les places de la Virreina, del Sol i 
de la Revolució, a Gràcia; els carrers de 
Joaquim Costa i Nou de la Rambla, al Ra-
val; el carrer de l’Almirall Churruca, a la 
Barceloneta; la plaça de George Orwell, 
al barri Gòtic; i el carrer de l’Allada-Ver-
mell, a prop del Born. Els districtes per-
tinents hi han anat aprovant l’avança-
ment d’una hora del tancament nocturn 
de les terrasses -de les 24 h a les 23 h en-
tre setmana i de la 1 h a les 24 h els diven-
dres i vigílies de festiu, en general-.

Una mesura “insuficient”
Miquel Prats, membre de la Xarxa Veïnal 
Contra el Soroll, destaca que “la consci-
ència al voltant de l’impacte del soroll va 
a més i s’ha aconseguit posar la proble-
màtica a l’agenda política i mediàtica”. Al-
hora, però, considera que l’avançament 
d’una hora en el tancament de les terras-
ses en 11 punts “és insuficient, perquè a la 
pràctica no redueix la quantitat de soroll 
percebut”. L’activista veïnal afegeix que la 
percepció és que la mesura “s’aplica més 
diligentment en els districtes encapçalats 
per Barcelona en Comú que no pas en els 
liderats pel PSC” i reclama una certa “cor-
responsabilitat” als restauradors perquè 
també vetllin per la salut dels veïns.

La presidenta de la Favb, Ana Menén-
dez, considera que “el problema del so-
roll és tan gros que aquesta reducció és 
una gota d’aigua, perquè hi ha moltes 
més zones saturades. A més a més, si l’in-
terior del bar segueix obert, la gent es 
queda al carrer i el soroll continua”. Per 
a ella, la mesura és “poc efectiva” si no va 

L
’equip municipal presidit per 
Ada Colau ha decidit, unilate-
ralment, reobrir la guerra de les 
terrasses i enfrontar-se directa-
ment amb tota la restauració i 

amb el conjunt de la ciutadania. [...] Es-
tem davant d’una situació absoluta-
ment irracional, que solament motiva 
la ràbia i l’odi contra un sector, és ab-
solutament intolerable”. Aquest és un 
fragment de les declaracions fetes pel 
director del Gremi de Restauració de 
Barcelona, Roger Pallarols, després que 
l’Ajuntament aprovés escurçar l’horari 
nocturn en les terrasses d’alguns dels 
punts més sorollosos de la ciutat.

La reacció resumeix l’actitud habi-
tual de qui s’ha convertit en la veu d’un 
dels principals lobbies barcelonins. 
Recórrer constantment al victimisme 
quan el Consistori tira endavant me-
sures que limiten l’activitat del sector, 
atacar l’equip de govern municipal -fo-
namentalment la pota de Barcelona 
en Comú- i vendre la moto que la ciu-
tat està en retrocés, allunyada d’una 
suposada arcàdia passada i que ha 
perdut dinamisme perquè determi-
nats sectors econòmics veuen com no-
ves normatives dificulten que puguin 
fer allò que els plagui, són constants 
en Pallarols. No el veureu denunciar la 
precarietat laboral del sector, preocu-
par-se per les nombroses externalitats 
negatives que el turisme de masses ge-
nera, ni qüestionar un model econò-
mic basat en un creixement infinit in-
sostenible amb l’emergència climàtica.

Advocat especialista en dret admi-
nistratiu, Pallarols no és aliè a la polí-
tica. Quan encara era adolescent, va 
fer-se militant del PSC, partit a través 
del qual arribaria a ser regidor de Co-
merç i Petita i Mitjana Empresa de 
l’Ajuntament de Barcelona del 2010 al 
2011, durant l’alcaldia de Jordi Hereu. 
Prèviament, aquell mandat havia es-
tat comissionat d’alcaldia -primer de 
Relacions Institucionals i després de 
Comerç i Petita i Mitjana Empresa- i 
conseller del Districte de Ciutat Vella, 
d’on va ser primer secretari de l’agru-
pació socialista.

Ben connectat amb el poder econò-
mic -havia treballat a la patronal Pi-
mec-, el 2013 va convertir-se en el di-
rector del Gremi de Restauració, des 
d’on ha defensat un model amb les mí-
nimes regulacions possibles i ha elo-
giat la gestió de la presidenta madrile-
nya, Isabel Díaz Ayuso, obviant que és 
un territori amb un atur superior al ca-
talà. Ferm defensor del lobbisme -en 
un article a El Periódico, l’elogiava com 
una pràctica saludable per a la demo-
cràcia, i esquivava el fet que la seva in-
fluència està vinculada al poder eco-
nòmic que tingui darrere-, té entre les 
seves aficions atacar el moviment ve-
ïnal -el menyspreu a la Favb és un clàs-
sic del seu repertori-. De 43 anys, a l’es-
tiu va celebrar el seu aniversari al Red 
Fish, envoltat de representants del 
PSC -sobretot-, Junts, Ciutadans i PP. 
Aquells qui recolzen i representen l’es-
tablishment econòmic. m. f.

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, 
Roger Pallarols, es caracteritza pels seus atacs 
constants a les entitats veïnals i al govern 
municipal quan intenta regular el sector

De regidor 
a ‘lobbista’

Roger Pallarols, a la dreta, parla amb els veïns -entre ells Miquel Prats i la 
presidenta de la Favb, Ana Menéndez- que es manifestaven contra el soroll 
davant la seu del Gremi de Restauració, el passat juliol. josep zambrano

Un cas concret: 
Enric Granados 
té 119 bars, que 
sumen 1.324 cadires 
de terrassa en un 
carrer on viuen 
1.600 veïns

acompanyada de més controls que en 
garanteixin el compliment.

La Favb, de fet, reclama una ordenan-
ça de terrasses que “garanteixi el dret a la 
ciutat dels veïns i veïnes, amb uns hora-
ris que respectin el dret al descans i un 
règim sancionador més dur”. Si la nova 
normativa no tira endavant, l’entitat re-
clama com a mínim la posada en marxa 
de 15 mesures que són possibles amb l’ac-
tual reglament i que la limitació s’expan-
deixi a 29 places i carrers. Menéndez ex-
plica que han reclamat una reunió urgent 
amb Janet Sanz per abordar la situació i 
parlar de les mesures, però que de mo-
ment no han rebut resposta. Juntament 
amb altres entitats, la Favb ha presentat 
queixes al Síndic de Greuges  i a l’estatal 
Defensor del Poble per la vulneració del 
dret al descans que pateixen els veïns per 
culpa del soroll a les terrasses.

Finalment, el membre de SOS Enric 
Granados Jordi Badia comenta que la re-
ducció horària al carrer “és un primer 
pas”, però que “ni molt menys s’ha soluci-
onat el tema del soroll. Els locals seguei-
xen treballant, el mobiliari no es guarda 
fins que el local no tanca i això comporta 
arrossegament de taules i cadires cap a 
dins, amb tot el soroll que genera”. El veí 
afegeix que “queda molta feina per fer” i 
lamenta que, tot i que s’hagi anunciat la 
no consolidació de les taules extres per la 
Covid -perquè és una zona saturada-, 
aquestes encara no s’han retirat.

Amb 114 portals, Enric Granados té 119 
bars, que sumen 1.324 cadires de terrassa 
en un carrer on viuen 1.600 veïns. Unes 
dades que resumeixen el monocultiu que 
s’hi viu, com passa en d’altres punts de 
Barcelona i que porten Badia, Menéndez 
i Prats a qüestionar el model econòmic de 
la ciutat. Un contrast evident amb la po-
lítica del laissez faire que reclama un Gre-
mi de Restauració, que refusa qualsevol 
límit a la seva activitat. Sigui com sigui, 
la polèmica amb les terrasses i la preocu-
pació pel soroll a la capital continuaran 
damunt la taula el 2023.



L
a futura seu de la Cambra de Co-
merç, ubicada en un gratacels al 
22@ -a l’avinguda Diagonal, nú-
mero 59, cantonada amb Selva de 
Mar-, remou el moviment veïnal 

de Sant Martí, abans i tot de formalit-
zar-se el projecte. Es tracta d’una inicia-
tiva que va començar a gestar-se en 
temps de l’alcalde Joan Clos i que s’ha 
concretat durant el mandat d’Ada Colau: 
l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar 
el 2006 a la Cambra el dret de superfície 
a 75 anys amb opció de compra d’un ter-
reny municipal per fer-hi un edifici d’ofi-
cines, i des del 2019 es compromet a ser-
ne el principal llogater.

Fonts de la Cambra confirmen que ne-
gocia amb el Consistori els últims “ser-
rells” per “tancar els acords”, que requeri-
ran una aprovació definitiva dels òrgans 
de Govern municipals. Tant el conveni 
general com el contracte d’arrendament 
“estan en tramitació, però no s’han for-
malitzat”, confirmen portaveus del go-
vern Colau. En un comunicat, la Favb i les 
associacions veïnals del Poblenou, Dia-
gonal Mar i el Front Marítim han titllat 
l’operació d’“escàndol en tota regla” per 
la “privatització de facto d’un sòl públic”.

Lloguer municipal durant 35 anys
La iniciativa s’ha publicitat molt poc, el 
que ha afavorit la difusió de dades errò-
nies i confusions. L’abril del 2019, la tinent 

d’alcaldia Janet Sanz i l’aleshores presi-
dent de l’entitat Miquel Valls van firmar 
un conveni que actualitzava el del 2006, 
afegint-hi el lloguer municipal. Aquest 
nou acord es va aprovar al plenari de Bar-
celona el 3 de maig, a tres setmanes de les 
eleccions. Segons aquests documents, 
l’Ajuntament llogarà 13 de les 21 plantes 
del futur edifici, que suposen més de 
12.000 m² per a oficines i arxius, i amb 
capacitat per a un miler de treballadors, 
que ara estan dispersos en espais de llo-
guers més cars. L’arrendament seria per 
“no menys de 35 anys” a partir del lliura-
ment, que es preveia per al 2022, però que 
ja s’estima per a la segona meitat del 2026. 
El preu màxim que pagarà el Consistori 
són 13,8 euros/m², és a dir, uns 4,4 milions 
d’euros anuals amb l’IVA inclòs.

Possible pèrdua de sòl públic
La cessió d’ús firmada el 2006 donava 
dret a la Cambra a comprar el solar mu-
nicipal. De moment, l’interessada no té 
decidit si ho vol fer o no. Si no s’efectua 
la compra, l’edifici ja construït i en funci-
onament passaria a mans municipals 
l’any 2085. En cas contrari, el terreny es 
privatitzarà i el Consistori serà un lloga-
ter més de l’immoble.

El projecte acumula un gran retard, 
primer a causa de la crisi immobiliària i 
més tard perquè va ser qüestionat dins la 
mateixa Cambra després de la victòria de 

La futura seu  
de la Cambra  
al 22@ enfada el 
moviment veïnal

la candidatura independentista Eines de 
País. Entre una cosa i altra, va quedar ob-
soleta la data límit (2020) per a la compra 
d’un edifici que no s’havia ni començat a 
construir. Així, entitat i Consistori van 
pactar el setembre del 2021 allargar l’op-
ció de compra del terreny fins al juny del 
2030. “El nou preu fixat és de 16.152.000 
euros, actualitzable anualment amb 
l’IPC”, indiquen fonts municipals.

Externalització de l’obra
Per complicar més l’operació, la Cambra 
vol recórrer a un inversor privat que fi-
nanciï la construcció de l’edifici. Fonts de 
l’ens empresarial confirmen que preveu 
treure a licitació “a principi del segon tri-
mestre del 2023” un contracte per cons-
truir el gratacels, llogar-ne les plantes i 
fer-ne el manteniment durant 35 anys. 
Passat aquest termini, la Cambra recupe-
raria el control de l’espai. L’ens empresa-
rial li pagaria a aquest tercer uns 5,5 mi-
lions d’euros anuals. Ja disposa de 
llicència d’obra i calcula que, un cop ad-
judicat el contracte, la nova seu pot estar 
enllestida en 30 mesos.

Dos milions a fons perdut
Una clau per entendre la reactivació del 
projecte és el cost que té l’espera. Els úl-
tims quatre anys, la Cambra ha hagut de 
pagar a fons perdut a l’Ajuntament un cà-
non anual per mantenir la cessió d’ús del 
solar. Les quantitats aportades des del 
2018 fins al 2021 sumen quasi dos milions 
d’euros. El govern d’Ada Colau defensa 
l’operació per abaratir el lloguer de les 
seves oficines sense haver de fer cap in-
versió directa i dona per fet que la venda 
no es consumarà: “L’interès municipal en 
aquesta operació és poder disposar d’un 
edifici corporatiu per a oficines, a un 
preu de lloguer per sota del preu de les 
oficines a la ciutat i sense haver de des-
tinar una part del pla d’inversions, i que 
a la finalització del dret de superfície 
passarà a ser municipal”.

Enuig veïnal
Al moviment veïnal aquesta operació li 
sembla “de molt difícil justificació”. “No 
sembla que aquesta actuació vagi en la 
direcció de guanyar patrimoni munici-
pal per reduir la important despesa en 
lloguer corrent que afronta l’Ajunta-
ment”, afegeix el comunicat de la Favb i 
les associacions veïnals de la zona. Tro-
baria molt més lògic “que l’Ajuntament 
fos el promotor d’aquest edifici per po-
der ubicar-hi les seves oficines i els 
equipaments de proximitat que el barri 
necessita”. “Que en un solar públic amb 
qualificació de 7B (Equipaments comu-
nitaris i de proximitat de nova creació) 
es pugui fer negoci immobiliari llogant 
oficines no és admissible i dubtem de la 
legalitat”, assenyala, per afegir també 
que veu “excessiva” l’alçada prevista. 
“Estem estupefactes per la nul·la infor-
mació donada al veïnat”, remata el co-
municat. mEritxELL m. Pauné
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Cambra de Comerç i Ajuntament 
de Barcelona negocien els últims detalls 
després dels compromisos aprovats

Barcelona rebrà dels fons eu-
ropeus més de 40 milions 
d’euros per atreure més turis-
me. La mesura s’allunya del 
decreixement turístic recla-
mat per moltes entitats veï-
nals i socials, i pretén alleu-
gerir la pressió turística del 
centre  traslladant els visi-
tants a la perifèria de la ciu-
tat. Les partides econòmi-
ques més importants aniran 
destinades a millorar la zona 
de platges del Fòrum, restau-
rar una quinzena de fonts de 
Collserola, remodelar l’Esta-
ció de Nord per convertir-la 
en un aparcament d’autocars, 
crear un itinerari verd que 
connecti Barcelona amb el 
Vallès, renovar totes les esca-
les mecàniques de la munta-
nya de Montjuïc, i restaurar el 
parc del Laberint d’Horta i el 
de la Ciutadella, entre altres.

La Coordinadora del Baix 
Besòs ha firmat amb els alcal-
des i alcaldesses de Barcelo-
na, Santa Coloma de Grame-
net, Sant Adrià del Besòs, 
Montcada i Reixac, i Badalo-
na el compromís per desen-
volupar el full de ruta que vol 
dignificar els territoris del 
Baix Besòs. El document plas-
ma l’esforç inversor manco-
munat de les estructures mu-
nicipals i supramunicipals 
per superar el repte i la neces-
sitat d’un reequilibri de ren-
des i una major justícia espa-
cial de la zona. L’acord aborda 
la delimitació territorial, la 
necessitat d’una governança 
compartida i compromisos 
sobre millora mediambiental, 
teixit productiu, urbanisme i 
infraestructures, a més de po-
lítiques d’habitatge i la reduc-
ció de la vulnerabilitat social.

Milions dels 
fons europeus 
per atraure 
més turisme

Firmat el full 
de ruta per 
dignificar  
el Baix Besòs

BrEuS DE Ciutat

Les entitats 
veïnals consideren 
l’operació un 
“escàndol” per  
la “privatització  
‘de facto’ d’un  
sòl públic”

El solar que ha d’acollir la seu de la Cambra de Comerç. rrenoMFoto

Firma del compromís pel 
Besòs, el 2 de desembre.



han demanat reunir-se amb l’alcaldessa 
Ada Colau i el president Pere Aragonès, 
“per continuar insistint en la necessitat 
urgent del Pla Nacional i la Llei d’erradi-
cació”, han confirmat a Carrer. També han 
de concretar la seva compareixença en 
dues comissions del Parlament.

del Vallès, la retirada dels sostres afectats 
per la pedregada a la Bisbal, les subvenci-
ons en marxa...; o si s’afegiran a aquestes”, 
es preguntaven. “En tot cas, és una xifra 
insuficient per treure els 4,2 milions de to-
nes de fibrociment que hi ha a Catalunya 
i que la Unió Europea [UE] demana elimi-
nar abans de deu anys”, reblaven, per re-
cordar que “la voluntat econòmica ha de 
quedar reflectida en els pressupostos de 
la Generalitat que s’estan discutint. El 
tractament de l’amiant necessita la impli-
cació de totes les Administracions”.

Sobre el Pla Nacional, el comunicat sig-
nat per la Comissió contra l’Amiant de la 
Favb i Jubilats de Macosa-Alstom Afectats 
per l’Amiant recorda que aquest “ja s’havia 
anunciat el 27 de desembre del 2019”, i qua-
lifica el retard “d’injustificable”. També la-
menta la poca concreció d’Aragonès quan 
va explicar que de la nova Llei en “parlari-
en” al llarg del 2023. Quant a la nova Ofici-
na, el mateix dia de la convenció -a la clo-
enda-, Miguel Moreno, de Jubilats de 
Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant, re-
cordava una frase ben coneguda: “Si qui-
eres retrasar la solución, crea una comi-
sión [en aquest cas, una Oficina]”.

La lluita continua
Tres dies després de la convenció, el di-
marts 29 de novembre, una delegació dels 
organitzadors es va reunir amb els grups 
polítics del Parlament i els exigia que es-
tiguessin a l’altura per fer front a una 
“pandèmia creixent, silenciada” i que, se-
gons dades de la UE, pot comportar 60.000 
morts a l’Estat. Després, van entregar el 
manifest “Per un país lliure d’amiant!” a la 
Taula del Parlament de Catalunya. Ara, 

néstor bogajo

L
’Auditori de Sant Martí va acollir 
el passat 26 de novembre la con-
venció “Per un país lliure d’ami-
ant!”, organitzada per la Comissió 
contra l’Amiant de la Favb i Jubi-

lats de Macosa-Alstom Afectats per 
l’Amiant, que des del 2017 lluiten junts per 
erradicar aquest material cancerigen de 
Catalunya. El programa incloïa quatre 
taules rodones sobre aspectes concrets 
-salut, retirada de l’amiant, marc jurídic i 
ciutadania-, les conclusions de les quals 
es van posar en comú en una sessió ple-
nària. També es va llegir un manifest que 
reivindicava la necessitat d’aprovar, de 
forma urgent, un Pla Nacional per a l’er-
radicació de l’amiant i una Llei d’erradi-
cació de l’amiant de Catalunya. Unes fites 
que podrien estar a prop d’assolir-se si es 
compleix el compromís que el president 
de la Generalitat de Catalunya, Pere Ara-
gonès, va adquirir durant l’acte.

La convenció, a la qual van assistir 250 
persones -amb una nodrida representació 
dels moviments veïnal, social i sindical de 
Barcelona, Catalunya i l’Estat-, va comp-
tar amb la intervenció d’experts com ara 
Yvonne Waterman, presidenta del Fòrum 
Europeu sobre l’Amiant (EAF), o l’europar-
lamentari Nikolaj Villumsen, que va inter-
venir a través d’un vídeo. Eloi Badia, regi-
dor d’Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, 
va reconèixer que, a la ciutat, “un quart [de 
l’amiant] és a l’administració pública; i 
d’aquest, un terç es troba a instal·lacions 
municipals”. El president Aragonès, per la 
seva banda, va anunciar que l’Executiu 
aprovaria el dimarts següent la creació 
d’una Oficina per a l’erradicació de l’ami-
ant a Catalunya, entre altres mesures.

L’anunci d’aragonès genera dubtes
“L’Oficina per a l’erradicació de l’amiant 
a Catalunya serà pionera: incorporarà 
personal per dissenyar tot el treball i im-
pulsar l’execució del Pla Nacional, que ja 
està ben encarrilat i que aprovarem du-
rant els primers mesos del 2023”, es va 
comprometre Aragonès, que va descriure 
la retirada d’aquest material com “un rep-
te de país i una prioritat del Govern”. El 
president va afegir que la propera llei de 
pressupostos incorporarà un fons espe-
cífic amb una dotació inicial de 10 mili-

ons d’euros per combatre l’amiant a Ca-
talunya. A més, es va comprometre a 
impulsar la Llei d’erradicació, que va de-
finir com “una norma àmpliament reivin-
dicada”. Aragonès va recordar també la 
feina feta: la posada en marxa d’un cens 
per localitzar la presència d’amiant.

Els organitzadors de la convenció, però, 
van relativitzar aviat aquestes mesures. 
“Van en bona direcció, però no permetran, 
ni de lluny, fer front a la gravetat del pro-
blema”, avisaven en un comunicat publi-
cat dilluns 28. Quant a l’anunci dels 10 mi-
lions d’euros per a la lluita contra l’amiant, 
reclamen transparència: “No sabem si in-
clouen les partides compromeses, però no 
executades, per al desamiantat de Badia 

Activistes contra l’amiant omplen l’Auditori de 
Sant Martí per demanar un Pla Nacional i una Llei 
d’erradicació d’aquest material a Catalunya. Aragonès 
anuncia la creació d’una Oficina per combatre’l 
amb un pressupost de 10 milions d’euros, però els 
organitzadors qualifiquen les mesures d’insuficients
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Josep Escrich,  
de Jubilats de 

Macosa-Alstom 
Afectats per 

l’Amiant, intervé 
en la presentació 

de la convenció 
“Per un país lliure 
d’amiant!”. Asse-

guts, d’esquerra a 
dreta, el regidor 

Eloi Badia; Ana 
Menéndez, presi-
denta de la Favb; 
el president de la 
Generalitat Pere 
Aragonès; Yvon-

ne Waterman, 
presidenta del 

Fòrum Europeu 
sobre l’Amiant; i 
Miguel Moreno, 

de Jubilats de 
Macosa-Alstom. 

La generalitat mou fitxa 
contra l’amiant, però fa curt

“Les mesures van en 
bona direcció, però 
no permetran fer 
front al problema”, 
asseguren els 
organitzadors  
de la convenció

EL ‘FuLL dE rutA’ 
dEL MAniFEst
El manifest “Per un país lliure d’ami-
ant” manté que, per desenvolupar de 
forma coherent el Pla Nacional, “és 
clau el desenvolupament dels censos 
municipals, reforçats per uns proto-
cols contrastats [...] que marquin i de-
terminin les etapes a seguir un cop es 
disposa del cens: identificació i avalu-
ació de l’amiant, mesures preventives 
prèvies, retirada i gestió final”. Aquest 
últim aspecte, el de la gestió del resi-
du, “ha d’incorporar nous espais (abo-
cadors) que permetin, de forma segu-
ra, la recepció i condicionament 
d’aquest cancerigen fins a la seva 
transformació final”. “A escala local 
-apunta el manifest-, els consistoris 
han de potenciar i implementar estra-
tègies comunicatives per conscienciar 
la ciutadania del perill de l’amiant i es-
tablir canals d’informació sobre com 
actuar correctament, així com oferir 
informació sobre les mesures que 
s’estan implementant al municipi i [...] 
les actuacions que d’una o altra mane-
ra poden tenir repercussió higiènica 
sobre la salut pública”.

PEDRO DUARTE- 
JUBILATS DE MACOSA
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tallar el trànsit a Torras i Bages o a la ron-
da perquè tot això es col·lapsa pel centre 
comercial, no volem saber què pot passar 
si hi sumem els nous veïns”, afegeix Pérez. 
De fet, caldrà tenir en compte no només 
les famílies que s’instal·lin en els 1.300 pi-
sos nous de la Mercedes, sinó també els 
que passaran a habitar els 810 pisos que 
aixecarà el centre comercial en torres de 
17 plantes, el miler d’habitatges més que 
es construiran a l’altra banda de les vies 
-al sector Colorantes- i els treballadors 
que pugui atraure la nova Mercedes, els 
estudiants dels centres universitaris i 
d’FP i els camions i furgonetes d’Amazon 
que vagin a carregar i descarregar al nou 
centre logístic fronterer amb la Verneda. 
Una qüestió davant la qual Delgado asse-
nyala la necessitat de comptar amb “un 
pla de mobilitat integral”.

En tot cas, l’arribada massiva de pobla-
ció nova pot tensar la xarxa actual de ser-
veis públics del barri? A parer de Ramos, 
no: “Caldrà reformular alguns equipa-
ments i incrementar la capacitat del CAP, 
però el Bon Pastor, en general, està ben 
dimensionat, l’escola pública té espai per 
acollir aquestes famílies i, si després cal 
aixecar altres equipaments, hi ha terrenys 
de sobres”. De fet, des de la mateixa AV del 
Bon Pastor expliquen que el primer que 
van fer quan van conèixer el projecte de 
la Mercedes va ser trucar els responsables 
dels equipaments del barri: “Volíem asse-
gurar-nos que aquests equipaments po-
guessin ampliar-se tal com estava projec-
tat anys enrere, i sembla que sí. Ara bé, 
esperem que les obres es facin de forma 
paral·lela a la construcció dels habitat-
ges, perquè no es col·lapsin”, assevera.

Hauria d’estar enllestit el 2026
Hi ha un ventall de possibilitats però sen-
se concrecions en el calendari ni en ter-
mes de capacitat. Mentre que Conren 
Tramway té previst finalitzar el projecte 
el 2026, l’AV de La Maquinista-Mercedes 
denuncia que, a les portes del 2023, enca-
ra no s’ha definit com serà l’ampliació del 
CAP, el nombre de professionals que pas-
sarà a haver-hi, quina demanda extra es 
generarà i si també es derivaran part dels 
nous veïns al CAP Casernes -que assumi-
rà el nou veïnat del sector Colorantes es-
mentat-. “Com a associació de veïns, es-
tarem molt atents a tot el procés per 
reivindicar els equipaments que conside-
rem necessaris. De moment, ja hem pre-
sentat al·legacions”, sintetitza Pérez.

Tal i com recorda Ramos, “el projecte 
no és de caràcter públic, sinó que està en 
mans d’una empresa privada i, implícita-
ment, sempre hi ha un interès especula-
tiu. Ara bé, el privat assumeix tota la ur-
banització de l’espai”. Tot plegat, gràcies 
a la tasca de les entitats en les sessions de 
participació: “Els veïns hem treballat i fet 
tot de propostes per evitar que el projec-
te es converteixi en una nova divisió al 
barri. D’entrada, sembla que sí que es po-
dran unificar els dos nuclis del Bon Pas-
tor”, aventura Delgado.

ri més enllà de les rendes”, explica Camilo 
Ramos, referent d’Urbanisme de la Favb.

La presidenta de l’AV del Bon Pastor, 
Paquita Delgado, opina que “la barreja de 
rendes que es pot generar a la Mercedes 
pot beneficiar a tots, si es gestiona bé”. “Sí 
que és cert que vindrà una universitat pri-
vada -afegeix-, però també hem demanat 
un centre públic d’FP que pugui formar el 
nostre veïnat en noves tecnologies, i així 
potenciar el polígon”. A l’AV de La Maqui-
nista-Mercedes, la vocal Sandra Pérez ad-
met alguns temors envers una potencial 
gentrificació i les seves derivades: “Ens 
preocupa que vingui gent amb un poder 
adquisitiu més alt que la del Bon Pastor i 
es perdi l’oportunitat de continuar optant 
a ajudes com les del Pla de Barris per 
qüestions de renda per càpita”.

Més enllà de la conjuntura que pot su-
posar l’aterratge de famílies de poder ad-
quisitiu alt o de nòmades digitals -amb les 
ombres generades al Poblenou ben pre-
sents-, la mobilitat genera també preocu-
pació en un veïnat que ja pateix el centre 
comercial de La Maquinista. “Ens inquie-
ten molt les 4.000 persones que vindran 
a viure al Bon Pastor. Si ja en alguns mo-
ments de l’any la Guàrdia Urbana ha de 

david G. Mateu

D
ues dècades després de co-
mençar el desenvolupament 
del 22@ al Poblenou, a Barce-
lona no han deixat d’aparèi-
xer projectes basats en la 

conversió de sòl industrial en terrenys 
residencials i productius. Una dinàmica 
que té la seva raó de ser en la manca de 
solars disponibles a la ciutat i que ha tro-
bat una mina d’or al voltant del projecte 
ferroviari de la Sagrera-Sant Andreu. El 
darrer projecte singular? L’autodenomi-
nat ecodistricte de la Mercedes, fruit de la 
iniciativa de la promotora Conrem 
Tramway en els solars que l’automobilís-
tica alemanya ocupava al Bon Pastor.

L’espai, abandonat des del 2007 i de 
90.641 m² -el que suposen unes sis illes de 
l’Eixample en l’imaginari barceloní-, serà 
reconvertit en un nucli urbà de zero emis-
sions. Dit d’una altra manera: es crearà un 
barri de 1.300 habitatges en un no res, on 
no es permetrà la mobilitat de combustió 
pel seu interior i on els veïns, estudiants 
i treballadors comptaran amb grans zo-
nes verdes d’esbarjo. Més enllà dels edi-

ficis residencials, també s’instal·larà la 
facultat del Disseny i d’Enginyeria d’Eli-
sava, i la Universitat de Vic -ambdues de 
titularitat privada-, així com un centre 
tecnològic de la Fundació Leitat, locals 
per a les indústries creatives i 4.0, i altres 
equipaments, com ara una escola bressol, 
un centre de formació professional (FP) i 
un espai de memòria.

La ‘música’ sona bé a Sant Jaume
Si bé el projecte necessita una Modifica-
ció del Pla General Metropolità (PGM) 
avalada per l’Ajuntament -actualment la 
qualificació del sòl és de caràcter indus-
trial-, la música sempre ha sonat bé als 
despatxos de Sant Jaume. La raó: tot serà 
finançat pel sector privat i el projecte es-
devindrà una utopia de superilla en ter-
mes de mobilitat i emissions. Ara bé, 
aquest nou barri es vertebrarà amb el seu 
entorn? O passarà com amb el 22@? “En-
cara que el 40% es destinarà a habitatge 
assequible, existeix una certa por al fet 
que els habitatges privats que es constru-
eixin siguin per a gent de poder adquisi-
tiu alt. Dependrà molt del fet que les dues 
associacions de veïns del Bon Pastor arri-
bin a un acord sobre com vertebrar el bar-

El barri espera que la transformació dels solars que ocupava l’automobilística 
alemanya vertebri els dos nuclis que coexisteixen en l’actualitat, separats  
pel polígon industrial, i demana que es prenguin mesures per evitar  
la gentrificació d’un sector que es projecta com a ‘zero emissions’

La promotora 
Conrem Tramway, 
que financia tota 
l’operació, té l’aval  
de l’Ajuntament  
per convertir el  
sòl en residencial

La nova Mercedes, 
un 22@ al Bon Pastor?

Una part del solar de la Mercedes, al Bon Pastor, on Conren Tramway ha projectat un barri per a 4.000 persones. joan linux

CròniCa



ments, espai públic i mobilitat”, recorda 
l’informe. Mentre el luxe prolifera a la 
Dreta de l’Eixample, creix el nombre de 
persones en risc d’exclusió social i les 
persones que no tenen una llar, que a l’Ei-
xample arriben a les 297 persones segons 
el darrer recompte de la Fundació Arrels.

Es pot revertir la situació?
L’equip que ha dut a terme l’informe no 
només posa sobre la taula el mapa del 
luxe immobiliari i l’impacte sobre el veï-
nat, sinó que apunta línies de treball per 
mirar de revertir el procés. “Tenim un 
model econòmic de lliure mercat que di-
fícilment podrem revertir, però el podem 
regular, i regular vol dir intervenir, com 
per exemple ha fet Londres, on la llei del 
sòl regula especulacions de grans nego-
cis immobiliaris amb un procediment 
molt marcat, que implica que hi ha d’ha-
ver un retorn de les inversions privades a 
la ciutat, via habitatge protegit, equipa-
ments o espai públic”, detalla Artigues.

L’associació veïnal reconeix que 
l’Ajuntament “ha anat posant algunes 
traves per evitar l’expulsió dels veïns dels 
seus habitatges, com ara l’obligatorietat 
de declarar un cens de residents en el mo-
ment d’obtenir la llicència d’obres, les 
sancions o la mediació en casos de mob-
bing, però la regulació no ha impedit que 
el luxe i el turisme “es desplacin de ma-
nera molt descarada cap al centre de la 
ciutat i n’expulsin els veïns”. És més, 
aquestes traves han tingut un altre efec-
te pervers que detecta l’informe: la con-
versió d’edificis d’oficines en finques resi-
dencials o apartaments de luxe, una 
tendència que ja pren força al barri. “En 
aquest cas, no s’expulsen veïns, però no 
creix el parc d’habitatge destinat al veï-
nat”, rebla l’informe.

“Volem que l’Ajuntament i la Genera-
litat busquin noves fórmules per pa-
rar-los els peus, perquè a hores d’ara els 
especuladors fan el que volen i ens aca-
baran menjant a tots”, sentencia Artigues.

encara més”, alerta Artigues. Sense comp-
tar, és clar, les botigues de luxe que copen 
el passeig de Gràcia i la rambla de Cata-
lunya, amb preus de lloguer que cap co-
merç de barri pot pagar. “Ja patim la de-
sertització de l’activitat econòmica, que 
afecta el comerç de proximitat i els esta-
bliments emblemàtics. El mercat del luxe 
tendeix a la proliferació de franquícies in-
ternacionals, vendes exclusives i la crea-
ció d’una subcultura del luxe, paral·lela 
a la realitat de la resta del món”, rebla l’in-
forme de l’associació veïnal.

Però hi ha un efecte més pervers a mig 
termini: el trencament de la cohesió so-
cial. L’informe detalla com el negoci del 
luxe ha escapçat l’Eixample. Té 28.937 
places d’ús turístic, el que equival al 66,5% 
del total de la població resident de la Dre-
ta de l’Eixample (43.715 habitants el 2021), 
quan es considera que una quota d’allot-
jament turístic més enllà del 50% de la po-
blació resident és un indicador reconegut 
com a agent desestabilitzador en àrees 
urbanes denses. Tot plegat, una població 
flotant que no paga impostos al país i, en 
canvi, genera despesa en serveis, equipa-

gEmma aguilEra

E
n només sis anys, la Dreta de l’Ei-
xample ha vist com 50 immobles 
arrelats al barri han estat objecte 
d’operacions immobiliàries per 
convertir-se en habitatges de luxe 

que s’acaben venent o llogant a preus de-
sorbitats. Uns immobles que han passat 
a mans d’inversors com a valor refugi o 
que allotgen temporalment turistes de 
luxe. Aquest mapa del luxe immobiliari al 
barri és el fruit del treball de recerca de 
més d’un any de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de la Dreta de l’Eixample, que de-
tecta dos punts calents on l’especulació 
ha fet més estralls: Mallorca-rambla de 
Catalunya-passeig de Gràcia, i Giro-
na-Ausiàs March-Casp. A més d’aquesta 
cinquantena d’immobles, al barri hi ha 
680 cases i apartaments de luxe que apa-
reixen anunciats als portals immobiliaris.

Però quin impacte té aquest tipus d’es-
peculació immobiliària en l’ànima d’un 
barri? “S’han fet llibres i estudis sobre el 
negoci del luxe a Barcelona, però cap 
d’ells reflexiona sobre quines implicaci-
ons té l’habitatge de luxe en l’estructura 
urbana del centre de la ciutat pel que fa 
al trencament de la cohesió social, l’ex-
pulsió de veïns o el canvi en l’activitat co-
mercial”, remarca en Jaume Artigues, ar-
quitecte i president de l’associació veïnal.

Especialistes en fer ‘mobbing’
En el cas d’aquesta cinquantena d’edificis 
transformats en immobles de luxe, els 
autors de l’informe tenen la certesa que 
“s’hi han produït transformacions totals 
que han comportat una expulsió del veï-
nat del barri”. I és que l’estudi remarca 
que bona part dels blocs han estat com-
prats per societats especulatives que es 
dediquen “específicament al mobbing im-
mobiliari”. Unes societats que, després, 
han venut les finques a preus que oscil-
len entre els 16.000 i els 20.000 euros el 
metre quadrat. Un preu que multiplica 
per quatre la mitjana del preu del metre 
quadrat de nova construcció a la ciutat.

La Dreta de l’Eixample és un dels bar-
ris que ha patit més el fenomen de la gen-
trificació, primer per la reducció del parc 
d’ús residencial per la proliferació d’ho-
tels i els habitatges d’ús turístic, tant le-
gals com il·legals, i segon, per l’expulsió 
del veïnat com a conseqüència dels des-

nonaments invisibles per la via de la 
pressió en el preu del lloguer. A partir 
d’aquí, cancel·lacions de contractes de 
renda antiga i preus que es disparen fins 
al 100%, de manera que només els no re-
sidents ho poden pagar. És així com es 
“destrueix” el teixit veïnal i l’Eixample.

I si marxa el veïnat, el comerç és la prò-
xima víctima. “Si portes al barri un públic 
que no és el veí consumidor habitual, el 
comerç de proximitat desapareix i és 
substituït per restaurants fast food i 
supermercats 24 hores. Fa anys que això 
ho vivim al centre de la ciutat, però ara 

L’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample 
elabora un mapa amb una cinquantena 
d’immobles que s’han convertit en pisos de luxe 
entre l’any 2016 i el 2022. Després, són venuts 
o llogats a preus desorbitats que els veïns 
del barri no es poden permetre pagar
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El negoci del luxe mata l’ànima 
de la Dreta de l’Eixample

Les associacions 
veïnals reclamen 
a l’Ajuntament i la 
Generalitat que 
busquin fórmules  
per parar els peus  
als especuladors

La desaparició del 
comerç de proximitat 
i el trencament de la 
cohesió social, entre 
els efectes perversos 
de la proliferació 
d’habitatges de luxe

L’hAbitAtGe de Luxe AL bArri

en vermell, les finques amb promocions 
d’habitatge de luxe localitzades entre el 
2016 i el 2022 entre els carrers  de balmes, 
Còrsega, Nàpols i trafalgar.  
FONT: “Luxury ApArTmeNTs: L’hAbiTATge de Luxe A  

LA dreTA de L’eixAmpLe”, AV de LA dreTA de L’eixAmpLe.
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Un atac solapat al món associatiu
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F
a temps que al món associatiu, no tan 
sols a les associacions veïnals, estem sota 
pressió. No es tracta dels problemes deri-
vats del canvi generacional i dels com-
portaments socials. És una pressió exter-
na, de l’Administració i sobretot dels 
grans interessos econòmics. Ells només 
volen una societat d’empreses i clients. 
Un sistema social on els de sota no tin-
guin res a dir, ni d’influir sobre les políti-
ques ni de lluitar contra els abusos em-
presarials. I cada cop es fan sentir més.

Sovint és una pressió impersonal, burocràtica. La 
patim per obtenir uns recursos públics minsos, a can-
vi de mil gestions, documents i demandes de partici-
pació en processos i consells ineficients. La tensió 
creix quan es tracta de la gestió cívica d’equipaments, 
per a la qual se’ns demana que participem en proces-
sos competitius on sovint tenim les de perdre. Tenim 
també la sensació que la nostra veu no es té en comp-
te quan es tracta de debatre qüestions importants.

Però l’expressió més perillosa l’experimentem amb 
l’escalada de processos judicials que obren associaci-
ons fantasmagòriques i grups empresarials. Amb un 

important ressò als mitjans. No és casualitat que mol-
tes d’aquestes denúncies tinguin com a objectiu tom-
bar el Reglament de Participació Ciutadana i qüestio-
nar els ajuts que rebem les entitats. Encara que els 
procediments es fan contra l’Ajuntament, els perjudi-
cats finals serem les associacions. Ja ho estem notant. 
Una part de la pressió burocràtica és fruit del pànic 
que les denúncies generen en alguns tècnics munici-
pals. I hem viscut la pressió creixent dels poders eco-
nòmics en processos com el de la municipalització de 
l’aigua, les limitacions al turisme i la restauració, etc.  
I no és una qüestió barcelonina: arreu de l’Estat, l’ex-
trema dreta denuncia els presumptes xiringuitos  
i qüestiona la legitimitat de moviments i entitats.

No podem callar. Cal defensar la nostra feina i exi-
gir un marc institucional que la faciliti. És una qües-
tió de democràcia. Sense moviments socials que tre-
ballin pel be comú i la democratització del poder real, 
les societats esdevenen un joc del Monopoly, una 
plutocràcia. Cal un model de suport a les entitats que 
permeti la participació real i un model de gestió dels 
serveis socials i equipaments adequat. Lluitarem ple-
gades, per modificar un marc legal que reconegui el 
nostre paper en la construcció de la democràcia.

RICARDO HERMIDA

sal i pEbrE
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La salut és un dret humà fona-
mental. Així ho han entès a Ma-
drid, on milers de persones van 
manifestar-se al novembre per 
denunciar la crisi del seu sistema 
sanitari. A Catalunya, el malestar 
creix: professionals i usuaris es-
tan inquiets i actius. Algunes en-
titats ja han engegat una campa-
nya per demanar que es dediqui 
el 25% del pressupost sanitari a 
l’atenció primària. Aquesta xifra, 
de fet, la proposa l’Organització 
Mundial de la Salut. És fonamen-
tal que l’assistència primària fun-
cioni bé perquè el sistema sanita-
ri funcioni bé en conjunt.

A Catalunya, l’aprovació dels 
pressupostos per al 2023 està en 
perill per culpa del bloqueig par-
lamentari. Però les inversions són 
vitals per dotar els equipaments 
sanitaris del personal necessari 
per reduir les llistes d’espera i que 
les urgències funcionin millor. 
Cal estar per sobre dels interessos 
partidistes. La paciència del per-
sonal sanitari i dels usuaris s’es-
gota. Caldrà seguir l’exemple del 
poble madrileny? De moment, el 
25 i el 26 de gener hi ha convoca-
da una vaga de metges.

Zeta
I a Catalunya, 
què, la sanitat?



El calendari de la Favb del 2023, 
dibuixat pels amics Azagra i Re-
vuelta, està dedicat a la sanitat 
pública, una conquesta social 
bàsica per garantir que el dret a 
la salut arriba a tota la població 
i no només a qui se’l pugui pa-
gar. Durant anys, ha estat ataca-
da per retallades pressupostàri-
es, privatitzacions i maltractes 
diversos: hi ha poderosos inte-
ressos que es beneficien del seu 
afebliment. Un cop més, i mal-
grat l’evidència de la seva im-
portància per a la vida -com ha 
demostrat l’impacte de la pan-
dèmia-, professionals i usuaris, 
veïnes i veïns, tornem al carrer 
per denunciar que no se la cuida 
prou. En realitat, no hi hem mar-
xat mai. Us desitgem bones fes-
tes i bona entrada d’any!

2023: Sanitat 
pública, sempre!

calEndari
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9 Barris Acull, 
en perill

Trias i el 
tramvia, el dia 
de la marmota

Comuns amb 
l’aigua al coll

Premi per  
a ‘Totes Som 
Punt Lila’

L’hort okupat 
de Prosperitat 
aconsegueix 
un acord insòlit

La Xarxa 9 Barris Acull es va 
crear fa 21 anys, arran d’un 
tancament de persones mi-
grants a la parròquia de 
Santa Engràcia. Formada 
per més de 80 entitats de 
Nou Barris, ha estat molt 
activa en un districte amb 
una població d’origen divers 
nombrosa i amb necessi-
tats socials fortes. El punt 
d’acollida ha assessorat 
moltes persones en temes 
legals, de salut, ensenya-
ment, treball i habitatge. I 
ha ajudat en gestions admi-
nistratives de tota mena. 
Cal ressaltar la implicació 
en el Festival de Sopes del 
Món Mundial o la defensa 
de la mesquita al carrer del 
Japó. Tot gràcies al volunta-
riat. L’Ajuntament va enten-
dre que el projecte era ne-
cessari i el subvenciona, 
però ara, amb l’excusa dels 
protocols vigents, vol dismi-
nuir l’ajut en uns termes que 
faran inviable el projecte. 
Reflexionin. Busquin fórmu-
les que permetin que 9 Bar-
ris Acull continuï sent útil en 
uns moments difícils per a 
la població i per als qui arri-
ben d’altres països i es ve-
uen acorralats  per la Llei 
d’Estrangeria.

L’Ajuntament de Barcelona 
va atorgar al novembre el 
Premi Agenda 2030 BCN a 
Aigües de Barcelona per la 
seva “contribució a la lluita 
contra l’emergència climàti-
ca” en favor d’una ciutat 
més “sostenible, resilient i 
saludable”. El va rebre Felipe 
Campos, conseller delegat 
de la companyia -el de la 
foto de dalt- i el va entregar 
la regidora socialista Laia 
Bonet -al seu costat-. Un pa-
per ben galdós, el de Barce-
lona en Comú, que en l’ante-
rior mandat apostava per la 
remunicipalització del ser-
vei, i que ara, de la mà del 
seu soci de govern, atorga 
premis que blanquegen la 
imatge d’una empresa que 
es lucra amb un recurs vital. 
Ai, la política i els pactes!

El projecte Totes som Punt 
Lila, impulsat per la Vocalia 
de Feminisme de l’Associa-
ció Veïnal de Sant Antoni, ha 
estat reconegut amb el pre-
mi 25 de Novembre de l’Ajun-
tament de Barcelona. La ini-
ciativa, que compta amb el 
suport tècnic de la Favb, pro-
posa crear un circuit de barri 
contra les violències masclis-
tes. Hi participen veïnes de 
totes les edats, que organit-
zen rutes nocturnes i mapat-
ges per localitzar els llocs 
poc segurs del barri. Enho-
rabona, companyes!

El retorn de Xavier Trias a la 
política no ha agafat ningú 
de sorpresa, ni per la recu-
peració d’una vella glòria 
convergent per intentar sal-
var els mobles de Junts per 
Catalunya a Barcelona ni per 
la novetat del seu discurs 
polític. El Trias ressorgit 
després de la derrota elec-
toral del 2015 ha estat molt 
clar: vol aplegar tot el vot 
anticolau esgarrapant elec-
tors a Ciutadans, PSC i ERC. 
El primer conill que s’ha tret 
del barret d’alcaldable és 
avançar que aturarà la con-
nexió a mig fer del tramvia 
per la Diagonal. Ja no se’n 
recorda de la seva aferrissa-
da defensa del projecte 
quan governava Jordi Hereu, 
ni tampoc que va ser alcalde 
només una legislatura, més 
pel vot de càstig als socialis-
tes que per mèrits propis.

LA
CAMBRA
FoSCA

En
poSitiu

Les males 
companyies de 
l’exalcalde Clos
“La llei per regular els preus 
del lloguer pot generar 
l’efecte contrari a l’esperat”, 
avisava Joan Clos en una  
entrevista publicada al se-
tembre a l’Ara. Ja se’l pre-
sentava com el que va ser 
-“exalcalde de Barcelona”-  
i com el que és: president 
d’Asval, una associació de 
propietaris d’immobles en 
lloguer. Poc després, a l’oc-
tubre, el digital Infolibre 
acreditava la relació entre 
l’entitat i megafons immobi-
liaris com Blackstone i Cer-
berus, que especulen amb 
l’habitatge i fan fora els ve-
ïns i veïnes. A Clos l’enviarí-
em ben lluny, a la muntanya; 
però, aleshores, estem se-
gurs que patirien els arbres.

L’hort-jardí Date una Huerta 
del barri de la Prosperitat,  
a Nou Barris, ha aconseguit 
aquest mes de novembre 
que els propietaris del solar 
on es va instal·lar fa set anys 
-ni més ni menys que el 
BBVA i el megafons voltor 
Cerberus- renuncïin per un 
any a recuperar-lo i retirin 
dels jutjats l’ordre de desno-
nament que han intentat 
executar set vegades con-

secutives. La fórmula ha im-
plicat quatre parts: la propi-
etat, l’Ajuntament de 
Barcelona -al qual aquesta  
li transfereix la cessió d’ús 
temporal-, l’Associacio Veï-
nal de Prosperitat -que fa 
d’intermediària- i el col·lec-
tiu Date una Huerta, respon-
sable de les activitats que 

es desenvolupen en aquest 
espai. El solar, que fins que 
no va ser ocupat acumulava 
brutícia i deixadesa, s’ha 
convertit en un lloc de tro-
bada veïnal i ha aconseguit 
el reconeixement del teixit 
associatiu del barri. Espe-
rem que aquest any de pau 
perduri en el temps.

Festa a Date una Huerta, aquest estiu. ALBERTo SANAgUSTíN
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Cristina Abelló i Montse Tolosana
Representats durant cinc anys, respectivament, del professorat i les fa-
mílies al Consell Educatiu de Ciutat Vella i al Districte Educatiu de Ciutat

U
n Centre de Màxima Complexitat 
(CMC) és aquell en què la situació 
econòmica, personal i social de 
gran part dels alumnes fa que 
l’ensenyament i l’aprenentatge 
no siguin fàcils. La classificació es 
fa tenint en compte l’origen i el 

nivell d’instrucció i d’ocupació dels pares, 
i tractant d’identificar les famílies que es 
troben en situació de vulnerabilitat per 
motius socioeconòmics, així com si 
l’alumnat és nouvingut o té necessitats 
educatives especials. Quan vam entrar al 
consell escolar de Ciutat Vella, que és 
com s’anomenava llavors, tots els centres 
educatius del districte eren d’alta com-
plexitat, només l’Escola Cervantes va dei-
xar de ser-ho en un moment donat.

Ara que hem marxat, alguns centres del 
districte han perdut aquesta classificació; 
no tant perquè la seva situació sigui millor 
ara, sinó perquè van canviar els barems i, 
entre altres coses, es van agafar dades 
pre-pandèmia, una altra d’aquestes tram-
pes que fa el Departament d’Educació. Al 
Raval, però, tots segueixen sent de màxi-
ma complexitat, no han canviat. I val a dir 
que alguns centres porten amb aquesta 
mena d’etiqueta 20 anys; canvia el nom 
-s’havien anomenat CAEP, centres d’aten-
ció educativa preferent, per exemple-, 
però no la realitat. A Barcelona, aquest 
curs hi ha 45 CMC, que són moltíssims.

La realitat quotidiana dels CMC inclou 
molts factors que dificulten la realització 
d’uns aprenentatges reals. Les caracterís-
tiques socioeconòmiques i culturals dels 
barris on s’ubiquen fan que les escoles i 
instituts compleixin, en primer lloc, una 
funció social molt important: des de la re-
lació entre la diversitat de cultures i orí-

gens presents al barri, fins a l’atenció més 
personalitzada que necessita l’alumnat 
que viu en una situació socioeconòmica 
precària. Per a alguns d’ells, l’escola com-
pleix una funció tan bàsica com tenir un 
àpat calent al migdia o estar en un lloc 
amb calefacció a l’hivern. Són centres on 
també hi ha un índex alt de mobilitat dels 
alumnes, així com un elevat nombre 
d’alumnes que necessiten un pla indivi-
dualitzat, perquè presenten un retard en 
els aprenentatges i els costa seguir en el 
nivell que els pertoca per edat. Són situ-
acions complicades, que requereixen 
moltes hores d’atenció individualitzada i 
on la funció del tutor i l’acompanyament 
són imprescindibles.

I no és només un problema d’aprenen-
tatge. Sovint es detecten, per exemple, ca-
sos de nens que necessiten ulleres i no en 
porten, problemes de salut bucodental, o 
situacions persistents de malestar emo-
cional que el professorat no pot atendre. 
Per això és urgent incorporar-hi professi-
onals de la salut física i psicològica. I per 
fer-ho, cal que hi hagi col·laboració entre 
departaments i Administracions. Val a dir, 
però, que l’Ajuntament, a través del Pla de 
barris, ha dotat els centres d’algunes figu-
res que feien molta falta: psicòlegs, edu-
cadors, tècnics d’integració social, mes-
tres especialistes en audició i llenguatge...

Actualment, el que tenim en tots els 
centres del Raval -i en molts altres centres 
de tota Barcelona- són els tècnics d’inte-
gració social i els educadors socials. Són 
dues figures molt necessàries, ja que fan 
de pont entre els serveis socials, l’escola, 
els alumnes i les seves famílies, atenent i 
fent un seguiment als alumnes que estan 
en situacions sociofamiliars o emocio-
nals complicades i difícils. És important 
estabilitzar aquestes figures als centres.

La figura del mediador cultural
Seria també desitjable que s’aprofités més 
la força de l’escola com a punt de trobada 
de diversos col·lectius, pensant en una 
educació realment intercultural. Ara ma-
teix, als centres hi ha suma de cultures, 
però no una interacció real entre elles; i 
en alguns centres les famílies autòctones 
arrelades són totalment absents. Això, en 
altres països d’Europa on fa anys que te-
nen molta presència de nouvinguts, s’està 
veient que acaba sent un problema greu.

En aquest sentit, cal incorporar la figu-
ra dels mediadors culturals. Tenim alguns 
alumnes que ja no són nouvinguts, sinó 
fills de primeres i segones generacions; és 
a dir, els seus pares ja s’han educat aquí. 
És una llàstima tot aquest potencial que 
no s’està aprofitant gens, quan aquesta 

mediació és tan necessària. El mateix pas-
sa amb les associacions d’estudiants 
pakistanesos, d’estudiants africans o d’al-
tres, que podrien col·laborar fent de pont 
amb les famílies o contribuint a pujar les 
expectatives i la motivació de l’alumnat, 
tot participant en les sessions d’orienta-
ció al final de l’ESO, o fins i tot fer un cert 
seguiment en el canvi d’estudis o fer de 
xarxa de suport amb els que van a graus 
formatius o a la universitat.

A banda de la dificultat per atendre les 
situacions particulars que hem esmentat 
i que en els CMC són moltíssimes, pensem 
que el problema també és la mateixa exis-
tència dels CMC. D’una banda, hauríem de 
tenir un sistema de beques i de dotació de 
personal que permeti l’atenció adequada 
a les necessitats d’aprenentatge de cada 
un dels infants i adolescents de tots, repe-
tim, tots els centres educatius, CMC o no. 
D’altra banda, cal una atenció especial als 
CMC per la concentració que tenen 
d’alumnat vulnerable i amb necessitats 
específiques. Però sense perdre mai de vis-
ta que l’etiqueta de CMC hauria de ser pro-
visional i que l’Administració no hauria de 
permetre aquests guetos, perquè van con-
tra l’essència mateixa de la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat educativa i la in-
tegració i inclusió de tots els infants.

Igualtat d’oportunitats 
i centres escolars 
d’alta complexitat

El que passa al Raval és 
extrapolable a qualsevol 
centre educatiu amb una 
alta segregació escolar

opinió

EDUARD SALES

Carrer!
Per Nadal, regala’t

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
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Rafa Cáceres
Arquitecte

E
l carrer de Pi i Margall, com altres 
traçats en diagonal respecte a la 
trama d’en Cerdà, resulta idoni per 
convertir-se en un espai de relació 
ciutadana, donada la seva escassa 
utilitat de cara a la mobilitat roda-
da. Per aquesta mateixa raó es van 

remodelar les avingudes de Mistral i de 
Roma, trams de Pere IV, el passeig de Gau-
dí, i d’altres. Així, l’Ajuntament va propo-
sar inicialment que el carrer de Pi i Mar-
gall fos un corredor verd i de relació 
veïnal, d’acord amb el pla de les superilles 
i de la Xarxa Ortogonal d’autobusos.

Malgrat que avui resulta poc creïble 
assolir la connexió biològica entre els 
ecosistemes marítim i de Collserola, el 
projecte pretenia un objectiu més impor-
tant: que les persones poguessin gaudir 
d’un espai de relació i una vegetació re-
novada, convertint l’actual carrer en el 
gran saló cívic de Gràcia, relacionat amb 
el Camp d’en Grassot i Horta-Guinardó.

Però malauradament no ho serà: un 
acord de govern va decidir que l’anunciat 
corredor verd esdevingués un simple car-
rer amb parterres i via ràpida d’autobusos. 
Evidentment que els ciutadans necessi-
tem una bona xarxa de transport públic, 
però aquí era possible prioritzar el domi-
ni cívic, ja que diversos estudis munici-
pals havien demostrat que existien alter-
natives per satisfer el servei de transport 
respectant la funció del corredor verd.

I la participació veïnal?
Sobre la participació veïnal fou significa-
tiu el desenvolupament del Consell de 
barri del desembre passat, previ a l’apro-
vació del projecte. A la taula, l’arquitecte 
en cap va explicar la proposta, amb visu-
alitzacions atractives, ometent cap refe-
rència al corredor verd. (L’omissió és una 

eina freqüent en la pràctica política). La 
regidora d’Horta validava la proposta. El 
regidor de Gràcia, responsable de la polí-
tica mediambiental de la ciutat, va parlar 
de la connexió biològica entre el mar i 
Collserola, qüestió que ningú no va en-
tendre. Mesos abans lamentava no haver 
defensat amb els veïns de Gràcia l’opció 
del corredor verd, perquè la disciplina de 
partit ho va impedir. Per altra banda, els 
veïns, preocupats per les molèsties de les 
obres i la reducció de zones d’aparca-
ment, fins i tot preguntaven per què vo-
lien tants arbres. Finalment, la satisfacció 
generalitzada per l’arranjament del carrer 
es va recollir en la premsa de l’endemà.

Per tancar l’escenificació, la regidora 
de Mobilitat va publicar un article sota el 
títol “Pacificar per transformar”, en el 
qual afirmava que “cap projecte de paci-
ficació dels carrers de la ciutat és realista 
si no inclou alternatives sòlides de trans-
port públic”, i recalcava l’èxit de la pro-
posta per a Pi i Margall. Però eludia l’ex-
plicació del caràcter de carrer pacificat 
quan hi circulin autobusos en els dos sen-
tits a 30 km/h. Tan pacificat com el carrer 
de la Riera Blanca o de la Bordeta.

De l’opinió veïnal són il·lustratives al-
gunes cartes rebudes de joves ciutadans 
del barri: “El president de l’associació de 
Camp d’en Grassot, està en contra de la 
superilla...; la majoria són gent del barri 
de tota la vida i els canvis no els hi agra-

den gens...; que arribin joves amb ganes 
de transformar les coses, els fa entrar en 
pànic...; el regidor de districte defensa la 
pacificació, amb autobusos”.

Recordant els inicis de les associacions 
veïnals, era freqüent la discussió sobre 
qüestions de ciutat: la lluita per l’habitat-
ge de l’OSH [Obra Sindical del Hogar] o 
del Patronat; el cobriment dels cinturons 
de Ronda; els Plans Populars que serviren 
de base a diferents modificacions urba-
nístiques, etc. La democràcia a Barcelona 
es va manifestar en un comú acord entre 
el centre i la perifèria per a la transforma-
ció de la ciutat. Molts veïns-ciutadans 
van veure en la millora dels barris el fruit 
d’anys de compromís amb la ciutat.

Poc després, amb el govern d’esquer-
res es va procedir a la reforma adminis-
trativa de la ciutat, i es van crear deu dis-
trictes. Fet positiu per a l’atenció 
ciutadana, però reductor de l’àmbit de 
participació i l’interès dels ciutadans. Al-
guns regidors van actuar com a alcaldes 
de pedanies i les inquietuds quedarien 
confinades als districtes. Des del poder 
es va fomentar allò local, la pertinença al 
barri, al carrer. El veí-ciutadà donarà pas 
al veí-client, inclinat a l’individualisme. 
Amb el localisme, a excepció de platafor-
mes com la Favb i altres entitats, s’obvi-

arà el debat sobre el model de ciutat i 
l’ètica urbanística. De retruc, algunes as-
sociacions es convertiran en plataformes 
per accedir a instàncies polítiques, i en 
aquestes es trobarà l’estructura social 
apta per a la recol·lecció electoral.

Amb aquesta realitat es fa difícil que 
prosperin iniciatives en funció de l’inte-
rès de la ciutat, sobretot quan comportin 
algun tipus de renúncia a suposats drets 
veïnals. El concepte d’empoderament ad-
quireix valor social quan el que l’exerceix 
ho fa pensant en benefici de la comuni-
tat, com a ciutadà. En una societat amb 
els reptes socials i mediambientals actu-
als, són més necessàries que mai les acti-
tuds solidàries i les renúncies.

Per revertir aquesta situació no es pot 
esperar que el canvi provingui dels par-
tits, ja que es troben a gust amb una ciu-
tadania relativament controlada. L’únic 
camí és la discussió oberta, no mediatit-
zada. Amb la reforma de Pi i Margall nin-
gú no va discutir els avantatges d’un espai 
públic, apte per a la interrelació, davant 
d’una via ràpida d’autobusos. La pèrdua 
del corredor verd es pot situar a mig camí 
entre el frau electoral i la indolència aco-
modatícia de visions populistes.

Ara, passarà el mateix amb la ronda 
de Sant Antoni?

El carrer Pi i Margall, 
sense corredor verd 
ni debat ciutadà

Ningú no va discutir els 
avantatges d’un espai 
de relació veïnal davant 
d’una via ràpida d’autobús Dibuix del carrer de Pi i Margall amb la inclusió del carril de bus. ARxiU
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dossier

El moviment LGBTI treballa, més enllà del Dia de l’Orgull, a través de nombroses 
associacions i iniciatives que defensen cada dia els drets d’un col·lectiu divers  
i amb problemàtiques específiques. En aquest dossier en fem una radiografia

v. canet

B
arcelona té una llarga tradició 
reivindicativa, també en la 
lluita LGBTI. A la ciutat va nài-
xer la primera associació del 
col·lectiu a l’Estat espanyol, el 

Movimiento Español de Liberación Ho-
mosexual, encara sota la dictadura fran-
quista i que va donar lloc, el 1975, al Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), 
l’organització que va convocar el 26 de 
juny del 1977 la primera manifestació de 
l’Orgull a l’Estat. El FAGC, com la resta 
d’organitzacions equivalents al món oc-
cidental, es declarava revolucionari i va 
promoure lluites i mobilitzacions per la 
visibilitat i la despenalització de l’homo-
sexualitat, assolida el 1979, quan es va de-
rogar la Llei de Perillositat Social. Una al-
tra de les organitzacions històriques és el 
Casal Lambda, que llavors es deia Insti-
tut, fundat el 1976 amb una clara vocació 
social i de fer comunitat. El 1977, a més, va 
nàixer el grup de lesbianes del FAGC, 
també el primer de l’Estat. I barcelonines 
són les dues primeres persones homose-
xuals que van sortir als mitjans de comu-
nicació: Armand de Fluvià i Jordi Petit.

Lesbianes i feministes
Als anys setanta i vuitanta del segle pas-
sat, va destacar l’activista lesbiana Gretel 
Amman, que apostava, des del seu Cen-
tre d’Estudis de la Dona, per treballar 
més amb el feminisme que amb el movi-
ment LGTBI. Una aposta que es va con-
solidar amb espais d’activisme lesbià 
posteriors, com ara el Grup de Lesbianes 
Feministes dels anys noranta, vinculat a 
Ca la Dona. Des del 2017, Bollos en Teoria 
ha agafat el relleu d’aquestes organitza-
cions lesbofeministes com a espai de tro-
bada, de debat i reflexió, en què partici-
pen al voltant de 70 dones i que ha servit 
per fer comunitat. No fan activisme de 
carrer, però en aquest espai s’hi troben 
lesbianes que participen en altres orga-
nitzacions, des de Lambda fins a Suport 
i Autodefensa Feminista.

Barcelona també va ser la primera ciu-
tat de l’Estat que va comptar amb un Ob-
servatori contra l’Homofòbia (OCH) [ve-
geu la pàgina 21], creat el 2008 i que tenia 
com a precedent l’Oficina Antidiscrimi-
natòria del FAGC, en actiu des del 1991. 
L’activisme del FAGC, de fet, va ser el que 
va permetre abordar des d’una perspecti-
va política i antidiscriminatòria l’assassi-
nat transfòbic de Sonia Rescalvo, el 1991, 
un crim que va assentar un precedent: la 
seva condemna incloïa per primer cop 
l’agreujant de transfòbia. Des del 2013, hi 
ha un espai de memòria on la van assas-
sinar, a la Ciutadella, i es fa un acte anual 
de reconeixement. Després d’aquest cas, 

Un referent 
reivindicatiu
Barcelona ha estat pionera en la lluita LGBTI: va veure néixer 
les primeres associacions de gais i lesbianes de l’Estat -alguna 
en temps de la dictadura franquista- i va acollir la primera 
manifestació de l’Orgull, el 1977. Un llegat de lluita que s’ha sabut 
transmetre a les noves generacions, que no es conformen amb 
els drets assolits i clamen contra la mercantilització del col·lectiu

Capçalera de la manifestació de l’Orgull de l’any 2021 a Barcelona. crida lgtbi
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va sorgir el Col·lectiu Trans de Catalu-
nya, que va entomar la lluita pels drets de 
les dones trans, a la qual es va sumar al 
2000 l’Associació Trans de Catalunya, que 
ha incidit en els drets de salut i laborals.

Un referent en polítiques LGBtI?
Àlex Suárez, del col·lectiu Atzagaia, con-
sidera que l’actual equip de govern muni-
cipal, format per Comuns i PSC -i que por-
ta ja dues legislatures- “s’ha posat les 
piles en polítiques LGBTI, comparat amb 
governs anteriors. Però falta molt de camí 
per recórrer”, avisa. Montse Mota, secre-
tària de Famílies LGBTI, assegura que les 
polítiques de garantia de drets per a les 
persones LGBTI actuals “no són sufici-
ents” i que “de vegades fa la sensació que 
s’esvaeixen entre altres tipus de políti-
ques més generals”. Suárez, per exemple, 
qualifica d’“insuficients” els recursos que 
es dediquen al Centre LGTBI: “Té un ho-
rari molt limitat, hi manca espai social 
-bar-cafeteria- i la biblioteca no es dona a 
conèixer”. Alhora, no entén “el suport in-
condicional de l’Ajuntament a un esdeve-
niment privat i lucratiu com és el Pride”.

Mota, per la seva banda, fa una valora-
ció positiva d’aquest espai que centralitza 
serveis i atencions al col·lectiu, però creu 
que “hi ha coses millorables”. També li re-
clama una major independència política. 
“Per una bona salut de les reivindicacions, 
és imprescindible que aquestes no vagin 
lligades a interessos polítics partidistes. 
Al Centre LGTBI s’hauria de poder parlar 
de tot allò que preocupa la comunitat 
LGTBI, fins i tot si això no va en la línia del 
partit polític que ocupi l’alcaldia en aquell 
moment”, rebla. Mota veu bé que la ins-
tal·lació municipal serveixi perquè les en-
titats puguin oferir els seus serveis, “mol-
tes d’elles des del voluntariat”, però 
reclama que “haurien de tenir la llibertat 
d’expressar el seu sentir i les seves reivin-
dicacions. I no sempre és així”. En aquest 
sentit, Suàrez reclama “que la part més au-
tònoma del moviment LGBTI de la ciutat 
es mantingui al marge de les institucions” 
perquè continuï sent “motor de canvi”.

Fronts de lluita diversos
A Barcelona hi ha fites pròpies en la lluita 
LGBTI, a part de la primera manifestació 
a l’Estat del 28 de juny, el Dia de l’Orgull. 
L’Oficina per la No Discriminació es va 
crear el 1998. I el 2004, com a òrgan con-
sultiu, el Consell municipal LGBTI, que va 
suposar que el consistori barceloní fos 
dels primers a dissenyar plans integrals 

tat: Acathi, que aborda les necessitats de 
les persones migrades [vegeu la pàgina 
23]; la Fundació Enllaç, de la gent gran 
[pàgina 22]; el club esportiu LGBTI Pante-
res Grogues; l’associació de cristians Ac-
gil; Gaylespol, que sensibilitza els cossos 
policials amb protocols contra la LGB-
TI-fòbia; o la històrica -i recentment dis-
solta- associació LGBTI universitària Sin-
ver. Moltes d’elles estan agrupades en la 
Plataforma LGTBI.Cat, l’encarregada de 
gestionar el Centre LGTBI. També hi ha 
espais de serveis i comunitat per a perso-
nes trans, com Generem.

contra la mercantilització
Mentre al món occidental l’Orgull esde-
venia un acte festiu organitzat per asso-
ciacions empresarials LGBTI, a Barcelo-
na, la Comissió Unitària 28 de Juny, sense 
participació de l’empresariat, ha convo-
cat aquesta manifestació des de final dels 
anys noranta fins al 2019. La ciutat, de fet, 
és de les poques del món occidental on la 
manifestació estrictament reivindicativa 
-convocada des de l’activisme- era l’única 
que se celebrava fins al 2009. Aquell any 
va nàixer el Pride, la marca amb la qual 
l’abans anomenada Associació Catalana 
d’Empreses per a Gais i Lesbianes (Ace-
gal) va començar a organitzar el 28 de 
juny amb la col·laboració del gruix del 
moviment associatiu LGBTI barceloní. 
Durant 10 anys, entre 2009 i 2019, moltes 
organitzacions participaven en les dues 
convocatòries, però era Pride qui aconse-
guia tenir una major visibilitat mediàtica.

La Comissió Unitària va deixar de re-
gistrar activitat l’any de la pandèmia i va 
ser la Crida LGBTI qui en va prendre el re-
lleu per organitzar la marxa més politit-
zada, que fa el recorregut tradicional des 
de la plaça de la Universitat fins a la de 
Sant Jaume, passant per la Rambla. “Amb 
un gran èxit d’assistència i de manera més 
reivindicativa que mai, teixint aliances 
amb la resta de moviments i col·lectius de 
la ciutat i fent nostres les reivindicacions 
de tota la classe treballadora: unint els co-
lors de totes les lluites”, indica Bernat Ara-
gó, de la Crida. Amb tot, el moviment LGB-
TI més alternatiu ja s’havia organitzat des 
del 2018 al voltant del 28 J Autònom amb 
activitats paral·leles a les de la Comissió 
Unitària, però que participaven de la seua 
manifestació com a bloc autònom.

A la convocatòria de la Crida se sumen 
des del 2020 altres organitzacions -ecolo-
gistes, feministes, socials, sindicals, veï-

de polítiques per garantir els drets de les 
persones LGBTI. El 2013, es va aconseguir 
el reconeixement polític i la garantia de 
manteniment de la memòria de Sonia 
Rescalvo. El FAGC, a través de l’OCH, va 
consolidar l’estratègia de lluita antidiscri-
minatòria, culminada el 2014 amb l’apro-
vació de la Llei 11/2014; una lluita duta a 
terme sobretot a Barcelona. I el 2019, es va 
obrir el Centre LGBTI com a part del Pla 
de polítiques LGBTI de l’Ajuntament.

Però hi ha moltes més lluites per la vi-
sibilitat, la creació de comunitat i l’asso-
liment d’espais de referència no només 
mediàtica. Les llibreries especialitzades 
en temàtica LGBTI, com ara Antinous, 
Cómplices o la més recent Acciò Perifèri-
ca, a Nou Barris [vegeu la pàgina 25], han 
generat espais d’activitat cultural, debat 
i reflexió. La visibilitat i la informació ha 
vingut de ràdios com In&Out o televisi-
ons online com Gaylestv. El Festival de li-
teratura queer, QLit, impulsat per Sebas-
tià Portell, president de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), 
està plenament consolidat. També hi ha 
el Festival de Cultures Lesbianes, que se 
celebra des del 2017; la Mostra de cinema 
Fire, promoguda pel Casal Lambda, amb 
base a l’Institut Francès; i el Festival In-
ternacional de Cinema LGBTI de Barce-
lona, que es fa a la Filmoteca.

“Hi ha moltíssimes entitats, associaci-
ons i col·lectius LGTBI a la ciutat que vet-
llen pels nostres drets, en tots els àmbits: 
polític, sanitari, educatiu, cultural, espor-
tiu... i familiar, com Famílies LGBTI”, rei-
vindica Mota. Existeix una gran diversi-

La Crida ha agafat el 
relleu de la Comissió 
Unitària 28 de Juny, 
que ha organitzat el 
dia de l’Orgull durant 
20 anys al marge  
de l’empresariat

LGBTI, LLeTres 
eN mOvImeNT

El moviment lgbti ha evolucionat 
molt des dels inicis a final del segle 
XiX, quan va abraçar la terminologia 
científica d’homosexual. als anys 
quaranta i cinquanta del segle XX, va 
incorporar el concepte homòfil per 
centrar-se en la vessant afectiva més 
que en la sexual. després de la revol-
ta d’Stonewall inn a Nova York (1969), 
va generalitzar-se l’ús de la paraula 
gai per influència nord-americana. la 
lluita es marcava la fita de l’allibera-
ment de la diversitat del desig sexual 
i de l’expressió de gènere, que afec-
tava tota la població. als vuitanta, el 
moviment lgbti va generalitzar l’es-
tratègia identitària com a forma de 
lluita a partir de col·lectius d’oprimits.

Va ser llavors quan es van comen-
çar a sumar sigles per visibilitzar to-
tes les identitats. als gais se sumen 
les lesbianes: lg. Més tard, els 
transsexuals: lgt. a finals dels anys 
noranta, els bisexuals: lgbt. a la dè-
cada del 2010, els intersexuals: lgb-
ti. i des de llavors, hi ha un ball de si-
gles en funció de qui les escriu, que 
pot incloure l’‘a’, d’assexuals; la ‘Q’, 
de queer; la ‘F’, de feministes; o un ‘+’, 
per incloure-hi totes les identitats.

als anys noranta, el moviment 
queer va introduir la crítica a les 
identitats, especialment plantejades 
de forma essencialista. l’heteropa-
triarcat i les seues limitacions, amb 
el règim d’heterosexualitat obligatò-
ria, eren l’arrel del problema. Establir 
noves normativitats, com ara una 
homonormativitat a partir de l’hege-
monia dels homes cis gais dins del 
moviment, no era el camí de l’allibe-
rament. amb aquest plantejament, 
s’han visibilitzat totes les identitats 
sexuals i de gènere que havien estat 
amagades per l’hegemonia de la 
identitat gai, que, alhora, pretenen 
qüestionar l’essencialisme identitari. 
l’objectiu és convertir el moviment 
en un espai de dissidències sexuals, 
afectives i de gènere que propugna 
l’autodeterminació de gènere i crea 
espais que transcendeixen les cate-
gories d’home i dona i aposten per la 
multiplicitat d’identitats com a re-
flex de la diversitat humana.SEguEiX a la pàgiNa 18 ➞

el revolucionari 
FAGC va lluitar per 
la despenalització 
de l’homosexualitat, 
assolida el 1979 amb 
la derogació de la Llei 
de Perillositat social

Alguns cartells de les lluites i reivindicacions del col·lectiu LGBTI a Barcelona, des dels anys setanta fins a l’actualitat.



els paranys de ressuscitar debats superats. 
L’extrema dreta es combat des de moltes 
bandes, ja sigui expulsant-los físicament 
dels barris, apostant més per l’educació o 
reclamant, d’una forma desacomplexada 
i combativa, els nostres drets i llibertats. 
No podem permetre’ns el luxe de retroce-
dir. Avancem. Amb l’extrema dreta no s’hi 
debat: cal desemmascarar-la, assenya-
lar-la i combatre-la”, afirma Suárez.

Juliana Cehí, de Sororitrans, opina que 
“el principal repte del moviment és resis-
tir l’embat assimilacionista del capitalis-
me rosa. Cal fer-se sentir per sobre del so-
roll de festa que ven el Pride, i així lluitar 
solidàriament pels drets reals de totis, més 
enllà dels drets formals. Cal lluitar pel dret 
a viure amb dignitat, a viure sense por. Cal 
lluitar per ser reconegudis i per poder sen-
tir-nos seguris vivint lliurement”.

La confrontació sobre la Llei trans
La Llei Trans espanyola, reivindicada per 
la Plataforma Trans, està generant un de-
bat i una mobilització en el moviment 
LGBTI que fa uns anys era impensable. 
L’objectiu de la llei és pal·liar la situació 
de precarietat en la que viuen moltes per-
sones trans i garantir els seus drets en 
l’accés a la feina, la salut, l’habitatge i la 
lliure autodeterminació del gènere des de 
la infància, amb reconeixement jurídic. “A 
Barcelona, ser trans es viu millor que a 
molts altres llocs, però això no vol dir que 
puguem viure sense por, sense por a ser 
abandonadis per la família i els amics, de 
què et digui un desconegut pel carrer, de 

no poder accedir a feines o habitatges pel 
simple fet de ser trans”, diu Cehí. Aquesta 
problemàtica està travessada inevitable-
ment pel cispassing: quan una persona és 
visiblement trans ho té més difícil que 
algú que passa per ser una dona o un 
home cis [quan el seu aspecte físic coinci-
deix amb la seva identitat de gènere]”.

Cehí critica la incoherència del PSOE 
pel seu canvi de criteri sobre la Llei Trans 
i remarca que el feminisme trans-exclo-
ent “no reflecteix el feminisme que es viu 
a peu de carrer”. Lamenta que “els drets 
de les persones trans hagin esdevingut 
una arma llancívola en una lluita de po-
der institucional entre partits i faccions”, 
sense interessar-se per “les necessitats i 
el pensament” del col·lectiu. Ramajo, de 
Bollos en Teoria, creu que el feminisme 
en contra de la Llei Trans és molt mino-
ritari a Barcelona. “Només s’han produït 
unes pintades a Ca la Dona, però no hi ha 
fissures en aquest tema amb el moviment 
LGBTI, ni a Ca la Dona, ni en el feminis-
me que és al carrer”, explica.

“Els drets de les persones trans no ens 
resten drets a la resta, però sí que [la Llei] 
els donarà a una gran quantitat de perso-
nes, i a les seves famílies, que ara no els 
tenen”, conclou Montse Mota. Un debat, 
el de la Llei Trans, que posa la consecució 
dels drets trans com a un dels reptes pen-
dents del moviment LGBTI.
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dossier. la BarCelona lgBTi

El moviment LGBTI ha promogut al llarg de  
les dècades espais de socialització i cultura 
per trencar l’aïllament i reivindicar-se

Suárez. Alhora, també impulsen el 
fanzín La Lloca, que organitza presen-
tacions i debats a diferents casals i es-
pais com ara la llibreria Antinous, al 
barri de l’Esquerra de l’Eixample.

L’Espai Qwerty, nascut fa quatre 
anys i que ara té la seu al Poble-sec, té 
també l’objectiu de “crear comunitat i 
ser referent de la producció cultural 
marica-queer”, indica Lliure Hilla Ari-
za. Entre altres activitats, desenvolu-
pen l’esplai Qwerty, unes colònies que 
realitzen a l’agost “per a majors de di-
vuit anys i on es fan debats, xerrades i 
actuacions, amb la voluntat d’experi-
mentar amb la producció d’espais se-
gurs que permeten crear comunitat  
i gaudir de la vida”, afegeix.

Hilla ressalta la voluntat “d’aplegar 
les persones queer i totes les dissidèn-
cies de l’heteropatriarcat per treballar 
perquè l’agenda no vingui marcada 
pels interessos del capital”, ressalta. 
Des de festes o concerts a jornades 
com les de Barcelona Queer, a l’Ateneu 
del Raval. Quant a les noves tecnolo-
gies: “Són una capa més de la presen-
cialitat i una eina que permet crear co-
munitat, defensar els nostres drets  
i cuidar-nos”. v. canet

l
’heteropatriarcat aïlla les per-
sones LGBTI i les invisibilitza. 
És l’anomenat armari, que por-
ta les persones d’aquest col-
lectiu a amagar les seues prefe-

rències afectivo-sexuals o la seua 
expressió de gènere per evitar violèn-
cies. Per això, el moviment LGBTI ha 
fomentat sempre la idea de fer comu-
nitat, perquè és una forma “de ser més 
forts i de trencar amb la individualitat 
i la solitud”, explica Àlex Suàrez, del 
col·lectiu Atzagaia. “És important tro-
bar espais de relació segurs i lliures de 
LGBTI-fòbia on poder compartir, soci-
alitzar i fer cultura”, afegeix.

El Casal Lambda es va fundar als 
anys setanta del segle passat per cre-
ar espais de socialització i donar ser-
veis, per exemple el d’atenció psicolò-
gica. Des de llavors, ha impulsat 
activitats com ara la mostra Fire, el 
Festigailèsbic i el ball del casal, i tam-
bé un bar on poder relacionar-se de 
forma espontània. També ha impulsat 
la Fundació Enllaç, per atendre les ne-
cessitats de la gent gran LGBTI i evitar 
l’aïllament que pot provocar la pèrdua 
de xarxa [vegeu la pàgina 22]. Un pa-
per similar ha tingut el Col·lectiu Gai 
de Barcelona amb la Kantina, que des 
de final del 2000 fins a gairebé mitjan 
2010 va oferir un espai polititzat al 
Gaixample, el barri on s’ubiquen la 
majoria de locals comercials d’oci des-
tinats al públic LGBTI.

“Atzagaia ha intentat crear comu-
nitat marika a Barcelona, promovent 
espais de trobada a festes on hi tenen 
cabuda xerrades, debats, actuacions 
drag i música per ballar”, explica 

La importància de 
fer comunitat per 
defensar els drets

el Casal Lambda, 
la Kantina, l’espai 
Qwerty i Antinous 
han estat alguns 
dels referents del 
col·lectiu LGBTI  
de Barcelona

nals, espais llibertaris, comunistes o prò-
xims a l’esquerra independentista o als 
Comuns- i compten amb un plantejament 
i unes reivindicacions més transversals, 
com ara apostar per una renda bàsica uni-
versal contra la LGBTI-fòbia. Això suposa 
un canvi respecte a la Comissió Unitària 
28 de Juny, que se cenyia a la lluita LGBTI. 
Aquest canvi forma part de l’ideari de la 
Crida, que en el marc del 28 de juny ja ha-
via fet accions conjuntes amb les Kellys 
(2018) o la CGT (2019), quan, després de la 
manifestació, va aplegar més de 200 per-
sones en suport a una protesta laboral 
convocada pel sindicat davant del Telepi-
zza de la plaça d’Urquinaona.

Aquesta doble -o triple- convocatòria 
respon a la pluralitat estratègica del mo-
viment, que es viu diferent en funció de 
l’interlocutor. “L’escissió que darrerament 
s’està produint entre els diferents sectors 
del moviment LGTBI a la ciutat es viu amb 
certa preocupació. Això no ens beneficia, 
i aquestes bretxes les estan aprofitant al-
tres moviments no-LGTBI per afeblir-nos 
com a comunitat. Tenim per davant el rep-
te, i el deure, d’asseure’ns i trobar espais de 
comunicació i d’acord que ens permetin 
conviure i sumar”, explica Mota, de Famí-
lies LGBTI, que també ressalta la necessi-
tat d’unitat davant de, per exemple, el crei-
xement de l’extrema dreta i la transfòbia.

“Ens trobem en una situació peculiar, 
en què tenim fins a tres convocatòries di-
ferents per al 28 de juny, i que cal veure 
com evoluciona”, considera Bárbara Ra-
majo, de Bollos en Teoria. En canvi, Atza-
gaia o la Crida ho viuen més com una 
mostra de la pluralitat dins del moviment: 
“A Barcelona hi ha lloc per a tota mena de 
col·lectius i estratègies”, indica Suárez.

el reptes pendents
“Han fet falta dècades de lluita, però, en 
general, es pot dir que la ciutat és molt 
acollidora amb la diversitat, especial-
ment en comparació amb temps passats”, 
afirma Mota. “La gran quantitat d’enti-
tats, locals, botigues, activitats culturals 
i esdeveniments socials LGTBI així ho de-
mostren”, remarca. Aquesta situació, tan-
mateix, pot generar la sensació que ja no 
queda res per fer, però encara no s’ha 
aconseguit tot: el col·lectiu veu amb mol-
ta preocupació les dades d’agressions 
LGTBI-fòbiques dels últims anys, que no 
deixen de créixer, sobretot des que certs 
discursos d’odi han estat legitimats per 
alguns partits polítics i Administracions.

Famílies LGBTI manté que el gran rep-
te del moviment és l’educació. “Que les 
noves generacions creixin sabent que els 
drets de les persones LGTBI són drets hu-
mans que cal respectar i que n’exigeixin 
el seu compliment”, afirma Mota, que de-
mana el desplegament i la dotació efecti-
va de la Llei catalana contra l’LGTBI-fòbia.

El de l’educació, però, no és l’únic rep-
te que li queda al col·lectiu. Alex Suàrez, 
d’Atzagaia, creu que “la lluita trans, que 
abans era l’etcètera de les sigles i que ara 
té moltíssima força i és una de les princi-
pals lluites del moviment, forma part de 
la seva centralitat reivindicativa”. L’edu-
cació és també una de les prioritats per a 
Suárez, “però amb formació incorporada 
al currículum, en el marc d’una estratègia 
educativa sòlida i continuada”, perquè 
“una xerrada de tant en tant no fa res”.

L’embat contra l’extrema dreta és un al-
tre dels reptes. “Cal visibilitat i no caure en 
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Bárbara ramajo 
(Bollos en Teoria) 
diu que el feminisme 
contrari a la Llei 
Trans és minoritari 
a Barcelona: “No  
hi ha fissures”

reunió plenària al Casal Lambda, el 2021. La jornada busca potenciar la xar-
xa entre les diferents seccions i persones que en formen part. caSal laMbda



en la resta de les lluites socials. Segons 
Aragó, la normalització de la diversitat 
afectiva-sexual l’ha convertida en un 
nínxol de mercat que absorbeix, en part, 
les dissidències, per anul·lar-les i treu-
re’n benefici des del capitalisme rosa, tot 
privatitzant els espais segurs de socia-
lització LGBTI.

La Crida considera que el moviment 
històric ha sucumbit a aquest joc, picant 
l’ullet al Pride, l’Orgull organitzat pels 
empresaris LGBTI amb el suport d’una 
part important del moviment. “La diver-
sitat ven i està de moda”, rebla Aragó. 
“Genera pinkwashing: espònsors i patro-
cinis del Pride buiden de contingut i 
mercantilitzen la lluita LGBTI, i aprofi-
ten per rentar la cara a empreses que de-
porten persones migrants i fons voltors 
immobiliaris. En l’àmbit local, això s’ha 
materialitzat en la consolidació d’Ace-
gal, una plataforma d’empreses destina-
des al públic LGBTI, principalment de 
l’oci nocturn, que viu de l’elitització de 
les nostres vides i la mercantilització de 
la nostra lluita”, afegeix Aragó.

Juliana Cehí, de Sororitrans, veu tam-
bé en aquest fenomen una fractura gene-
racional amb el moviment històric i 
coincideix en que el Pride està controlat 
per la patronal del capitalisme rosa. 
“L’Orgull ha quedat difuminat en una fes-
ta de consumisme”, lamenta.

el masclisme i la lesbofòbia. Són molt 
crítiques amb el “conglomerat” LGBTI, 
perquè invisibilitza les dones. Represen-
ta un corrent del moviment lèsbic i for-
men part del 28-J Autònom, un espai 
compartit amb organitzacions com At-
zagaia o Nou Barris LGBTI.

En l’àmbit del transfeminisme, des de 
l’any 2021, Sororitrans ocupa un espai 
central entre les persones transfeme-
nines. Han participat en l’orgull alterna-
tiu al Pride en les darreres dues edicions 
i han promogut mobilitzacions per res-
pondre a casos de transfòbia o per les di-
ades de memòria i visibilització trans. 
Des dels barris i per als barris, fan feina 
la Fondona -vinculada a Can Batlló i que 
ha organitzat les kafetes queer i diferents 
espais de trobada i relació, però també 
de debat i reflexió al voltant de l’Orgull- 
o el mencionat Nou Barris LGBTI, que or-
ganitzen des de fa quatre anys l’Orgull 
de Classe, el 28 de juny.

Fractura generacional
Bernat Aragó, de la Crida LGBTI, reco-
neix la feina feta per “bona part de les 
organitzacions històriques”. “Sense elles 
no seríem on som ara”, remarca, però 
creu que “han passat de ser la punta de 
llança del col·lectiu a tenir derives ins-
titucionalistes, identitàries i assistenci-
alistes”, i que han perdut la implicació 

Els darrers anys s’han multiplicat les organitzacions LGBTI a la ciutat. Moltes d’elles 
mantenen relacions fluides amb la resta de moviments socials i participen de corrents 

feministes, ecologistes, comunistes, anarquistes o de l’esquerra independista

Joves i anticapitalistes

v. canet

E
l moviment LGBTI està vivint els 
darrers anys una eclosió d’orga-
nitzacions joves i anticapitalis-
tes que mantenen relacions flui-
des amb la resta de moviments 

socials i participen de corrents feminis-
tes, ecologistes, comunistes, anarquistes 
o de l’esquerra independentista. En cer-
ta manera, és una tornada als orígens: 
després de la revolta a Stonewall Inn el 
1969 a Nova York, el moviment LGBTI ja 
va connectar amb les noves esquerres i 
els moviments revolucionaris del mo-
ment, que aspiraven a l’alliberament de 
la diversitat del desig sexual i de les ex-
pressions del gènere.

el ‘fil rosa’ continua
Aquesta nova generació d’organitzacions 
segueix el fil rosa combatiu que va co-
mençar a teixir el FAGC, la primera enti-
tat LGBTI de l’Estat nascuda a Barcelona 
i que al llarg de la seua història ha treba-
llat colze a colze amb moviments socials 
com l’okupa, el feminista o el sindicalis-
me combatiu. També connecta amb la 
tradició d’organitzacions que van desen-
volupar la seua tasca als anys noranta i la 
primera dècada dels 2000, com el Grup de 
Lesbianes Feministes -integrades a Ca la 
Dona- o el Col·lectiu Gai de Barcelona 
-una escissió llibertària del FAGC dels 
anys noranta-, que va durar 20 anys i va 
donar continuïtat al Carnaval Gai a La 
Paloma, la Kantina com a espai alterna-
tiu de relació i trobada, i la revista Infogai, 
que encara existeix, com a referent infor-
matiu del col·lectiu a Barcelona.

transfeminisme i queer
Guerrilla Travolaka va introduir el 2005 
el transfeminisme i l’activisme queer a la 
ciutat, i es va coordinar amb un movi-
ment internacional de despatologització 
trans i autodeterminació de gènere. En 
la dècada del 2010, Cultura Trans va de-
senvolupar formes d’activisme vincula-
des a la visibilitat i la comunitat a partir 
d’un festival on es trobaven referents 
culturals i artístics trans. Brot Bord en va 
prendre el relleu el 2009, promovent l’ac-
tivisme des de l’acció directa, els plante-
jaments queer i el debat i la reflexió des 
de la seua revista L’aBORDatge. La Crida 
LGBTI seria la següent en agafar el testi-
moni, el 2015, i continua en actiu, mentre 
que Atzagaia, creada el 2018, ha volgut 
ocupar un altre espai més orientat a “tei-
xir aliances i crear comunitat”.

Suport i Autodefensa Lesbofeminista, 
nascuda l’any 2019, és una organització 
no mixta de lesbianes que treballen des 
del feminisme i l’anticapitalisme contra 
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LGBtI i anticolonials
Manifestació anticolonial de l’any 
2019, al seu pas per la Rambla -de 
camí a l’estàtua de Cristòfol Colom-, 
organitzada pel Bloc Anticolonial  
de Barcelona, el 12 d’octubre.  
marta pérez

Juliana Cehí,  
de l’organització 
Sororitrans:  
“L’Orgull ha 
quedat difuminat 
en una festa de 
consumisme”

Bernat Aragó, de la 
Crida: “Acegal [que 
organitza el Pride]  
viu de l’elitització  
de les nostres vides  
i la mercantilització 
de la nostra lluita”
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anaïs Barnolas

E
ugeni Rodríguez és des del 1985 
portaveu del Front d’Allibera-
ment Gai de Catalunya (FAGC). 
També és president de l’Obser-
vatori  contra l ’Homofòbia 

(OCH), una entitat creada el 2008 per de-
nunciar les agressions homòfobes i do-
nar suport a les víctimes. Fa poc, el diari 
Público els ha donat un premi per la seva 
defensa dels drets del col·lectiu LGBTI.
L’Observatori contra l’Homofòbia fa 14 
anys. Com es va crear?
El 1991, van assassinar la transsexual So-
nia Rescalvo. El forense, en un principi, es 
va pensar que era una dona trans negra, 
dels cops que li havien donat. Ens vam 
presentar [la FAGC i altres entitats] com 
a acusació popular, la segona en tot l’Es-
tat i la primera per crim d’odi documen-
tada a Espanya. Per poder-ho fer, vam cre-
ar l’Oficina Antidiscriminatòria. L’any 
2000, al FAGC vam creure que era neces-

de la llei del 2014 i la Llei Trans. Com-
binem l’activisme, la tasca dels estudiants 
en pràctiques i, des de fa tres anys, el vo-
luntariat, que dona suport als punts d’in-
formació i a la línia de Whatsapp que te-
nim per denunciar agressions. Hem rebut 
més de 100 peticions per ser voluntari.
Quan vau començar a denunciar l’assas-
sinat de la Sonia devíeu ser els únics.
Va ser un punt d’inflexió a Catalunya. Feia 
anys que havíem sortit de la dictadura, 
havia guanyat el PSOE i semblava que tot 
estigués guanyat. L’assassinat de la Sonia 
i l’actitud de la FAGC van despertar una 
Catalunya on semblava que no hi passa-
va res i que l’homofòbia era una bajanada. 
Els assassinats de la Sonia i la Lucrecia 
[Pérez, assessinada el 1992 a Madrid, víc-
tima del racisme] van posar sobre la taula 
el que ara es considera delicte d’odi. Cal 
recordar que l’agreujant per homofòbia es 
va crear el 1996, amb el canvi del Codi Pe-
nal. En aquell moment, allò era activisme 
pur, sense cap mena de mitjà i amb molt 
poc suport institucional. Va ser una èpo-
ca de crear resiliència. Mai hem sigut la 
nineta dels ulls de cap institució, perquè 
som incòmodes. Als polítics sempre els 
dic que ells passen però l’LGTBI-fòbia es 
queda. Hem après a buscar-nos la vida 
amb finançament privat, fent formacions, 
els punts liles... Som independents vers 
qualsevol grup polític, però no som neu-
trals: no som indiferents a l’homofòbia.
Què destaca de l’informe sobre l’ho-
mofòbia d’enguany?
El nombre d’incidències que tenim no ar-
riba, per fortuna, a les 283 del 2021, que va 
ser un any absolutament nefast per al 
món LGTBI. A Barcelona, a la platja de So-
morrostro, van trencar-li la mandíbula a 
un noi, que encara té pendent el judici. Hi 
ha molta gent que ha deixat de naturalit-
zar expressions com “bollera de mierda” 
o “trans de mierda” i va haver-hi un boom 
de denúncies. Al final d’aquest any, veu-
rem que han augmentat les agressions al 
col·lectiu de persones trans, sobretot les 
dones. En aquest aspecte, el 2021 va ser 
l’any de la LGTBI-fòbia i aquest any ha es-
tat el de la transfòbia.
A què creu que va ser degut l’incre-
ment de les agressions del 2021?
Durant la pandèmia, sorties al balcó amb 
la bandera LGTBI i ja t’insultaven. A la 
primavera del 2021, quan van començar 
les mesures de desconfinament, feia 
temps que la gent estava continguda i les 
agressions es van donar sobretot amb la 
tornada de l’oci. La polarització que hi ha 
hagut de les TERF [feministes trans ex-
cloents] i la ultradreta ha creat molt d’odi. 
El 4 de novembre d’aquell any, els Mossos 
d’Esquadra van fer pública l’agressió més 
greu, la detenció d’un home per intent 
d’homicidi a Sants-Montjuïc.

sari crear l’Observatori contra l’Homofò-
bia i vam començar a reportar les agres-
sions. El 10 de desembre del 2008 és quan 
ens vam legalitzar. Poc després, el 2010, 
vam decidir que volíem una Llei contra 
l’homofòbia, l’actual 11/2014, i vam co-
mençar a treballar amb els grups parla-
mentaris. El 2015, vam començar a aten-
dre les víctimes, registrar les agressions i 
fer els primers informes acadèmics. Tras-
lladar-nos al Centre LGTBI ha estat un 
salt qualitatiu: ara tenim unes instal·la-
cions espectaculars on podem donar un 
servei molt bo. Com a activista, després 
de tants anys de lluita, tenir un lloc com 
Déu mana ha estat un acte de dignitat.
Quines tasques desenvolupeu?
L’Observatori, el primer de l’Estat, és un 
referent per la tasca que fa de reportar in-
cidències; per la formació, els punts a peu 
de carrer i en l’oci nocturn, els espais ama-
bles... Tenim convenis amb les principals 
sales d’oci de Barcelona. Treballem l’aten-
ció a la víctima des del vessant jurídic i 
psicosocial. Ara ens ocupa la modificació 

L’Observatori contra l’Homofòbia documenta 89 atacs homòfobs el 2022 i constata que la radicalització  
de la violència contrasta amb una joventut que es mostra cada cop més orgullosa de la diversitat sexual 

“El 2021 va ser l’any de l’LGTBI-
fòbia i aquest, el de la transfòbia”

Enguany, a Barcelona, portem 89 
atacs. Quina valoració en fa?
Calen polítiques per part de l’Ajunta-
ment, que és la institució que ens dona 
més suport; més que la Generalitat i la Di-
putació. Tenim un protocol contra la 
LGTBI-fòbia que s’activa molt bé. Però 
això és insuficient, no hi ha una compli-
citat real amb els operadors que treba-
llem independentment. Aquest mai ha 
estat un tema prioritari, més enllà del dis-
curs, del tuit, de la Orgullosa [festival ce-
lebrat per l’Ajuntament per commemorar 
l’Orgull Gai]. Nosaltres volem anar al 
moll de l’os, per fer polítiques de preven-
ció i més estudis, per veure com es pot in-
cidir. Del que estic més content és que 
aviat sortirà el primer informe amb les 
conclusions del grup de treball d’LGT-
BI-fòbia al Parlament de Catalunya, que 
proposa que hi hagi una taula amb Mos-
sos, Generalitat, els principals ajunta-
ments i operadors que treballem contra 
les violències. Cal tenir present que la 
institució mai arribarà on arriba l’Obser-
vatori, perquè les persones LGTBI neces-
siten una complicitat i, a més a més, els 
caps de setmana, que és quan es produei-
xen més agressions, no hi ha ningú a les 
Administracions. En canvi, nosaltres do-
nem el servei en temps real a les víctimes.
A quins districtes hi ha més agressions?
Els districtes que més violència pateixen 
són l’Eixample i Sants-Montjuïc, on hi ha 
el cruising [encontres fortuïts], un tema 
tabú, que no s’ha volgut tractar com cal-
dria; cal molta voluntat política i mitjans. 
És una zona molt calenta que es junta 
amb l’homofòbia interioritzada: moltes 
vegades les agressions no es denuncien 
perquè cal explicar que hi eres allà.
Què en pensa de que es vengui Barce-
lona com a ciutat LGBTI?
Aquí es viu bé en comparació amb altres 
ciutats del món, però els violents sempre 
hi han estat. Quan van matar la Sonia, 
eren a les clavegueres, però ara han sor-
tit. Hi ha llocs de Barcelona on no és fàcil 
ser LGTBI. Sense voler estigmatitzar cap 
barri, seria el cas de la Zona Franca o la 
Verneda. Perquè no tot són les Rambles. 
Però a la ciutat conviuen dues realitats: el 
sector de joves radicalitzats i els que te-
nen molt clara la diversitat sexual, que 
són els que guanyen per golejada.
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“La polarització 
generada per les 
feministes trans 
excloents i la 
ultradreta ha creat 
molt d’odi contra 
les transexuals”

Eugeni Rodríguez, president de l’OCH, a la Via Laietana. joan morejón



Poder gaudir d’un entorn segur en les residències i els serveis de dependència 
és una de les lluites d’una generació que va patir la intransigència del franquisme

eric moner

V
aig estar dins de l’armari 
durant dècades, i ara no hi 
vull tornar”. És el crit de 
Paulina Blanco, una dona 
lesbiana de 73 anys i acti-

vista pels drets de les persones LGBTI. 
Un clam que és també una reivindicació 
crucial d’aquest col·lectiu: poder conti-
nuar vivint amb dignitat, llibertat i or-
gull quan s’arriba a la tercera edat.

Les persones LGBTI majors de 65 anys 
van néixer i créixer sota el règim fran-
quista, on la moral nacionalcatòlica re-
butjava i criminalitzava la diversitat se-
xual i d’identitat de gènere. Aquest és 
l’entorn en què Blanco va créixer. Origi-
nària d’El Torno (Càceres) i mestra de 
professió, va començar a sentir atracció 
per les noies al col·legi. La manca d’in-
formació i el tabú de la sexualitat li van 
provocar un sentiment d’incomprensió. 
“Em sentia sola perquè no vaig poder 
parlar amb ningú sobre allò que m’esta-
va passant”, explica. Va conèixer la seva 
dona en un poble d’Extremadura on era 
professora. Quan la seva parella es va 
mudar a la ciutat, ella la va acompanyar, 
i així van començar a viure juntes, fins 
avui. El rebuig de la família va ser fron-
tal. Mai va arribar a dir-los que era lesbi-
ana, però sabien que ella tenia una ami-
ga “molt especial”. Es van casar el 2005, 
el mateix any que es va aprovar el matri-
moni igualitari a Espanya.

Blanco és patrona de la Fundació En-
llaç, creada el 2008 a Barcelona per de-
fensar els drets de la població gran LGB-
TI. “És un projecte d’ajuda mútua, pensat 
per cobrir les necessitats dels membres 

fenomen aplicable a tothom: l’estudi in-
dica que hi ha l’estereotip que les perso-
nes LGBTI estan “condemnades a envellir 
en soledat”, però segons les vivències 
dels participants, això “no ha de ser con-
siderat una característica del col·lectiu, 
perquè no sempre hi és present”. “El mite 
de la persona LGBTI sola també és una 
forma de violència”, expressa Mesquida.

Trencar estereotips és també un pas. 
“Hi ha una sèrie de tòpics sobre ser dona 
trans: ‘El teu matrimoni s’acabarà’, ‘els 
fills et rebutjaran’, ‘t’han d’agradar els ho-
mes’ o ‘has d’odiar els teus genitals’”. Són 
les paraules de Sofía Bengoetxea, dona 
trans de 65 anys i veïna de Nou Barris. Va 
manifestar-se públicament com a dona 
trans el 2014, amb 57 anys. Ja estava casa-
da i continua amb la seva dona. Assegura 
que no encaixava en els valors de la mas-
culinitat del franquisme, i a l’adolescèn-
cia es va començar a sentir i vestir com 
una dona, d’amagat: “Fer el que no s’espe-
rava de mi em generava una culpa terri-
ble”. Bengoetxea, que és activista social i 
ha coordinat EnFemme -una associació 
que dona suport a dones trans i crossdres-
sers-, demana no reduir la comunitat a 
una única realitat: “Hi ha una manera en 
què la societat ens dicta com hem de ser”.

Barcelona va ser pionera en la defen-
sa dels drets LGBTI a Espanya durant la 
transició. La generació actual de gent 
gran del col·lectiu és l’evolució d’aque-
lla lluita. “Nosaltres no tenim por, nosal-
tres som” era el lema de la primera ma-
nifestació LGBTI a l’Estat, feta a la ciutat 
el 1977. I és un clam que encara fa seu 
aquella generació. “Hem aconseguit el 
que tenim gràcies a la lluita; ara us cor-
respon als joves defensar els drets de tot-
hom”, conclou Paulina.

fundadors, però amb una orientació co-
munitària: ofereix suport a la resta de 
persones grans de la ciutat”, exposa Jo-
sep Maria Mesquida, membre del comi-
tè de direcció. Un dels objectius de l’en-
titat és garantir un entorn segur en els 
serveis de dependència per a gent gran, 
com les residències. Assessora sobre re-
cursos d’atenció a persones grans i for-
ma professionals del sector sobre la di-
versitat sexoafectiva i identitat de 
gènere per garantir la no discriminació. 
“Hi ha la percepció que aquests espais 
no són segurs”, diu Mesquida. A Madrid, 
la Fundació 26 de Diciembre ha inaugu-
rat la primera residència especialitzada 
en gent gran LGBTI d’Espanya.

La soledat, un problema freqüent
La soledat és una preocupació de la gent 
gran en general, però s’agreuja en la po-
blació LGBTI. Segons l’informe 50 + LGTB, 
el 38,7% de les persones del col·lectiu ma-
jors de 50 anys residents a Barcelona viu 
sola, i el 30% ho fa en parella i sense fills. 
Cal afegir que el 36,8% de les persones 
que manifesten tenir dificultats per fer 
activitats quotidianes no rep cap ajuda. 
“És un grup social que viu amb més fre-
qüència situacions de soledat no desitja-
da”, manté Mesquida. Tot i que no és un 

Encarar la vellesa amb 
dignitat, llibertat i orgull

Sofía Bengoechea, col·laboradora de la Fundació Enllaç, al passatge de Roger de Flor de l’Eixample. rrenomfoto
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L
es lesbianes sempre hem estat 
en les lluites socials, colze a 
colze amb el moviment femi-
nista, amb els gais i lxs trans. 
Tenim una llarga història de 
lluites conjuntes i una genea-
logia pròpia que, a Barcelona, 

arrenca amb el Grup en Lluita per 
l’Alliberament de la Lesbiana (GLAL), 
i continua amb un munt de grups 
que majoritàriament han desapare-
gut: Comissió de Lesbianes de l’Eix 
Violeta, Red de Amazonas, Grup de 
Lesbianes Feministes de Barcelona, 
La nostra Illa -avui, encara vigent-, 
Lesbos -de la Coordinadora Gai i 
Lesbiana de Barcelona-, Fes-Lu (Fes-
tivitats Lúdiques), Les Noies del Ca-
sal -lesbianes del Casal Lambda, 
avui també vigent-, Salario Debido  
a las Lesbianas; QueroSeno. Cultures 
i identitats lesbianes. O no?; Mambo 
(Momento Autónomo de Mujeres y 
Bolleras Osadas), Les Atakás, Kafeta 
de la Revol; Comando LFRO: Lesbo 
Feministes Radicalment Orteres 
(Les Ortos); Escola Bollera, I Visque-
ren Felices... Una herència lesbiana 
que ha nodrit els activismes actuals: 
Bollos en Teoria -l’espai lesbiano fe-
minista de Caladona-, Visibles (Fes-
tival de Cultures Lesbianes) i La SAL 
(Suport i Autonomia Lesbofeminis-
ta), a més de les lesbianes que for-
men part del Centre LGTBI de Barce-
lona, de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, del Pride, de Centres 
Socials Ocupats, de locals de difusió 
de coneixements feministes i queer, 
com la Raposa, la llibreria Prole...

Som una força present i plural 
que s’imposa a l’oblit i a la invisibi-
lització. Sempre hem estat en pri-
mera línia reclamant els nostres 
drets, lluitant per existir, ensenyant 
un cos col·lectiu implicat en l’eclo-
sió del transfeminisme, interrogant 
el racisme, el capacitisme, el capita-
lisme, l’homofòbia, la transfòbia i la 
lesbofòbia; posant en evidència i de-
nunciant els privilegis blancs, funci-
onals, de classe, heterosexuals i cis-
gènere que ens travessen.

Els feminismes que no exclouen 
les seves pròpies carns han estat 
una força que ha catapultat les llui-
tes feministes al centre de les políti-
ques i mobilitzacions socials. I ho 
continuarem fent! Perquè juntes 
som més fortes! Perquè tenim una 
llarga experiència de lluita feminis-
ta conjunta i conjugada entre totes  
i totis: dones, lesbianes i trans.

Genealogia 
feminista de 
dones, trans 
i lesbianes

Bárbara Ramajo
Membre de Bollos en Teoria, 
l’espai lesbiano-feminista 
de Ca la Dona

opinió

La soledat no 
desitjada i la falta 
d’atenció són sovint 
preocupacions de la 
gent gran en general, 
però s’agreugen en  
la població LGBTI

dossier. barCelona lgbTi



Els refugiats sovint troben a Barcelona un espai més segur on exercir 
l’activisme, però topen amb l’Administració a l’hora de demanar l’asil

e. m.

e
stic agraïda d’estar aquí; al meu 
país estaria bé econòmicament, 
però no emocionalment”. Aquest 
és el testimoni de Yoana Mata, 
una refugiada trans hondurenya 

de 43 anys. Activista social i cofundadora 
d’una de les primeres organitzacions 
LGBTI a Hondures -l’Organización Pro 
Unión Ceibeña (Oprouce)-, va patir des 
de petita episodis de violència, com ara 
abusos físics i teràpies de conversió, en 
un entorn familiar i social molt religiós i 
masclista. “Segons els pastors evangèlics, 
jo estava endimoniada per l’homosexua-
litat”, declara. Va decidir marxar a Barce-
lona el 2017, després de rebre amenaces i 
patir assetjament. Per avançar en la seva 
transició com a dona trans, Mata neces-
sitava un entorn més segur. El seu cas és 
un exemple de la realitat de centenars de 
persones LGBTI que migren a la ciutat fu-
gint del perill als seus països d’origen.

Mata treballa a l’Associació Catalana 
per la Integració d’Homosexuals, Bise-
xuals i Transsexuals Immigrants (Acat-
hi), que va guiar-la quan va arribar a Bar-
celona i en la petició d’asil a l’Estat. 
L’entitat, creada el 2003, ofereix a mi-
grants i refugiats LGBTI assessorament 
legal en les sol·licituds d’asil i ajudes, as-
sistència en la recerca de treball i suport 
emocional. L’alta taxa de denegació de 
l’asil és, de fet, una de les principals tra-
ves per a qualsevol refugiat: el 2021, el 
71% de les peticions van ser rebutjades, 
segons dades del Ministeri de l’Interior. 
Només se’n van acceptar el 10,5% per 
protecció internacional -una xifra allu-

llei, la resolució d’asil, acompanyada 
dels permisos de residència i treball, ha 
d’arribar als sis mesos de presentar-se la 
petició. El Defensor del Pueblo, però, ha 
manifestat que a vegades triga un, dos o 
més anys. Mentre esperen el permís de 
treball, l’estat de vulnerabilitat dels re-
fugiats s’agreuja: “No pots sobreviure si 
no tens recursos”, afegeix Mata.

obstacles administratius i laborals
El Sistema d’Acollida de Protecció Inter-
nacional garanteix les necessitats bàsi-
ques dels refugiats els primers 18 o 24 
mesos, mitjançant assistència social  
i habitatge. “Però no està pensat per 
atendre les seves necessitats i els temps 
acaben sent extremadament curts”, in-
forma Blanca Garcés, investigadora del 
Barcelona Centre for International Af-
fairs (Cidob). L’associació Acathi comp-
ta amb dos pisos d’acollida temporal per 
als refugiats LGBTI que estan a l’espera 
d’ajuts o no en tenen.

A Barcelona els refugiats poden tro-
bar un espai més segur des d’on exercir 
l’activisme. És el cas de Rusly Cachina, 
noia trans de 27 anys equatoguineana: 
“M’he traslladat a Espanya per donar veu 
a qui no la té al meu país”. És la cofunda-
dora d’una de les primeres organitzaci-
ons LGBTI de l’Estat africà: Somos Parte 
del Mundo. I denuncia la violència siste-
màtica que pateix la comunitat al seu 
país, però també les complicacions a què 
s’enfronten les dones trans refugiades 
aquí. En són exemples la dificultat de 
canviar el nom a la documentació ofici-
al o els obstacles laborals. “La manca 
d’oportunitats obliga les dones trans  
a exercir el comerç sexual”, expressa.

nyada de la mitjana europea (35%)- i un 
18,5% per raons humanitàries. “L’asil no 
ha sigut prioritari a Espanya”, denuncia 
Rodrigo Araneda, president d’Acathi. “La 
perspectiva de la migració sempre ha si-
gut com a força de treball, no com aco-
llida humanitària”, rebla. Per això, 
l’acompanyament legal de l’entitat és vi-
tal per a l’èxit de la sol·licitud, ja que els 
migrants, en ser informats del procés i 
de la documentació requerida, poden 
defensar millor la seva aplicació. “Si el 
Govern veu que hi ha una ONG al darre-
re, funciona diferent”, assegura.

Activistes assassinats
El refugiat gai Carlos Andrés Tovar ex-
plica que Acathi va ser el seu “àngel de la 
guarda” quan va arribar a Barcelona. 
Aquest colombià de 40 anys va lluitar 
durant dues dècades pels drets del col-
lectiu a la ciutat d’Armènia i al departa-
ment de Quindío. També va participar 
en campanyes per la prevenció del VIH i 
la sida, la creació de la Taula Municipal 
LGBTI d’Armènia i la lluita en contra del 
microtràfic de drogues. Va haver de mi-
grar cap a la capital catalana el 2021, ar-
ran del que ell descriu com una època 
“d’assassinats consecutius de líders so-
cials i de persecució contra la població 
LGBTI”. El 2020, van matar un dels seus 
companys activistes durant una activi-
tat comunitària. “La Policia em va acon-
sellar que marxés”, recorda. Ara viu a 
Gavà, on participa en l’activisme LGBTI 
d’aquest municipi del Baix Llobregat.

Tovar denuncia els problemes que ha 
patit per aconseguir cita en la sol·licitud 
d’asil: “Hi ha tantes peticions que les res-
postes arriben massa tard”. Segons la 

Migrar per escapar  
de l’LGBTI-fòbia

Yoana Mata i Carlos Andrés Tovar, a la seu de l’associació Acathi, al carrer de Balmes. rrenomfoto
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S
om les persones dissidents 
amb el model hegemònic 
afectiu, sexual i de gènere; 
som de classe treballadora  
i reivindiquem les nostres 
lluites històriques. Ho fem 
teixint aliances amb els mo-

viments socials, a través de la mili-
tància, l’autoorganització i la col-
laboració. I n’estem orgulloses: més 
de 7.000 persones van participar de 
la mobilització d’enguany, convo-
cada per la Crida LGBTI, sota el 
lema “Som els colors de les lluites”.

És Barcelona una anomalia? 
Moltes capitals europees han per-
dut el caràcter reivindicatiu i com-
batiu, en la lluita LGBTI i en les rei-
vindicacions del 28 de juny. Les 
manifestacions han donat pas a 
desfilades festives, sovint buides 
de contingut. S’hi exalta l’amor ro-
màntic, el love is love normatiu, 
monògam. És l’homonormativitat 
feta consigna, un model d’amor ex-
cloent i violent. A Europa, les desfi-
lades estan protagonitzades per les 
grans empreses. Per al capitalisme 
rosa, els homes gais blancs cis i 
amb cossos normatius són carteres 
farcides. Clients. I és un model ho-
mogeneïtzant: el Pride de Madrid 
s’assembla al de Berlín, i és difícil 
diferenciar entre Londres i Brussel-
les. Per al capitalisme és un model 
tan exitós que ciutats com Tel Aviv 
-coneguda per la vulneració de 
drets humans-, volen sumar-s’hi. 
Les mateixes músiques, escenes, 
cossos..., els mateixos discursos.

A Barcelona plantem cara. Re-
butgem el Pride Barcelona, patroci-
nat per empreses especuladores, 
gentrificadores i armamentístiques 
com Merlin Properties, AirBnB, 
TheTravelBand o Vueling. A més, el 
model va de la mà d’una presència 
policial que no té cap sentit. La Po-
licia ha reprimit les persones dissi-
dents amb el sistema cisheteropa-
triarcal; ho va fer a Stonewall i ho 
ha fet a Barcelona. Rebutgem el pu-
nitivisme, el control policial i la re-
pressió i reivindiquem que volem 
els policies fora del nostre orgull.

A Barcelona, la lluita per l’allibe-
rament afectiu, sexual i de gènere 
respon a lògiques diferents. S’allu-
nya del capitalisme rosa en ser or-
ganitzat per i per a les classes tre-
balladores, reconeix la necessitat 
d’aliances amb altres lluites, rebut-
ja l’homonormativitat i també les 
violències. Som així, i volem ser-ho 
durant molts més anys!

Reivindicar 
els nostres 
drets cada 
28 de juny

Lluís Forcadell
Membre de la Crida LGBTI, 
organització per l’alliberament 
sexual i de gènere

opinió



Associacions que treballen la LGBTI-fòbia a l’entorn familiar alerten que la 
joventut del col·lectiu té més possibilitats que la resta de patir sensellarisme

eric moner

R
ebutjaries algú de la teva fa-
mília pel color dels seus ulls?”. 
Aquesta és una pregunta apa-
rentment irracional, però 
amaga una realitat: la violèn-

cia cap a familiars LGBTI per la seva ori-
entació sexual o identitat de gènere. L’es-
lògan és també el lema d’una campanya 
de sensibilització en contra de la LGB-
TI-fòbia en entorns familiars, impulsada 
per Ahora Dónde-Le Refuge, una associ-
ació sense ànim de lucre, creada el 2019 
a Barcelona, que treballa per l’acceptació 
dels membres del col·lectiu en totes les 
famílies i que dona assistència a les víc-
times d’aquest tipus de violència.

L’entitat ajuda joves com ara la Nora 
o en Genís, noms ficticis per protegir el 
seu anonimat. La Nora és una noia trans 
que va marxar de casa perquè els pares 
no acceptaven la seva identitat. Es tro-
ba en una situació complexa: està in-
tentant trobar un habitatge i, a la vega-
da, continuar els seus estudis. Ara 
mateix, viu amb una amistat, però Aho-
ra Dónde li està buscant una família 
d’acollida. En Genís és un noi gai que té 
problemes de convivència amb la seva 
mare i pateix d’ansietat. L’entitat li està 
donant suport emocional mentre fa la 
mediació amb la seva família.

Aquests dos joves són exemples de la 
trentena d’usuaris que l’associació ha 
atès des de la seva constitució. I també 
són una mostra d’una realitat difícil de 
quantificar. Segons dades recents de la 
Fundació Arrels, a Barcelona hi ha 5.142 
persones sense llar. D’aquestes, 1.231 dor-
men al carrer. Però no existeix cap esta-

cil sensibilitzar”, declara Gemma Bru-
lles, presidenta de l’associació, que tre-
balla en àmbits com l’assistència 
laboral o l’acompanyament emocional. 
Els usuaris solen tenir entre 18 i 25 anys 
i la majoria són persones trans.

Sandra Toledano, terapeuta gestalt i 
coach especialitzada en el col·lectiu 
LGBTI, és voluntària de l’entitat i s’encar-
rega de dirigir el suport emocional a les 
víctimes. “El primer que fem és crear un 
espai segur. Treballem des de la urgèn-
cia, ja que les persones que venen ho fan 
en situacions límit”, explica. Un altre me-
canisme essencial és la mediació entre 
l’usuari i la seva família, que està dirigi-
da per professionals de l’Associació de 
Mediacions de Catalunya. “Dona molt 
bons resultats. Facilita el contacte, i els 
pares i mares comencen a veure la situ-
ació amb uns altres ulls”, comenta Tole-
dano. Tot i això, no és un procés fàcil, ja 
que a vegades els mateixos usuaris no 
volen parlar amb les seves famílies o 
aquestes rebutgen un apropament.

Els voluntaris fan una crida a l’ad-
hesió de famílies d’acollida al projecte, 
per atorgar una llar i suport als usuaris 
amb risc de quedar-se al carrer. Brulles 
destaca els beneficis que suposa el pro-
cés per ambdues parts: “Hem elaborat 
un protocol per assegurar que les famí-
lies estiguin preparades i evitar que, en 
entrar a casa d’algú, la persona rebi un 
segon rebuig”. Ahora Dónde denuncia la 
invisibilització de la situació i reclama a 
l’administració pública un compromís 
més gran. El passat mes de maig, repre-
sentants de l’entitat van sol·licitar al 
Parlament de Catalunya habitatges per 
a joves LGBTI que pateixen rebuig per 
part de les seves famílies.

dística que calculi la relació entre sense-
llarisme i identitat LGBTI a Barcelona o 
a Catalunya. Sí que hi ha investigacions 
que aborden la problemàtica fora 
d’aquest territori. Als Estats Units, per 
exemple, el 40% dels joves sense llar 
s’identifiquen com a LGTBQ, segons da-
des de True Colors United. La joventut 
del col·lectiu té un 120% més de proba-
bilitats d’experimentar el sensellarisme 
que la resta dels joves, d’acord amb un 
informe de Chapin Hall.

“Per sensibilitzar, calen dades”
Les dades més pròximes provenen de la 
Comunitat de Madrid, on la Federación 
de Asociaciones y Centros de Ayuda a 
Marginados (Faciam) i la Universidad 
Rey Juan Carlos van publicar un estudi 
sociològic sobre persones LGBTI sense 
sostre. El 23% dels entrevistats conside-
raven que la primera causa de la pèrdua 
d’habitatge va ser l’expulsió del domi-
cili per discriminació vinculada a la 
seva identitat de gènere o orientació se-
xual. Una de les demandes principals 
d’Ahora Dónde és l’elaboració d’un es-
tudi que estimi, en el nostre àmbit, el 
nombre de persones de la comunitat 
LGBTI sense habitatge i el motiu de la 
seva situació. “Si tens dades, és més fà-

Quan la discriminació 
sexual es pateix a la llar

Gemma Brulles, presidenta de l’associació Ahora Dónde-Le Refuge, al davant de la Llotja de Mar. rrenomfoto
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Les entitats demanen 
l’elaboració d’un 
estudi que estimi el 
nombre de persones 
LGBTI sense 
habitatge i el motiu 
de la seva situació

Famílies LGBTI ha desenvolu-
pat dues campanyes -sobretot 
a Barcelona, tot i que són 
d’àmbit català- per incidir en 
l’educació. Contes a l’escola, el 
primer projecte, envia lots de 
llibres sobre diversitat famili-
ar als centres educatius. “El 
primer objectiu és que les 
nostres filles i fills trobin el 
seu model familiar represen-
tat a l’aula, un fet que els apo-
dera i els legitima entre les se-
ves companyes i companys”, 
explica Montse Mota, secre-
tària de Famílies LGBTI. Alho-
ra, “l’acció té l’objectiu que els 
i les docents comencin a in-
corporar la mirada de la di-
versitat familiar a les aules i 
disposin del material adequat 
per abordar-la sense por”, afe-
geix. L’altre projecte és el Pro-
grama Educatiu Escoles 
Rainbow, que va fer les prime-
res actuacions el curs 2015-16 
a les escoles de Sant Felip 
Neri (Ciutat Vella) i Turó Blau 
(Sant Andreu). El programa, 
explica Mota, “treballa la in-
corporació de la mirada posi-
tiva i transversal del fet LGTBI 
als centres educatius, incidint 
en tots els àmbits de la comu-
nitat educativa: des de l’alum-
nat i el professorat fins al per-
sonal administratiu, de cuina 
i menjador, d’extraescolars...”. 

Iniciatives 
LGBtI 
a les escoles

BreUS

Una trobada 
internacional 
per crear  
espais amables
L’Espai Francesca Bonnemai-
son de la Diputació de Barce-
lona -al carrer de Sant Pere 
Més Baix-, acollirà els dies 2, 
3 i 4 de juny del 2023 la segona 
Trobada Internacional d’Ob-
servatoris contra la LGTBI-fò-
bia. El seu lema serà “Plan-
tant cara a l’odi, construint 
espais amables contra l’LGT-
BI-fòbia”. Seran uns dies per a 
la “formació conjunta [i] 
construir espais on compartir 
experiències”, expliquen els 
organitzadors, l’Observatori 
contra l’Homofòbia, en un co-
municat. El programa se cen-
trarà en tres espais concrets: 
“Diem espais amables al 
transport públic sense vio-
lència de cap mena; a un oci 
divers en el qual capiguem to-
tes; a unes aules sense asset-
jament ni discriminació”. La 
primera edició de la trobada 
es va celebrar el 2018.

dossieR. baRCelona lgbTi
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D
e llibreries n’hi ha moltes; 
d’especialitzades, poques. 
Si mirem Barcelona o el Va-
llès, no arribarien a deu les 
que són LGTBI i transfemi-

nistes. D’aquí a poc, tancarà Cómplices, 
al Gòtic, i la ciutat perdrà un espai se-
gur per a les persones queer.

Cómplices, Antinous, la Crisi, la Pro-
le, la Raposa, el Noa Noa i, la més recent, 
Acció Perifèrica, a Nou Barris. En total, a 
Barcelona surten cinc espais referents 
on trobar llibres per a bolleres, mari-
ques, trans, no binàries, asexuals, demi-
sexuals; on trobar, en definitiva, un oasi 
literari en una ciutat que sembla gran 
però és petita. Els que vivim a Nou Bar-
ris hem d’anar a Sant Antoni per iniciar 
una ruta per visitar totes aquestes lli-
breries en una tarda. Si volem anar a un 
altre lloc més proper, podem anar a Grà-
cia i visitar el Noa Noa -que a més a més, 
és una editorial!-. I al Vallès tenim les 
companyes de Synusia Llibreria, amb 
uns valors antiracistes i transfeministes.

Però, què passa amb els joves i els 
adolescents LGTBI que necessiten un 
espai segur? I amb les dones que treba-
llen i cuiden, però volen tenir un espai 
on es facin xerrades, on hi hagi llibres 
transfeministes o només novel·les es-
crites per dones? No tenen dret a fer ac-
tivitats i consumir cultura al seu distric-
te? El districte ha d’esdevenir un espai 
segur. I almenys a Nou Barris, en molts 
carrers, en moltes places, en molts bars, 
en molts llocs, no ho és. O com diria una 
companya de la Zona Nord, “es lo más 
heteronormativo que hay”. Cada distric-
te hauria de tenir, com a mínim, una lli-
breria LGTBI i transfeminista.

Tenir i promoure una llibreria a Nou 
Barris significa també fer evolucionar 
el concepte de llibreria tradicional, o 
com molt bé fan les compas de la Rapo-
sa, sortir al carrer, visitar les entitats 
veïnals, ser-hi presents, estar a les fes-
tes i a les mogudes del barri i del dis-
tricte. En definitiva, ser un agent trans-
formador cultural, social i comunitari. 
No tenir aquesta mirada significa el 
fracàs de qualsevol projecte.

També és fer altres activitats que 
complementin la tasca principal d’una 
llibreria. A Acció Perifèrica, tenim la vo-
luntat de transformar a partir de l’acció 
socioeducativa. Per això realitzem for-
macions per als professionals de l’edu-
cació, el voluntariat o fins i tot de l’àm-
bit empresarial, ja que a vegades la 
teoria acadèmica és molt bonica de lle-
gir, però no dona tots els recursos ni 

ajuda a baixar a la realitat. El fet d’estar 
en una llibreria, de ser presents al car-
rer i ser conscients de com a nosaltris 
ens travessa el gènere ens ajuda a can-
viar la metodologia formativa i aterrar 
la teoria al carrer. Fer pedagogia queer. 
Som agents transformadors i ens ho 
hem de creure. Promocionem un espai 
segur de cultura LGTBI. Apropem lec-
tures dissidents de gènere i decolonials.

Aportem un granet de sorra per tren-
car el cisheteropatriarcat: suposo que 
per això les grans editorials no volen te-
nir en els seus catàlegs segons quines 
novel·les o segons quina teoria, no si-
gui pas que ara totis fóssim revolucio-
nàries i vulguem canviar el sistema ne-
oliberal. Doncs sí, ho volem canviar tot, 
perquè hem viscut agressions i volem 
barris amables. I aquest canvi pot co-
mençar per una llibreria.

Les persones que treballem en lli-
breries o en projectes transfeministes i 
LGTBI som persones polititzades que 
dia rere dia continuem aprenent i des-
construint-nos com a persones blan-
ques i normatives. És per això que con-
sidero que hi ha uns mínims, que tot i 
ser accions simbòliques tenen una 
transcendència política en el context 
més proper. Com, per exemple, obrir el 
12 d’octubre, tancar el 25 novembre o el 
8 de març, com a vaga de consum. Uns 
dies -igual que el 28 de juny- on les pro-
tagonistes són les entitats i les veïnes 
que ocupen l’espai per reclamar una 
vida digna de ser viscuda.

Un llibre és foc per al sistema hete-
ropatriarcal. Un llibre és una llavor per 
a un present combatiu.

“Un llibre és foc per al 
sistema heteropatriarcal. 
Un llibre és una llavor 
per a un present 
combatiu”

Jose A. Martínez Vicario
Vicepresident de l’AV de Torre Baró i llibreter i dinamitzador socioeducatiu d’Acció Perifèrica

Llibreries revolucionàries perilloses 
per al cisheteropatriarcat

opinió Cómplices, Antinous, la Crisi, la Prole, la Raposa, el Noa Noa i Acció 
Perifèrica ofereixen llibres per a bolleres, mariques, trans, no binàries, asexuals i 
demisexuals. A més, desenvolupen una important tasca socioeducativa als barris

Helle Bruun, de la llibreria Cómplices, al Gòtic, que tancarà aviat. dani codina

“Cal ser un agent 
transformador cultural, 
social i comunitari. No 
tenir aquesta mirada és 
el fracàs de tot projecte”

Quan al consell de redacció de 
Carrer va sorgir la proposta de 
fer un dossier sobre el movi-
ment LGBTI a Barcelona, ens 
va semblar molt bona idea: és 
un tema que no havíem trac-
tat mai en profunditat a la re-
vista. El treball frec a frec amb 
el periodista i activista V. Ca-
net l’ha fet possible: els seus 
contactes i coneixements ens 
han permès apropar-nos a 
una realitat complexa i viva 
que no s’acaba en aquest nú-
mero. Quan vam haver de 
pensar la portada que il·lus-
trés el dossier, vam fugir del 
recurs fàcil de la bandera 
LGBTI: vam proposar a l’Espi 
i l’Ester, veïnes de Nou Barris 
i activistes del moviment, que 
ens fessin de models. Amb 
elles posant al pont de Saraje-
vo, que creua la Meridiana i 
uneix les dues Trinitats, cre-
iem que hem aconseguit 
transmetre el caràcter lluita-
dor i popular de l’activisme 
LGBTI a la ciutat. Gràcies!

La nostra 
portada

noTA DE 
lA rEDAcció

fotos: joan Linux

La llibreria Acció Perifèrica. aRxiu



Sobre contendores, 
vulnerabilidades y edificios 

jesús martínez

H
abía una vez tres contenedo-
res que eran hermanos y vi-
vían en lo más profundo de 
un barco de carga. Se llama-
ban YangMing -“High cube”-, 

Amficon -“Amphibious container lea-
sing”- y Containex -“La calidad también 
puede ser de segunda mano”-. Siempre 
habían sido felices en alta mar. Transpor-
taban cajas de fruta, electrodomésticos, 
utensilios de todo a cien que luego se ven-
derían en los bazares de los chinos [...]”.

Así empezaba el artículo “Los tres con-
tenedores”, publicado en Carrer, en marzo 
de 2020, sobre los alojamientos de proxi-
midad provisionales (Aprop), eufemismo 
para hablar de cajas de zapatos con ven-
tanas. Según el colectivo de arquitectos 
Straddle3 -“urbanismo táctico”-, se trata 
de una “estrategia que responde de forma 
ágil, urgente y pragmática a situaciones de 
emergencia por la carencia de vivienda”.

El bloque de la calle Nou de Sant Fran-
cesc con Josep Pijoan (Aprop Ciutat Ve-
lla), promovido por el Ajuntament de Bar-
celona, no es una mole de hormigón ni 
piedra en argamasa. Más bien, tres con-
tenedores de barco puestos uno encima 
del otro, y reforzados con una malla de 
algo parecido a la fibra de vidrio.

De cuatro plantas y 12 puertas, los pri-
meros inquilinos llegaron entre enero de 
2020 -borrasca Gloria- y marzo de 2020 
-confinamiento por la pandemia-. La es-
tancia ha de ser temporal, especie de pen-
sión antes de dar con una solución dura-
dera, antes de serles otorgada una 
vivienda sólida que no se la lleve el vien-
to. Sin embargo, algunos residentes de 
Aprop Ciutat Vella siguen siendo los mis-
mos que entraron, hace ya tres años.

Daniel vive en uno de los doce pisos. 
Tartamudea de manera un tanto imper-
ceptible. Ya en la cincuentena, arrastra 
los pies y se abriga con un jersey de lana 
gruesa. Camina mirando el suelo, con la 
cabeza de leva que le pesa un mundo. 
Saca las llaves para entrar al rellano.

Reportero Jesús: ¿Lleva mucho vivien-
do aquí?

Daniel: Buf, desde el principio. Vivo 
con mi tío.

R. J.: ¿Dos en el piso?
D: Sí.
R. J.: ¿Y convivís bien?
D: Bueno.
R. J.: ¿Dónde estaba antes?
D: Buf, se cayó mi casa, en el Raval.
R. J.: ¿Entera?
D: Parte.
R. J.: ¿Están bien estos pisos?
D: Sí, no me puedo quejar.
R. J.: ¿Hace frío o hace calor?

D: No hace frío.
R. J.: ¿Ni calor?
D: No hace calor.
R. J.: Querría hacer algunas fotos, si no 

es molestia.
D: No le puedo decir nada más.
R. J.: ¿Y si le dejo mi teléfono?
D: No tengo teléfono.
R. J.: Solo querría saber si la casa es 

confortable.
D: Lo siento, no puedo decir nada.
En los bajos de Aprop Ciutat Vella, 

un anexo del centro de atención prima-
ria Gòtic, con carteles en los que se 
apremia a la tercera edad para que se 
ponga la cuarta dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus -“És el moment de fer 
el gest que estàvem esperant”-. Al lado 
se encuentra un habitáculo para la di-
rección de Aprop, que cuenta también 
con una educadora social -“no estoy au-
torizada a hablar”-.

La dirección de Aprop Ciutat Vella no 
quiere hacer declaraciones: “Ya sabe el 
protocolo, tiene que enviar un mail al 
Ajuntament”. Los vecinos no saben/no 
contestan. Al azar, picas a uno de los in-
terfonos: “Lo siento, yo estoy enfermo y 
no sé nada”. Nadie quiere hablar. Los me-
ses pasan. Los años se van. La gente se 
muere. Los contenedores perduran.

En los años de la crisis, entre la crisis 
económica social de 2008 y la crisis de la 
pandemia de 2020, el arquitecto Joan Ar-
tés (Barcelona, 1954), gerente de La Casa 
por el Tejado, buscaba huecos en los áti-
cos de los edificios modernistas del 
Eixample para colocarles un contenedor 
encima. En su mundillo, una “solución 
contemporánea” para edificar sin mucho 
coste. Ese contenedor se convertiría en 
un sobreático de lujo.

De la trilogía Barcelona sucia: “El mapa, 
en el que se observa claramente la dege-
neración del proyecto original de Ildefons 
Cerdà, como un cuadro del puntillista 
Seurat -La Seine à la Grande-Jatte-: más 
de un millar de puntitos rojos marcan los 
números de los edificios en los que es sus-
ceptible construir -añadir-. ‘Cuarenta de 
nuestros comerciales técnicos -“fuerza de 
venta”- peinaron la ciudad durante un 
año, picando a los timbres, casa por casa, 
localizando fincas”.

Quizá eso es precisamente la meta-
rrealidad, algo que parece lo que no es. Un 
contenedor no debería ser una casa.

Uno de los proverbios de la Biblia vie-
ne a decir que los pobres serán los prín-
cipes. Ahora no lo son.

Barcelones
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Construido con contenedores de barco, el edificio de Aprop Ciutat Vella se estrenó 
hace tres años. Aunque se presentó como una solución para situaciones de 
emergencia habitacional, algunos de los primeros inquilinos siguen habitándolo

‘allotjaments 
provisionals 
de proximitat’
“L’Aprop del barri Gòtic el formen  
12 allotjaments provisionals de pro-
ximitat. En els prop de tres anys de 
funcionament de l’equipament, 
marcats per la pandèmia, cinc uni-
tats familiars ja han accedit a habi-
tatges i recursos definitius i pròxi-
mament també s’hi traslladaran 
quatre unitats familiars més. Les 
persones i famílies residents als 
Aprop es troben en situació d’ex-
clusió residencial, ateses pels ser-
veis socials municipals. L’estada als 
Aprop ha suposat una oportunitat 
pels residents per poder estabilit-
zar la seva vida, en el seu entorn 
proper, mantenint xarxes tant soci-
als com escoles i demés serveis,  
i a partir d’aquí anar construint pro-
cessos de recuperació i anar avan-
çant cap a l’autonomia. Des dels 
Aprop es pot oferir una atenció de 
qualitat des de la quotidianitat i la 
coordinació estreta amb els serveis 
socials, oferint una resposta ràpida 
sempre que s’escau”.
Fuente: Ajuntament de Barcelona

el edificio 
de aprop 
Ciutat vella, 
en la calle 
nou de sant 
Francesc 
con josep 
pijoan, en 
una noche 
de invierno. 
MARC JAVIERRE

de cuatro plantas y 12 
puertas, los primeros 
inquilinos llegaron 
entre enero de 2020 
-borrasca Gloria- 
y marzo de 2020 
-confinamiento-
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proliferación de este tipo de estableci-
mientos ha acabado, en su opinión, con 
el comercio de proximidad, de tal mane-
ra que, “para cualquier cosa que tengas 
que comprar, debes salir fuera del ba-
rrio”. Un fenómeno casi consustancial al 
turismo masivo y ante el que el Consis-
torio alegó -relata Cesca Sancho- “que 
no podía hacer nada, puesto que no se 
pueden poner cortapisas a la iniciativa 
privada”. Cierto, nada puede impedir que 
alguien compre las tiendas de toda la 
vida y las convierta en tiendas de souver-
nirs: es el capitalismo. “En efecto”, obje-
ta Vilagelada, “pero puede no dar la au-
torización para que un comercio se 
convierta en tienda de souvenirs”.

La otra gran afrenta que sufren los ve-
cinos tiene como emblema los colores 
negro y amarillo y se llama taxi. “Es un es-
cándalo y uno de los problemas que más 
molesta a los vecinos en la actualidad”, 
denuncia el activista. “Nuestro barrio, la 
Salut, son cuatro calles, un verdadero cul-
de-sac. Y resulta que el 95% del tráfico son 
taxis”. “Además”, continúa, “existe una pa-
rada junto al Park Güell donde los con-
ductores son protagonistas de todo tipo 
de actos incívicos: como en la parada solo 
hay ocho plazas, aprovechan cualquier 
resquicio para aparcar -vados, etc.- y se 
detienen para hacer descender al pasaje 
en sitios inapropiados, provocando un 
colapso monumental y permanente”. 
“Por ello”, concluye, “exigimos al Ayunta-
miento que quite la parada y la traslade a 
otro lugar. Pero no se atreve: tiene miedo 
al poderoso gremio del taxi”. Y Cesca San-
cho estalla: “¡Los vecinos están hasta el 
gorro!”. LUIs CaLDeIrO

s
i la primera parte de este artí-
culo -publicado en el número 
161 de Carrer- hacía referencia 
a la brecha digital que el Ayun-
tamiento de Ada Colau ha ge-

nerado al implantar un nuevo sistema 
de acceso al Park Güell para los ciuda-
danos de Barcelona -excepto aquellos 
que viven en barrios que el Consistorio 
considera colindantes al parque-, esta 
segunda parte aborda los trastornos que 
la nueva forma de acceso ha traído al 
barrio de la Salut, donde se sitúa la en-
trada principal -calle Larrard, Olot, Sant 
Josep de la Muntanya, Rambla Merce-
des, etc.-. Una zona que, si bien antaño 
ya recibía cierto flujo de turistas, ve 
cómo esa afluencia se ha vuelto poco 
menos que insoportable desde que se ha 
implantado el nuevo sistema.

Incumplimiento de horarios
Sabemos por el primer artículo que los 
turistas -vengan de Suecia o de Soria- de-
ben, a diferencia del ciudadano empa-
dronado en Barcelona, pagar una entra-
da para acceder. Y aquí es donde Joan 
Miquel Vilagelada, miembro de la aso-
ciación vecinal Park Güell-la Salut-San-
llehy, denuncia lo que considera “el gran 
incumplimiento que se da en la actuali-
dad en el Park Güell”: que no se respetan 
las franjas horarias. “Hoy en día”, expli-
ca, “un turista observa que la venta onli-
ne de entradas está completa por la ma-
ñana, pero que a las cinco de la tarde hay 
disponibilidad. Y compra una. Pero, 
como le va mejor ir por la mañana, se 
presenta a las diez en la entrada, que na-
die le impedirá acceder”. La picaresca se 

extiende a la venta física de entradas, 
que, según el activista vecinal, supone al 
menos la mitad del total.

“¿Qué consecuencias trae todo esto?”, 
se pregunta Vilagelada. “Pues que los tu-
ristas se concentran en las horas centra-
les del día, dando lugar a una afluencia 
enorme, masiva. Aquello está a tope”, 
agrega. Tal vez sea por ello que, mientras 
el Ayuntamiento jura y perjura que el 
nuevo sistema ha conseguido reducir el 
número de turistas en la zona, la sensa-
ción es justamente la contraria. “Entre las 
doce y las cuatro o cinco de la tarde es in-
sufrible”, confirma Cesca Sancho, vice-
presidenta de la asociación: “En la calle 
Olot [donde está situada la entrada prin-
cipal del parque], una vecina ha llegado a 
documentar con fotos cómo durante cin-
co o seis horas la calle entera está abarro-
tada de gente haciendo cola para entrar”. 
Ante este grave problema, Vilagelada es 
contundente: “La entrada al parque debe 
ser estrictamente gestionada online y 
respetando las franjas horarias, como 
pasa en la Sagrada Familia”.

taxis y ‘souvenirs’, la nueva plaga
El listado de agravios no se detiene ahí. 
El activista vecinal argumenta que “todo 
barrio necesita servicios de barrio: su 
farmacia, su carnicería, su mercado... Es 
decir, lo que comúnmente se denomina 
comercio de proximidad. Y el Ayunta-
miento ha concedido licencias para “te-
mas que no son de beneficio para la 
zona: souvenirs, etc. Además, las tiendas 
que se dedican a ello están en manos de 
verdaderas mafias, ya que están contro-
ladas por los mismos dueños”, afirma. La 

Visitantes que han adquirido entradas para los turnos de tarde se ‘cuelan’ en 
el recinto por la mañana, contribuyendo a colapsar los accesos en hora punta. 
La actitud incívica de algunos taxistas desespera a los vecinos de la Salut

Los damnificados por 
el ‘nuevo’ Park Güell (y II)

Un grupo de turistas posan para sus fotos junto al dragón del park Güell. MARC JAVIERRE

La comunitat educativa de la 
històrica escola Sant Felip 
Neri del barri Gòtic ha acon-
seguit que les institucions as-
sumeixin la seva lluita i que el 
centre passi de ser concertat 
a tenir titularitat pública en el 
curs 2023-2024. La conselleria 
d’Educació farà diverses ac-
tuacions a l’escola amb una 
inversió d’1,5 milions d’euros,-
que pagaran a mitges la 
Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona. Felicitats!

El rumor s’ha estés com una 
taca d’oli a partir del globus 
sonda que va llençar la tècni-
ca de barri en una reunió amb 
l’entitat juvenil que gestiona 
el Casal de Joves de Prosperi-
tat: l’Ajuntament contempla 
l’opció d’obrir un concurs 
perquè una empresa gestioni 
el flamant nou casal, actual-
ment en construcció i que es 
posarà en marxa a principis 
de l’any vinent. Va ser el 2015 
quan el barri va aconseguir el 
compromís de la construcció 
del casal, ja que els joves esta-
ven sense equipament des del 
2010, quan es va tancar de 
manera traumàtica l’antic 
edifici de Joaquim Valls. Du-
rant un any els joves van 
aconseguir mantenir l’activi-
tat sense local, amb el suport 
de les entitats i equipaments 
del barri. Durant 10 anys han 
estat fent les seves activitats 
en uns barracots “provisio-
nals”, lluitant per dignifi-
car-los i  treballant amb 
l’Ajuntament perquè el dis-
seny del nou casal complís 
amb les seves necessitats. I 
ara, després de maltractes i 
esperes interminables, se’ls 
vol treure la gestió amb l’ex-
cusa que el nou equipament 
“els hi queda gran”. Abans de 
donar la gestió a una empresa 
que no té ni idea de com fun-
ciona el barri, no se’ls pot do-
nar un cop de mà per conti-
nuar? Seria de justícia.

L’escola Sant 
Felip Neri 
ja és pública!

Casal de Joves 
de Prosperitat: 
a concurs?

BreUs De BarrI



cooperativa apunten les virtuts que ofe-
reix la via híbrida del dret de superfície. 
Aquesta consisteix, primer, en la cessió 
d’un solar municipal a la cooperativa du-
rant 75 anys perquè aquesta aixequi un 
edifici. Un cop construït, l’entitat trans-
met als seus socis els habitatges durant 
75 anys en general. Al llarg d’aquest 
temps l’Ajuntament mai deixarà de ser el 
propietari del solar, pel que, un cop ex-
haurits els anys, tindrà dret a obtenir tot 
l’edifici per destinar-lo de forma íntegra 
al seu parc públic.

“Creiem que seria una bona política, 
complementària al lloguer i al cohabitat-
ge que impulsa l’Ajuntament, però en tots 
els casos hem de fer que sigui eficient”, 
apunten des de FEM CIUTAT. Ara bé, per-
què el model sigui sostenible, recorden, 
esdevé indispensable la col.laboració mu-
nicipal a l’hora de cedir gratuïtament o a 

L
’ombra de la crisi financera del 2008 
va deixar un context habitacional 
difícil de gestionar. Mentre que, per 
una banda, hi ha un sector de po-
blació desafavorida que només es 
pot acollir als habitatges d’emer-
gència que gestiona l’Administra-

ció, per l’altra existeix un gruix de ciuta-
dans que no poden accedir ni als pisos 
d’emergència ni als del mercat lliure. Se-
gons les dades de l’Idescat, aquest darrer 
grup representa el 60% de la població i 
consisteix bàsicament en famílies treba-
lladores amb sous excessius per accedir 
a un habitatge públic i, a la vegada, insu-
ficients per poder viure en un de privat.

Si bé Administracions com la Generali-
tat de Catalunya o els ajuntaments han fet 
mans i mànigues per incrementar el parc 
públic d’habitatge per a les persones amb 
menys recursos, també és cert que les 
institucions han deixat en un segon pla el 
gruix de la població anteriorment esmen-
tat. Tenen alguna alternativa aquestes fa-
mílies treballadores? Segons expliquen 
des de FEM CIUTAT: el teixit de coopera-
tives d’habitatge assequible.

Des de la seva fundació, l’equip de FEM 
CIUTAT ha aconseguit lliurar prop de 
3.500 habitatges en 64 promocions, dels 
quals més d’un miler d’habitatges s’han 
construït a la mateixa ciutat de Barcelo-
na. Uns resultats que només han estat 
possibles gràcies a l’adquisició de sòl de 
l’Administració mitjançant una permuta. 
Operació que es tradueix en un doble be-
nefici: per una banda, l’Ajuntament acon-
segueix uns habitatges per destinar-los al 
lloguer social i, per l’altra, FEM CIUTAT en-
trega a famílies treballadores habitatges 
assequibles en propietat. El darrer cas 
d’èxit a l’àrea metropolitana: la promoció 
dels 80 habitatges protegits de Tiana.

Si bé l’entesa amb aquest darrer muni-
cipi ha estat absoluta, també és rellevant 

observar com no totes les localitats sem-
blen gaire interessades en el model que 
desenvolupen les cooperatives d’habitat-
ges assequibles. El cas més paradigmà-
tic: la mateixa ciutat de Barcelona, la qual 
en els darrers anys només s’ha centrat en 
fer habitatge de lloguer o de cessió d’ús. 
Una decisió que xoca amb l’interès d’una 
part important de la població barcelonina, 
ja que segons constata FEM CIUTAT, es 
veu privada de poder accedir al model 
d’habitatge assequible en propietat i dret 
de superfície en venda. “Creiem que no és 
just; la gent modesta també té dret a po-
der tenir un habitatge en propietat o en 
dret de superfície”, manifesten.

Com funciona el dret de superfície?
Mentre que en l’imaginari col.lectiu no-
més existeixen dues vies per accedir a un 
sostre -el lloguer o la compra-, des de la 

Fem Ciutat, l’alternativa de les famílies 
que no poden accedir a un habitatge

La fórmula del dret 
a superfície és una 
via híbrida entre el 
lloguer i la compra 
que pot ajudar 
moltes famílies 
treballadores

publireportatge
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Promoció de FEM CIUTAT al barri de la Clota de Barcelona

cost simbòlic el sòl. “Si no, resulta impos-
sible fer una promoció d’aquestes carac-
terístiques”, recorden des de l’entitat sen-
se ànim de lucre. De fet, no és pas la 
primera vegada que la cooperativa ha 
operat a Barcelona: aquest darrer 2018, 
va lliurar una promoció a la plaça de la Gar-
dunya en règim de Dret de Superfície, i de 
cara al 2023 preveu lliurar 105 habitatges 
més a l’avinguda de l’Estatut.

Amb tot el seu ventall d’actuacions, 
FEM CIUTAT s’ha situat com una de les 
principals entitats que ha fet més habitat-
ge protegit assequible del país en totes 
les seves modalitats. Per poder seguir to-
tes les promocions que desenvolupen, 
només cal dirigir-se a la seva pàgina web 
(femciutat.cat), un espai virtual des del 
qual tothom es pot donar d’alta per rebre 
directament les darreres novetats i ins-
criure’s en els sortejos.

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

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



L
a memòria d’un barri la formen ca-
dascun dels seus veïns i veïnes, 
amb les seves vivències particu-
lars i col·lectives, en un context 
històric i social compartit. Mogut 

per aquesta idea, Joaquín Cama Llena, veí 
del Parc de la Vall d’Hebron, va contactar 
amb el Casal de la Gent Gran per trobar 
persones que volguessin donar testimo-
ni de la seva vida en aquest barri i el bar-
ri veí de Montbau. Les entrevistes les va 
realitzar entre els anys 2018 i 2019, en un 
treball que aplega el testimoni d’una dot-
zena de persones en més de vint hores de 
conversa enregistrada amb càmera. Amb 
edats d’entre els 65 i els 93 anys, la majo-
ria de participants són, però, més grans 
de 80 i de procedència diversa, alguns 
nascuts a Catalunya i també arribats de 
la resta d’Espanya: “Buscava una fotogra-
fia d’una gent que, com qualsevol de no-
saltres, no és famosa ni coneguda, però 
que pot donar una perspectiva molt inte-
ressant per entendre l’evolució del barri”.

Poc abans de l’inici de la pandèmia ja 
tenia tot el material i tocava fer-ne l’edi-
ció, que va dur a terme durant el confi-
nament de la covid. Així, va elaborar sis 
documentals d’entre 50 i 60 minuts de 
durada centrats en sis temes diferents: 
el barri; les etapes de la vida; a què s’ha-
vien dedicat; què feien per divertir-se i a 
les vacances; les diferències entre abans 

i ara pel que fa a les vivències en general; 
i política i personalitats importants que 
haguessin conegut. “Al mateix temps 
que ho feia, m’ho passava bé”, destaca 
Cama, animant tothom que tingui la 
idea de fer un treball com aquest: “Qual-
sevol de nosaltres pot obrir una finestra 
que fa uns anys era impensable”.

Amb 65 anys i jubilat -ha treballat 50 
anys en el sector de la banca-, Cama viu 
al Parc de la Vall d’Hebron des del 1993, 

Memòria visual 
dels veïns i veïnes 
de la Vall d’Hebron

però porta tota la vida als entorns, a 
Montbau des del 1976 i abans a la Teixo-
nera. En prejubilar-se el 2014, va entrar a 
formar part de l’associació veïnal del 
barri. Però va ser amb la mort de la seva 
mare, Adoración Llena, que vivia a Mont-
bau i va morir amb 96 anys l’any 2017, 
que es va decidir a tirar endavant el pro-
jecte. “La mare portava anys de deterio-
rament psíquic i havia perdut la memò-
ria. Vaig constatar que hi havia una 
generació que estava marxant en silenci; 
una generació a la qual jo penso que li 
devem el nostre benestar. I vaig pensar 
que seria bo fer el que jo hauria d’haver 
fet amb la meva mare, i que no vaig po-
der perquè ella va perdre la seva consci-
ència, amb gent del barri que ara ja té 
una determinada edat”.

Uns barris separats per la ronda
Als anys seixanta, la zona de la Vall d’He-
bron estava poblada sobretot per camps 
i horts, fins que es van aixecar els primers 
blocs d’edificis que modificarien la seva 
fesomia, una transformació que es faria 
més evident amb les construccions 
posteriors, sobretot a partir de la celebra-
ció dels Jocs Olímpics del 1992, quan s’hi 
van instal·lar equipaments esportius i 
també la Vil·la dels Periodistes, amb el 
pas de la ronda de Dalt que va separar els 
barris. El veïnat ha vist els canvis de ma-
nera positiva: “Quan van començar a ve-
nir els primers veïns, això no estava ni ur-
banitzat. No hi ha comparació possible a 
com està ara, és clar. Amb independència 
de les mancances que hi pugui haver, els 
veïns s’hi troben molt a gust, tant al Parc 
de la Vall d’Hebron com a Montbau”, con-
clou Cama. marc villoro

conclusions 
dels sis temes 
del treball
Joaquín Cama extreu algunes con-
clusions dels sis documentals que 
ha fet. Del barri, diu que abans hi ha-
via molta més vivència que no pas 
ara i que les relacions veïnals de 
tota la vida que existien ja no es do-
nen. Quant a les etapes de la vida, 
destaca que les persones entrevis-
tades “tenen acumulada una quan-
titat de sentit comú i una saviesa 
que avui es troben a faltar”. En l’as-
pecte de guanyar-se la vida, tots ho 
van fer i van començar a treballar 
molt joves, aprenent l’ofici “i sense 
queixar-se dels sous d’aleshores”. 
Pel que fa a les diversions, hi havia 
els balls als envelats i la ràdio, men-
tre que de vacances no se’n feien  
o almenys no com les entenem ara. 
Sobre com es vivia abans i actual-
ment, Cama explica que “aquests 
veïns deien que abans no arribàvem 
i ara ens passem, que abans no hi 
havia llibertat, que tot era prohibit i 
era pecat, i que ara tenim absoluta 
llibertat, que res és pecat; que es-
tem en l’altre extrem”. En relació a 
la política, cap d’ells hi ha entrat; el 
nom d’Adolfo Suárez va ser el més 
pronunciat, mentre que de perso-
nalitats que van conèixer hi ha Pas-
qual Maragall o Mary Santpere.
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El veí Joaquín Cama ha realitzat sis documentals 
que recullen el testimoni de la gent gran del barri. 
Les històries i vivències de persones anònimes 
ajuden a entendre l’evolució d’aquesta barriada

BarCeLones

Joaquín cama al davant d’Els mistos, escultura icònica de la Vall d’Hebron. JoAn linux

“Hi ha una generació 
que està marxant 
en silenci, a la 
qual li devem el 
nostre benestar”, 
defensa l’autor 
dels documentals

A punt de tancar el Carrer 162, 
rebem la notícia de la publi-
cació del llibre Mig segle de 
compromís dignificant la Sa-
grera (1972-2022), que repassa 
els 50 anys d’història de l’as-
sociació veïnal del barri.

La plataforma ciutadana De-
fensem Can Raventós recla-
ma a l’Ajuntament que es tan-
qui ja un acord de permuta 
amb la propietat de la finca. 
El dia del darrer plenari del 
2022, el 20 de desembre, faran 
una cercavila veïnal que re-
correrà els carrers de Sarrià. 
Exigiran al regidor Albert 
Batlle que les seves reivindi-
cacions siguin escoltades: 
que el jardí de Can Raventós 
se salvi de la construcció i 
que la casa passi a ser un 
equipament municipal.

l’AV la Sagrera 
repassa 50 
anys d’història

Can Raventós: 
el veïnat vol  
la finca i el jardí

BrEUS dE Barri

la majoria dels 
entrevistats són 
persones de més 
de 80 anys, alguns 
nascuts a catalunya  
i altres arribats de  
la resta de l’estat



el conte Chit chat, d’Akisha Ángeles, 
sobre amors adolescents turmentats  
i mares que els obstaculitzen.

Altres autors exploren les incerte-
ses d’aquest moment frontissa entre la 
infantesa i la vida adulta. Raisa Alam 
aborda, des de la introspecció i a través 
de fragments de vida, les crisis de créi-
xer i el no voler acabar d’entrar en la 
maduresa que abans resultava atracti-
va. També llegim sobre abandona-
ments paternals, sobre desplaçaments 
i trasllats més o menys traumàtics. 
Més dur encara és el tema del suïcidi, 
que s’explica en clau sentimental a 
Emma, de Marium Ali Ullah, o en clau 
enigmàtica a 11 suïcidis, de Jane Noshe-
en Talat, sobre una cadena de morts 
on l’angoixa adolescent s’encreua amb 
els desastres disseminats viralment de 
films de terror com The ring.

Que tingui continuïtat
Històries del Raval suposa una opor-
tunitat de llegir com el jovent s’expli-
ca a ell mateix, com el Raval es viu i es 
relata des de dins. Òbviament, les pe-
ces publicades inclouen algunes in-
genuïtats estilístiques o temàtiques. 
Amb tot, la lectura del llibre és interes-
sant en si mateixa, més enllà del ves-
sant social i de democratització de la 
publicació de literatura. Només es pot 
desitjar que l’experiència tingui conti-
nuïtat al mateix barri o en altres con-
trades. ignasi franch

L
a publicació del llibre de relats 
Històries del Raval: noves veus 
adolescents de Barcelona és el 
final d’un procés llarg. Els ins-
tituts públics Milà i Fontanals 

i Miquel Tarradell van implicar-se en 
la cerca d’alumnes interessats en es-
criure sobre el seu barri; la llibreria La 
Central va acollir els tallers que els es-
criptors Miqui Otero i Juan Pablo Vi-
llalobos van dur a terme amb els joves 
seleccionats; i l’editorial Blackie Bo-
oks ha publicat un volum que recull 
21 relats emergits d’aquestes formaci-
ons i treballs conjunts.

Una intervenció mínima
Diversos participants han explicat els 
dilemes que van trobar-se pel camí. 
Fins a quin punt havien d’intervenir 
els tutors, fins a quin punt s’havien de 
domesticar uns textos que partien de 
neguits personalíssims? Als dos epí-
legs que inclou el volum, Otero i Vi-
llalobos es mostren compromesos 
amb la pràctica de la intervenció mí-
nima, d’escoltar i d’obrir-se a una es-

Gentrificació és una paraula que ha co-
mençat a perdre un significat precís, 
atès que serveix per descriure fenò-
mens relacionats que també són di-
versos. Designa habitualment la subs-
titució del veïnat històric d’un barri 
per nous habitants -o per residents 
temporals del sector turístic- a causa 
de l’encariment dels habitatges i els 
comerços de la zona. El casc antic de 
Barcelona, Gràcia o Sant Antoni han 
viscut dinàmiques òbvies d’aquest ti-
pus, que acostumen a estendre’s cap 
als espais contigus.

A través de La gentrificación es ine-
vitable y otras mentiras, l’acadèmica 
canadenca Leslie Kern intenta refutar 
que la gentrificació sigui una mena 
de fenomen natural, que no la podem 
combatre. L’autora no ha optat per 
escriure un llibre de divulgació amb 
un cert regust mediàtic, sinó un as-

Premi Nacional de la Crítica Literària 
en la seva versió original catalana, Los 
puntos ciegos -o Els angles morts- té 
quelcom de representació d’un nau-
fragi institucional: el de la universitat 
com a espai d’aprenentatge. El novel-
lista Borja Bagunyà reprodueix la mi-
rada repugnada d’un protagonista 
que és crític amb l’entorn, però que 
també se sent ofegat per la seva sen-
sació de ser mediocre.

Morella és un professor a la Univer-
sitat de Barcelona que es veu com un 
resistent en la defensa del coneixe-
ment, perdut en una acadèmia kafki-
ana i contradictòria: la suposada vo-
luntat d’excel·lència es combina amb 
l’ús de docents precaris, i l’impuls pe-
dagògic queda arrasat per la mercan-
tilització de l’educació en una societat 
de la impaciència i el rendiment eco-
nòmic. La companya de Morella, Sesé, 
és una metgessa obstetra a l’Hospital 
de Can Ruti amb una vocació investi-
gadora llastada per les exigències pro-
fessionals. Un part terrible propulsa 
una recerca maníaca.

Bagunyà planteja un interessant 
joc de perspectives. Els membres de la 
parella perceben de manera diferent 
la seva relació, l’altre i ells mateixos. 
L’autor opta per una prosa exigent, 
plena de concrecions i digressions. 
Potser Morella és un obsés de les den-
tadures i l’halitosi, però el novel·lista 
sembla sintonitzar amb els seus di-
agnòstics i anhels. Amb les seves 
cinc-centes pàgines i el seu estil exi-
gent, Los puntos ciegos és una presa 
de posició implícita per l’ambició cre-
ativa i per la literatura -i el pensa-
ment- que no es plega a la lògica de 
l’acceleració, de l’escriptura ràpida i la 
lectura fàcil. i. f.

criptura en debat, col·laborativa, 
allunyada de la pràctica solitària de 
l’escriptura professional.

El resultat és molt estimulant. El 
conjunt invoca aquest barri que és 
moltes coses alhora: que desborda de 
vida, que pot ser un punt de trobada, 
però també un espai de conflictivitats. 
La majoria dels personatges fan molta 
vida al carrer, així que la delinqüència 
urbana treu el cap en alguns passat-
ges. Molts textos conjuren les il·lusi-
ons de la joventut. Tertúlia, d’Arden 
Villena, tracta d’una trobada i d’un 
amor possible. Més dramàtic resulta 

saig crític que respecta el públic sen-
se exigir-li els sobreesforços que es 
poden demanar als lectors especialit-
zats. Es parteix de les experiències 
nord-americanes, de Nova York, To-
ronto o la Nova Orleans posterior a 
l’huracà Katrina. Tot i això, moltes de 
les realitats abordades s’assemblen a 
les viscudes a casa nostra i a qualse-
vol altra metròpoli turística del capi-
talisme globalitzat.

La lectura té quelcom de depri-
ment. Kern parla de violències econò-
miques, d’exclusions i discriminaci-
ons terribles. Amb tot, l’autora acaba 
el volum amb un repàs d’experiències 
més o menys positives, impulsades 
per les institucions o per moviments 
de base. No pretén únicament retratar 
el desastre: també vol estimular la 
resistència i defensar el dret a que-
dar-se en el veïnat propi. i. f.

El Raval explicat per dins, la 
joventut explicada pels joves

Nàufrags del 
coneixement 
a tota pressa

Quan diuen que quedar-te 
al teu veïnat és impossible

relats novel·la

assaig

històries del raval. 
noves veUs adolescents 
de barcelona
Miqui Otero i Juan Pablo  
Villalobos (eds.)
Blackie Books, 2022
240 pàgines. 16,90 €

la gentrificación es 
inevitable y otras mentiras
Kern Leslie
Edicions Bellaterra, 2022
99 pàgines. 23 €

los pUntos ciegos

Borja Bagunyà
Malas Tierras, 2022
522 pàgines. 27,50 €
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El cor robat
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la Favb inForma

rEvistEs dE barri

cloenda de la celebració 
del mig segle de la Favb

a
viat acomiadarem l’any 2022,  
i amb ell, el programa d’activi-
tats amb què s’ha celebrat el 
50è aniversari de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Bar-

celona (Favb), nascuda el 1972.
Aquestes darreres setmanes, s’han orga-

nitzat dos diàlegs més amb persones refe-
rents del moviment veïnal: el 2 de novembre, 
al Centre Social de Sants, l’expresident i his-
tòric membre de l’entitat Josep Maria Do-
mingo va conversar amb Marta Riba, activis-
ta i mare que s’ha incorporat a l’associació 
els darrers anys; i l’1 de desembre, al Centre 
Cívic Trinitat Vella, Montserrat Llopart, pio-
nera en la lluita per una escola digna al bar-
ri, va xerrar amb l’educadora d’esplai Alba 
Lozano sobre la importància de les dones en 
el moviment veïnal, entre d’altres temes.

D’altra banda, el passat 3 de desembre va 
tenir lloc el primer dels tres itineraris en au-
tobús que s’han organitzat -amb la col·labo-
ració de diferents associacions veïnals- per 
recordar espais i equipaments assolits gràci-
es a la seva lluita. Una cinquantena de perso-
nes van fer el recorregut pels barris del dis-
tricte d’Horta-Guinardó, en un bus cedit per 
TMB. Al tancament d’aquest número de la re-

La revista de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Poblenou 
està d’enhorabona: l’11 de no-
vembre va rebre el Premi Sant 
Martí en la modalitat de Pro-
moció Econòmica, Social o 
Cooperativa. Ens n’alegrem. 
Amb 119 números a les esque-
nes, sempre s’esforça en po-
sar el dit a l’ull als poderosos. 
El número d’octubre tracta  
un tema cabdal per al barri,  
el dels equipaments [vegeu El 
cor robat], amb un interessant 
article titulat “Equipaments i 
autoritarisme”, on denuncien 
que “el regidor del Districte 
ha trencat l’acord històric so-
bre equipaments amb les en-
titats”. Sense concessions.

Al mes de novembre passat 
va sortir el número 26 del but-
lletí de l’Associació de Veïns  
i Veïnes de Can Peguera. Feia 
tres anys que no es publicava 
i ha retornat amb un missatge 
ben clar: ara que el Pla de Fu-
tur es reactiva, cal que els ve-
ïns i les veïnes s’impliquin i 
participin en les assemblees  
i els consells de barri “perquè 
l’Ajuntament actuï”. El Pla de 
Futur, que inclou la rehabilita-
ció del barri, ha estat aturat 
dos anys per culpa de la pan-
dèmia. Ara, la proximitat de 
les eleccions i els llargs perío-
des d’inactivitat municipal 
abans i després dels comicis 
fan que el veïnat no se’n refïi.

La publicació de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la Sagra-
da Família -una de les entitats 
fundadores de la Favb- va de-
dicar la portada i l’editorial del 
número d’octubre -el 123- a 
celebrar els 50 anys de la Fe-
deració. També inclou articles 
sobre els “excessos” de les 
terrasses de bars i restau-
rants; la retirada d’amiant  
al solar del carrer del Dos de 
Maig i l’entorn de l’Escola 9 
Graons; i la proposta de recu-
perar el passat del barri a tra-
vés dels noms de places i car-
rers -proposen, per exemple, 
el nom d’Illa de Treballadores 
de la Numax per a l’interior 
d’illa on hi havia el Niza-.

“El districte 
no ens informa, 
tot ho sabem 
per la premsa”

Teresa Núñez
Presidenta de l’AV Poblenou

cathErina azón

Teresa Núñez de Arenas és la nova presidenta de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Poblenou. Nascuda al Gòtic, hi va viure fins als 21 
anys. Després, ha voltat per l’Hospitalet, el Camp de l’Arpa, el Poble-
sec, Badal... Fa 11 anys que viu al Poblenou, “un barri agradable per 
viure-hi i amb molta vida”. Mestra de professió -va treballar 40 anys 
en l’ensenyament públic, amb una pausa de 10 anys en què ho va fer 
a CCOO-, va entrar a l’associació fa quatre anys, quan es va jubilar.

Havies estat mai vinculada al moviment veïnal?
No, aquesta és la meva primera experiència. Sempre he dedicat 
moltes hores a la feina. Fos on fos, al barri hi anava a dormir i poc 
més. I quan vaig ser mare, vaig dedicar molts anys a la criança.  
No havia tingut mai el temps ni l’oportunitat d’involucrar-m’hi.

Has estat mestra. Com veus el Poblenou en matèria d’educació?
Al barri tenim moltes escoles, en general dinàmiques i 
participatives. No patim molta segregació. Les dues escoles que 
històricament han rebut més població d’origen divers mica en mica 
estan donant-li la volta a la situació: els centres s’han remodelat 
i s’hi han pres mesures per intentar que siguin atractives per al 
nou veïnat. L’escola inclusiva és un tema que ens ocupa. Hi ha un 
decret, però no compta amb els recursos necessaris!

Quina és la principal reivindicació de l’AV Poblenou?
Els equipaments. No ens entenem amb el Districte de Sant Martí 
ni amb l’Ajuntament. Es va crear una taula amb entitats del barri, 
però no s’ha avançat en res. Patim un menyspreu total per part del 
Districte, que no ens informa: ens assabentem de les coses per la 
premsa. Caldrà mobilitzar-se. No ens ho plantejàvem fa un any.

Diuen que tot Can Felipa es convertirà en un poliesportiu.
I que hi faran una piscina que fins i tot es menjaria una part de la 
plaça! El Club Natació Poblenou, que gestiona el poliesportiu, diu 
que ara és petit, i tenen raó: hi estem enxovats! Però on anirà el 
centre cívic? I les entitats que hi tenen el seu espai? Un altre punt 
calent és Can Saladrigues: s’hi va instal·lar un institut, provisional; 
però sembla que s’hi quedarà, perquè hi estan fent reformes, amb 
la qual cosa la biblioteca, que és petita, no es podrà ampliar. Això 
incompleix el pla d’equipaments. I una altra: perquè no s’obre el 
CAP del carrer Bolívia? Ja està fet! Hi ha coses molt grosses.

La rambla del Poblenou torna a estar a vessar.
Tot el que s’havia aconseguit amb el moviment Fem Rambla quant 
a l’ordenació de l’espai se n’ha anat en orris arran de la pandèmia. 
Tornem a tenir una rambla i uns carrers que aviat els haurem de 
creuar volant. Aquí tenim una feina que cal re-emprendre.

I en matèria de transport públic?
El barri ha crescut en població. I hi ha més gent que hi ve a treballar, 
al 22@. El metro està a petar, i no només pels turistes que van a la 
platja a l’estiu: a les 8.30 del matí, si vas al metro, veuràs un munt 
de gent que surt de Llacuna, Poblenou, Bogatell. Són infinitament 
més que fa cinc anys. I caldrà donar-hi una resposta. La unió dels 
tramvies per la Diagonal pot ajudar. I reforçar les xarxes de bus.

Com encareu el repte del relleu generacional a l’associació?
Cal que entrin joves. I els hem de donar responsabilitats. Ho faran 
diferent a nosaltres. I caldrà respectar-ho. Hay que soltar. I això, 
de vegades, no és fàcil. Hem de pensar coses perquè els joves 
s’acostin, ens coneguin i s’hi impliquin. Si no, el moviment veïnal  
no té futur. També cal teixir xarxes amb altres organitzacions.

Teniu pendent de fer el sopar dels 50 anys de l’associació!
El vam haver d’anular per una avaria elèctrica. El farem el 28 de gener!

El Poblenou la Peguera sagrada Família

vista Carrer, hi ha dos itineraris més previs-
tos per al 17 de desembre: un pels barris de 
Sant Andreu i un altre pels de l’Eixample.

Aquests últims diàlegs i els itineraris en 
autobús se sumen a la resta d’activitats pro-
gramades per celebrar el mig segle de lluita 
veïnal, que han inclòs unes jornades de debat, 
la representació de l’obra En Bangkok tam-
bién hay ratas als barris, l’acte central al Saló 
de Cent i l’exposició a Ca l’Ardiaca Salvem la 
ciutat per la democràcia. rEdacció

Interior del bus que va recórrer els barris 
d’Horta-Guinardó. ROBERTA CARVALHO



“Amb la 
caricatura del 

Kubala no me’n 
vaig sortir”

maria favà
ENTREVISTA

dani codina
foTogRAfIA

L
es caricatures del Manel Puyal Cardona 
han estat fidels a les pàgines de Carrer. 
Però el Manel mai havia sortit en aques-
ta última pàgina, La del darrere, ara La 
contra. Ha passat de ser un productor, en 
terminologia del Sindicato Vertical, a ser 
un protagonista molt a contracor. Però 

una cosa és ser discret i modest i una altra és pas-
sar-se de frenada. Si arribeu al final d’aquest retrat 
veureu fins on arriba la seva discreció.

Aquest canvi d’escenari, de les pàgines de dins a 
aquí fora, és perquè el Manel va tenir un ictus el pas-
sat mes d’abril i ens va donar un bon ensurt. I en 
aquesta circumstància hem pensat que era l’opor-
tunitat d’explicar qui és l’home que hi ha al darrere 
de les caricatures. I és que malgrat haver treballat 
molt i bé i haver fet dibuixos per a un ventall molt 
ampli de publicacions, mai n’ha fanfarronejat. No 
s’ha donat mai aires de superioritat.

Va néixer el 1947 damunt de la taula del menjador 
al carrer Pujades número 172, al Poblenou. “Soc un 
poblenoví de soca-rel”, afirma en evocar el barri de 
la seva infantesa i les romegueres -ganxos, en argot 
del barri- que la mare anava trobant de camí al mer-
cat quan ell hi anava agafat de la maneta. Ser del Po-
blenou, a més d’imprimir caràcter, li va permetre es-
trenar-se com a dibuixant d’historietes a la revista 4 
Cantons, que va ser una bona pedrera de gent de l’ofi-
ci. I per al Poblenou ha treballat sempre de franc tant 
dibuixant com participant en el moviment associa-
tiu. Ha estat molt vinculat al Centre Moral, i a L’Ali-
ança li guarden la cadira com a membre de la Junta.

de la pedrera del ‘4 cantons’
El seu pare era aragonès i de la conya i potser li ve 
d’herència la seva fina ironia que mai ofèn. “El Ma-
nel no és àcid. Les seves són caricatures amables. 
No vol ridiculitzar ningú. Sap expressar els aspectes 
positius i sempre amb una punta d’humor”, diu el 
periodista Juanjo Caballero, que com el Manel va fer 
les seves primeres armes a 4 Cantons. L’Àngela 
Vinent i jo mateixa també vàrem coincidir amb ell 
en la segona etapa de la revista, la que va dirigir el 
Huertas Claveria, i hem rigut quan hem evocat els 
crits espectaculars que ens fotia el mestre.

A l’escola feia caricatures dels professors “sem-
pre procurant que s’assemblessin i mai cruels” i di-
buixava també per als seus companys uns quader-
nets de personatges del futbol. “Amb el Kubala no 

me’n vaig sortir”. Es va apuntar a uns cursos de di-
buix per correspondència que dirigia Josep Escobar, 
el dibuixant del TBO que es va inventar el Carpanta 
i els Zipi y Zape. Ha admirat els dibuixants Valentí 
Castany i Jordi Giner, Gin de nom artístic, i per ell 
Miquel Ferreres va ser un “far”.

Va estar anys treballant en una oficina i alhora 
fent caricatures per a publicacions molt diverses. 
“No sé quants dibuixos he fet; un fotimer”, diu tra-
ient-se importància. La seva primera feina pagada 
com a caricaturista va ser a Mundo Diario. “Un dia 
vaig parlar amb el Ferran [Sales], que el coneixia del 
Poblenou, i l’endemà ja vaig anar a portar un acu-
dit”. També va col·laborar amb la revista Canigó i 
allà va conèixer Josep Faulí i Josep Maria Cadena, 
que estaven preparant la sortida de l’Avui, i va col-
laborar en aquest diari fins que va arribar Jordi 
Maluquer. “Que es pensa vostè, que l’Avui és un 
tebeo?”, li va engaltar el nou director, i el Manel va 
haver de plegar i se’n va anar a l’altra banda del ven-
tall ideològic, a l’ABC, d’on conserva un bon record. 
Li pagaven molt bé i no el marejaven. Seguint les in-
dicacions del redactor en cap, dibuixava “cabecitas”, 
en llenguatge del diari madrileny, calcant les cari-
catures de les fotos amb paper vegetal.

També ha publicat en el setmanari El Be Negre 
amb potes rosses; El Triangle, El Diari de Barcelona, 
Don Balón; la tira còmica “El Burladero”, de La Van-
guardia; a Tribuna.cat, Regió 7, El Temps... i va ser un 
dels impulsors de la revista en línia Elwebnegre.com. 
Quan ha calgut, ha fet caricatures canyeres, sobre-
tot a l’hora de retratar gent de dretes com la Inés Ar-
rimadas, el Carlos Carrizosa i altres pollosos.

Quan el més petit dels seus tres fills tenia tres 
anys, es va morir la Rosa, la seva dona. Ell va assumir 
el paper de pare coratge i els va tirar endavant. Diu 
que els pares el van ajudar molt i també els amics i 
sobretot la Magda, la pediatra, i el seu home, l’Andrés.

Ara fa la rehabilitació que li manen amb la seva 
acostumada bonhomia. I ha començat a fer algun 
esbós en una llibreta. Acull els amics que el van a 
veure amb el seu mig somriure de sempre, movent 
el bigoti. Està al dia de tot i ja es permet algun co-
mentari burleta. L’exemple que millor retrata la seva 
discreció és la conversa que va tenir amb el seu 
quiosquer habitual del carrer Lope de Vega un diu-
menge del mes d’abril. “Em penso que estic tenint 
un ictus”, va dir baixet el Manel al quiosquer, que no 
ha parat d’explicar-ho a tothom.

manel Puyal
Aquest caricaturista 

amable, modest i 
“poblenoví de soca-rel” 
ha retratat un fotimer 
de personatges per a 

publicacions molt diverses 
i mai ha fallat a Carrer. 

Exempt de crueltat, el seu 
estil és el de la fina ironia
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