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Badal, Brasil i Bordeta 
93 491 05 49

Baix Guinardó
93 436 81 80

Barceloneta
93 221 72 44

Bon Pastor
93 346 46 18

Camp dʼen Grassot
avcampgrassot@telefonica.net

Camp Nou
Benavent, 14

Can Baró
93 285 12 96

Can Caralleu
Guarderia, 12 

Can Peguera
Vilaseca, 1

Can Rectoret
93 205 04 87

Carmel
93 357 57 48     

Casc Antic
93 319 75 65

Cera
93 329 48 53

Ciutat Meridiana
93 276 30 94

Clot-Camp de lʼArpa
93 232 46 10

Clota 
93 357 72 59

Coll-Vallcarca 
93 284 28 80

Congrés 
93 340 70 12 

Coor. Casc Antic
93 310 53 33

Defensem la Barcelona 
Vella

93 319 00 87 
Diagonal Mar

93 307 91 20
Dreta Eixample

93 488 05 90
Esquerra Eixample

93 453 28 79
Font dʼen Fargues

ffargues@hotmail.com
Font Guatlla-Magòria

93 424 85 06
Font del Mont

93 406 90 49
Fort Pienc

93 231 11 46
Gòtic

93 315 18 20
Gràcia

93 217 60 88
Gràcia Nord-Vallcarca

93 211 26 27
G. Via-Perú-
Espronceda

93 308 77 34
Guineueta

93 428 46 23
Horta

93 407 20 22
Hostafrancs

93 421 79 19
Joan Maragall

93 347 73 10

La França
93 325 08 93

La Pau
93 313 28 99

Les Corts
Joan Gamper, 48, 2n

Maresme
93 266 18 56

Mercè, Barri de la
93 205 16 95

Meridiano Cero
93 274 02 72

Mont dʼOrsà-Vallvidrera
93 406 84 53

Montbau
93 428 29 34

Navas
93 340 51 85

Ntra. Sra. de la Salut
93 204 86 04

Nou de la Rambla
93 441 01 83

Paraguai-Perú
93 278 06 93

Parc
93 221 04 87

Parc de lʼEscorxador
C. de Cent, 82, 6è, 1a

Parc la Vall dʼHebron
93 428 68 66

Passatge Isabel
Pg. dʼIsabel, 6

Penitents-Taxonera
93 418 68 71

Pi i Margall (Baró de 
Viver)

93 311 41 93
Poblenou

93 266 44 41
Poble Sec

93 441 36 65
Polvorí

93 432 36 42
Porta

93 359 44 60
Prosperitat

93 276 30 15
Provençals Verneda

93 307 46 95
Putxet

avputxet@hotmail.com
Racó de les Corts

elracodelescorts@yahoo.es
Rambla, Amics de la

93 317 29 40
Rambla de la Bordeta

93 331 10 07
Raval

93 441 77 21
Roquetes

93 359 65 72
Ronda General Mitre

mitre@mixmail.com
Ronda Sant Antoni

93 442 24 12
Ronda Sant Pere

Rda. Sant Pere, 7
Sagrada Família

93 246 53 19

Sagrera
93 408 13 34

Sant Andreu de 
Palomar

93 345 81 54 
Sant Andreu Nord

93 274 03 34
Sant Antoni

93 423 93 54
Sant Cristòfol

93 432 34 71
Sant Genís

93 417 03 67
Sant Gervasi

93 417 90 65
Sant Martí Provençals

93 314 17 04
Sant Ramon Nonat

93 440 14 54
Sants

93 331 10 07
Sarrià

93 204 90 58
Sudoest del Besòs

93 278 18 62
Tallers, Gravina, 
Jovellanos i Pl. Castella

93 317 38 39
Taula del Raval

93 442 46 68
Torre Baró

93 276 09 48
Torre Llobeta

93 429 07 06
Travessera de Dalt

93 284 23 42

Tres Torres
93 205 77 89

Triangle de Sants
93 431 75 45

Trinitat Nova
93 353 88 44

Trinitat Vella
93 274 19 58

Turó de la Peira
93 358 06 95

Unió-M. Barberà-Sta. 
Margarida-Penedides

93 317 16 11
Vallbona

93 354 89 82
Verdum

93 276 02 30
Verneda Alta

93 314 58 13
Via Trajana

V. Trajana, bloc 10, 1r     
Vil·la Olímpica

93 221 93 93
Xile

Av. Xile, 34, 11-15
Zona Sud Sant Andreu

93 346 72 03
Zona Universitària

93 401 77 43
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PUNTS

El pròxim número de Carrer el podreu 
trobar als punts de distribució el 
proper mes de 

El ninot...
Un dibuix de Editorial

Aquest número de Carrer torna sobre una problemàtica 
recurrent els darrers mesos a la ciutat: el de lʼatenció a les 
persones drogodependents. La jornada celebrada el 22 
dʼoctubre va servir-nos per acostar posicions en el si del 
moviment veïnal i, malgrat que les dissensions són públiques 
i conegudes, hi va haver una fi ta important en destacar lʼacord 
unànime que les sales de venopunció són una necessitat 
i que calen programes integrals per tractar les persones 
drogodependents. Ara els toca el torn als regidors que es 
neguen a acollir aquests centres als seus districtes. Els 
demanem una actitud més ferma i decidida amb la mirada 
posada en la defensa de la dignitat de les persones i no en el 
rèdit electoral.

Ens preocupa que el Pla de Drogues anunciat plantegi 
sales mòbils de venopució i altres imprecisions. Barcelona no 
pot permetreʼs més situacions provisionals, sense recursos ni 
condicions dignes per a les persones que en fan ús i per a les 
que hi treballen. Si algunes veïnes i veïns tenen la síndrome 
del “no a prop de casa meva” els i les polítiques també 
pateixen de la síndrome de “no en el meu mandat”, o “no en 
el meu districte”.

Dʼençà de lʼestiu hem assistit a un debat intens en alguns 
mitjans de comunicació sobre el que sʼha anomenat el 
“civisme” o la manca de civisme i lʼexcés de permissivitat a la 
ciutat. La resposta de lʼAjuntament ha estat fulminant. Un pla 
dʼordenances municipals que barreja, com abans ho havia 
fet el debat suscitat, temes tan diferents com els grafi ts, el 
treball sexual, la pernoctació al carrer i la mendicitat. Temes 
complexos, alguns dʼells de profunda arrel social. Poc importa 
que aquest estiu sʼhagi posat en qüestió un creixement de 
la ciutat basat en lʼús intensiu de lʼespai públic per part del 
turisme i dels serveis adreçats a aquest sector. Poc importa 
que moltes de les queixes ciutadanes estiguessin adreçades 
contra els sorolls i la brutícia, temes que concerneixen de 
forma directa el municipi. Lʼordenança carrega decididament 
contra les conductes individuals que són considerades la font 
de tots els mals.

Certament des de la Favb considerem que les noves 
realitats que afecten la nostra ciutat fan necessari regular els 
usos de lʼespai públic per tal que aquests respectin els drets 
de les diverses persones que es troben a la ciutat. Ara bé, 
pensem que la regulació de lʼús de lʼespai públic requereix 
dʼun ampli debat ciutadà per tal que sigui fet des del màxim 
consens i des de la participació ciutadana. És per això que, 
juntament amb altres entitats ciutadanes, hem demanat que 
es celebri una audiència pública per parlar-ne. Esperem que 
la burocràcia municipal no ofegui les veus ciutadanes. febrer

Fer

No en el meu mandat

Feliç 2006!
La Junta de la Favb

i la redacció de La Veu del Carrer
us desitgen un feliç i crític pròxim any

No us perdeu el nou calendari de Carrer, aquest any signat
per Carlos Azagra i inspirat en la problemàtica de lʼhabitatge.
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Lʼordenança de la discòrdia

MARIAN COLOMER

Posats a seguir un ordre crono-
lògic, el punt de partida sʼhauria 
de situar a les festes de Gràcia 
dʼenguany, tot i que també es cert 
que el problema ve de més lluny. 
O potser és només una polèmica 
sobredimensionada, com diuen 
moltes veus de la societat civil, 
i la ciutat no és, al marge de fets 
puntuals, gaire més o menys cí-
vica que abans. També hi ha qui 
diu que no calia una nova orde-
nança i nʼhi havia prou amb més 
voluntat i mitjans per fer complir 
lʼactual. Sense oblidar els que 
dubten de lʼaplicació real del text, 
que sʼha dʼaprovar de forma defi-
nitiva al ple municipal del proper 
23 de desembre.

On sembla que tothom 
coincideix és en la gran pressió 
que pateixen algunes zones de la 
ciutat, sobretot al centre, per lʼús 
intensiu del seu espai públic, i en 
la necessitat de cercar solucions. 
A Gràcia ho viuen molts caps 
de setmana i, especialment, 
durant les tradicionals festes 
dʼagost, que enguany van tenir 
com a protagonista destacada 

lʼanomenada ʻkale borratxaʼ.
Els greus aldarulls nocturns 

viscuts als carrers graciencs van 
agreujar lʼimatge dʼinseguretat i 
violència patida per primer cop 
pels veïns al 2004 i van contagiar, 
amb menys intensitat, les festes 
de Sants. Davant la manca dʼuna 
resposta clara i decidida de lʼAjun-
tament, els grups de lʼoposició 
municipal van agafar la iniciativa, 
barrejant vandalisme amb incivis-
me. I el que encara és pitjor, amb 
els problemes derivats de lʼexclu-
sió social.

Lʼexplosiu cocktail va gaudir 
dʼuna inèdita cobertura medià-
tica, que va fer dʼun problema 
puntual (la massificació turística 
de la Plaça Reial i el seu entorn) 
una crisi de ciutat. Els vots dels 
regidors de CiU i el PP van for-
çar la convocatòria abans de la 
Mercè dʼun ple extraordinari per 
debatre la qüestió. Lʼalcalde, Joan 
Clos, va respondre a la defensi-
va, anunciant mesures urgents 
dʼintervenció i lʼaccelerament del 
procés dʼelaboració dʼuna nova 
ordenança cívica, anunciada des 
de feia temps.

Esperonats per lʼèxit inicial, i 

davant la debilitat evidenciada 
per un Clos superat pels esdeve-
niments, oposició i mitjans de co-
municació van continuar la cam-
panya de pressió, arrossegant 
lʼalcalde cap a un carreró sense 
sortida. El calendari previst per 
fer la nova normativa seguint el 
procés habitual de reflexió, debat 
i negociació, seʼn va anar en orri. 
Sʼhavia de recuperar el control i 
Clos, convertit en una adaptació 
moderna de Moisés baixant del 
Sinaí, es va presentar el 18 dʼoc-
tubre davant lʼopinió pública amb 
un precipitat avantprojecte de lʼor-
denança sota el braç i una missió 
encomanada: “Estem obligats, 
davant els barcelonins, a actuar 
amb més eficàcia enfront el canvi 
social que ha viscut la ciutat per 
lʼaugment de la immigració i el tu-
risme i els nous costums dʼús de 
lʼespai públic”.

Mentre pronunciava el seu 
compromís messiànic, els ulls dels 
presents a la sala Lluís Companys 
de lʼAjuntament sʼanaven fent més 
i més grans en constatar, després 
dʼuna primera lectura dels 103 
interminables capítols del text, el 
boomerang enverinat que lʼalcalde 
havia decidit liderar. Un text més 
restrictiu que el de 1999, amb 
noves prohibicions i un augment 
generalitzat i considerable de les 
multes, on el ʻhooliganʼ borratxo i 
les persones pobres i sense sos-
tre entraven al mateix sac, i que 
equiparava els tril·lers amb els 
patinadors i els grafiters.

I ja posats a complicar-se 
la vida, discrecionalitat policial 
en decisions tan complexes i 
arbitràries com resoldre què és 
“mendicitat agressiva”, i un capítol 
sencer per regular la prostitució al 
carrer, que ni tan sols està tipifi-
cada al Codi Penal, amb multes 
pioneres per a les treballadores 
sexuals i els clients sota la justi-
ficació dʼun “apoderament abusiu 

de lʼespai públic, que crea un con-
flicte dʼinteresos amb la resta de 
ciutadans”.

Molt a prop dʼon es feia la roda 
de premsa, als despatxos dels dos 
socis de govern del PSC al con-
sistori, ERC i ICV-EUiA, els seus 
líders experimentaven la mateixa 
sensació de sorpresa. Segons van 
denunciar després, les urgències 
per complir amb el nou calendari 
els va obligar a donar el vist-i-plau 
a la tramitació de la normativa 
amb només un dia per estudiar-la i 
quan tot just havien pactat set dels 
més de 100 articles. Un mal inici, 
que va condicionar el desenvolu-
pament posterior.

Esquerra i Iniciativa van criti-
car aquella mateixa nit el projecte 
pel seu “afany regulador”. També 
van denunciar el seguiment 
de lʼestratègia de lʼoposició de 
barrejar dins un mateix redactat 
“actituts incíviques amb dʼaltres 
de component social, com la 
mendicitat i la prostitució, sota 
argumentacions moralistes”. 
“Com menys prohibicions hi hagi, 
millor. I només sʼha de prohibir 
allò que es pugui complir”, va 
resumir el regidor de Benestar 
Social, Ricard Gomà (ICV).

La preocupació dels socis 
de govern es va confirmar amb 
lʼinsòlit aplaudiment que va rebre 
lʼordenança per part de CiU i el 
PP, que la van fer seva tot creant 
un nou i surrealista tripartit mu-
nicipal entre socialistes, conver-
gents i populars. 

La resposta dels barcelonins 
fou també crítica, amb lʼexcepció 
dels comerciants. Associacions 
de veïns, amb la Favb com a 
portaveu, sindicats, ONG, els col-
lectius dʼafectats i entitats de juris-
tes com el Col·legi dʼAdvocats de 
Barcelona i lʼassociació de jutges 
Francisco de Vitoria van coincidir 
en un rebuig frontal.

La consellera dʼInterior de la 
Generalitat, Montserrat Tura, va 
avisar lʼAjuntament del risc de 
no comptar amb els mitjans hu-
mans i materials per fer complir 
la normativa i va avançar que 
no permetria que aquesta “des-
bordés” els Mossos dʼEsquadra. 
Fins i tot el Govern espanyol va 
dir la seva i la secretària general 
de Polítiques dʼIgualtat, Soledad 
Murillo, va reconèixer que el text 
li recordava les “propostes higie-
nistes de la Barcelona del segle 
XVIII,  on es barrejava la neteja 
dels carrers amb la persecució de 
les prostitutes”.

Més llenya al foc

Dins dʼaquest ambient tens i vici-
at, una segona lectura del text va 
afegir més llenya al foc, en evi-
denciar que hi havia articles que 
posaven en perill llibertats i drets 
ciutadans com els dʼexpressió, 
manifestació i reunió. Es prohi-
bia, per exemple, penjar cartells 
i pancartes dels balcons privats i 
repartir octavilles no comercials; 
i es responsabilitzava civilment 
els pares de fills més grans de 
18 anys de les infraccions co-
meses per aquests. També es 
posaven trabes a lʼorganització 
de manifestacions i actes públics, 
obligant els organitzadors a de-
positar una fiança prèvia i fent-los 
responsables de les accions de 
tots els participants.

Passa a la pàgina 5 ✒

El 2005 havia de ser lʼany del llibre i la gastronomia, 
la Carta Municipal i lʼàrea verda. Però un huracà ano-
menat Ordenança de mesures per fomentar i garantir 
la convivència ciutadana farà que passi a la història de 
Barcelona com lʼany de lʼincivisme. Aquesta és la cròni-
ca de cinc mesos frenètics que van començar amb un 
“aquí no hay quien viva” pronunciat des de les planes 
dʼun diari, i que ara prometen un 2006 farcit dʼemocions 
als carrers de la ciutat. Barcelona, com diu lʼeslògan 
municipal, “batega” amb força.

AZAGRA

La urgència per 
presentar la nova 
normativa va posar 
en contra tothom 
menys lʼoposició

●	Prostitució al carrer (prostituta i client).
Fins a 750 euros (després dʼamonestació prèvia i a menys de 200 
metres dʼun col·legi)
1.500-3.000 euros (relacions sexuals amb retribució al carrer)
●	Mendicitat i conductes assimilables
Fins a 120 euros (conductes que, sota la semblança de mendicitat, 
coaccionin els ciutadans)
120-1.500 euros (oferiment de serveis no demanats, sobretot els 
netejavidres de cotxes)
1.500-3.000 euros (mendicitat amb menors)
●	Tril·lers
750-3.000 euros
●	Acrobàcies i jocs dʼhabilitat amb patins i monopatins fóra 
de les àrees autoritzades
750-1.500 euros
●	 Grafits, pintades, col·locació de pancartes i cartells i 
repartiment de fullets comercials
120-3.000 euros
●	Consum de begudes alcohòliques al carrer
30-100 euros (Beure en envàs de vidre o emprenyar els veïns)
120-500 euros (Llençar ampolles i llaunes al terra)
750-1.500 euros (ʻBotellóʼ i aldarulls greus)
●	Comerç ambulant (venedor i comprador)
Fins a 500 euros
●	Pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista
i sexista
750-3.000 euros (en el cas de bandes juvenils sʼimputarà a tots 
els membres)
●	Defecar, pixar i escopir al carrer
Fins a 300 euros
750-1.500 euros (en llocs concorreguts i freqüentats per menors, 
monuments i edificis catalogats, institucionals i administratius)

Les sancions
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Ve de la pàgina 3 

ERC i ICV-EUiA van denunciar 
llavors “lʼintervencionisme” de 
lʼordenança en la vida privada de 
les persones i la “criminalització”, 
sota arguments morals, dels joves 
i dʼaltres col·lectius, com els nudis-
tes. Aquests darrers van quedar 
“desconcertats” en veure com el 
mateix ajuntament que el 2004 
editava un tríptic defensant el dret 
a la nuesa pública, la prohibia ara 

dins la nova norma.
Totes aquestes discrepàncies 

es van traduïr en la presentació, 
per part de tots els grups muni-
cipals, de la xifra rècord de més 

de 600 esmenes a lʼavantprojec-
te. El PSC es va veure obligat a 
acceptar molts canvis, però això 
no va impedir que sʼobrís una 
crisi dins lʼequip de govern. Les 
modificacions van moderar el re-
buig dʼERC, però ICV-EUiA no en 
va tenir prou i la seva oposició a 
regular dins una ordenança cívica 
la prostitució i la mendicitat la van 
dur a abstenir-se a la votació per 
aprovar inicialment el text.

Aquesta es va fer el 9 de 
novembre, després dʼuna esbo-
jarrada cursa contra el rellotge 
per cercar ʻin extremisʼ un acord 
polític que no es va produir. Clos 
va salvar la primera pilota de par-
tit, però amb lʼúnic recolzament 
dʼERC. El resultat del debat, amb 
20 vots favorables dels regidors 
socialistes i republicans i  21 abs-
tencions dʼICV i els dos partits de 
lʼoposició va reflectir la manca de 
consens. I tot això enmig dʼacu-
sacions creuades de deslleialtat 
entre els socis dʼun tripartit local 
esquerdat.

El nou text, que en el moment 
de tancar aquesta edició es tro-
bava en fase dʼexposició pública i 

presentació dʼal·legacions per part 
de les entitats ciutadanes, manté 
lʼestructura de lʼoriginal, penalitzant 
la prostitució i la mendicitat, però 
rebaixa el seu caràcter restrictiu 
i sancionador i elimina bona part 
dels articles abans esmentats que 
limitaven les llibertats individuals.

El rentat de cara no ha conven-
çut gaire als qui sʼhi oposaven i, tot i 
la decisió de Clos de convocar una 
audiència pública per debatre la 
normativa, acceptant la petició feta 
per la Favb, el conflicte segueix 
obert i amenaça amb perllongar-se 
més enllà de lʼentrada en vigor del 

projecte, prevista per lʼ1 de gener 
del 2006. Lʼordenança pel civisme i 
la convivència sʼha convertit en lʼor-
denança de la discòrdia, coincidint 
a més amb lʼinici de la precampa-
nya electoral per als comicis mu-
nicipals de la primavera del 2007. 
Més fusta, és la guerra.

El rentat de cara del 
text no ha convençut 
qui sʼhi oposava ni 
ha aconseguit el 
consens polític
a dintre del tripartit

AZAGRA

✒

MARIAN COLOMER

La mobilització ciutadana contra 
el projecte dʼordenança cívica va 
començar el mateix dia que es va 
presentar el text inicial, tot i que no 
va ser fins després de la seva pri-
mera aprovació que les associaci-
ons i entitats van poder participar, 
reglamentàriament, en el procès 
de tramitació, aprofitant el precep-
tiu periode dʼexposició pública i 
presentació dʼal·legacions.

De consell a audiència

LʼAjuntament havia previst limitar la 
participació ciudadana mitjançant 
la convocatòria dʼuna sessió ordi-
nària del Consell de Ciutat, un òr-
gan no vinculant que aplega un cop 
a lʼany els principals representants 
de la societat civil barcelonina. Da-
vant aquesta maniobra, la Favb va 
reaccionar impulsant un front comú 
amb dʼaltres associacions per 
presentar al·legacions conjuntes i 
demanar la celebració dʼuna audi-
ència pública per debatre la norma-
tiva, ja que el Consell, que es va fer 
el passat 22 de novembre, barreja-
va la discussió de lʼordenança amb 
els pressupostos i les ordenances 
fiscals per al 2006. Lʼaudiència es 
farà el 12 de desembre.

“Seʼns vol escamotejar el dret a 
establir un veritable debat sobre el 
model de convivència que proposa 
la norma” va dir la presidenta de la 
Favb, Eva Fernández, durant una 
taula rodona organitzada uns dies 
abans per començar a parlar del 
tema. Aquest acte va servir també 
per confirmar lʼel·laboració, per 
encàrrec de la Favb, dʼun dictà-
men jurídic sobre el text, redactat 
per lʼObservatori DESC dels Drets 
Humans, la Comissió de Defensa 
dels Drets de la Persona del Col-
legi dʼAdvocats de Barcelona i 
lʼObservatori de Dret Penal de la 
Universitat de Barcelona.

Lʼobjectiu de lʼinforme és el de 
concretar si lʼordenança sʼajusta al 

dret de les normes anunciades, a 
les convencions de drets humans i 
a la Carta Europea de Salvaguar-
da dels Drets Humans a la Ciutat, 

subscrita per lʼAjuntament i pels 
governs català i de lʼEstat espa-
nyol, així com unes garanties a 
les quals puguin acollir-se els pre-
sumptes infractors de la normati-

va. El Consell Econòmic i Social 
de Barcelona, un òrgan consultiu 
on hi ha empresaris, sindicats i 
entitats socials, prepara un estudi 
semblant que, com lʼanterior, no 
sʼhavia fet públic en el moment de 
tancar aquesta edició.

La data límit per presentar 
les al·legacions és el 17 de 
desembre, només sis dies 
abans del ple que ha dʼaprovar 
definitivament la normativa. Entre 
les entitats que presentaran 
esmenes conjuntes amb la Favb 
hi ha SOS Racisme, la Fundació 
Ferrer i Guàrdia, les entitats 
jurídiques abans esmentades 
i la Plataforma Treball Sexual i 
Convivència. Altres, com CCOO, 
ho faran de forma individual, tot i 
que coincideixen en bona part de 
les crítiques al text.

Les principals reivindicacions 

ciutadanes van adreçades a impe-
dir que lʼordenança unifiqui totes 
les problemàtiques socials sense 
distingir entre les causes de les 

mateixes i agafant una part pel tot. 
També es vol evitar la penalització 
de la precarietat, és a dir, que els 
més afectats siguin els col·lectius 
més indefensos i vulnerables, 

com les persones que venen al 
ʻtop mantaʼ, les persones sense 
sostre, els indigents i les treballa-
dores sexuals. Aquestes darreres 
critiquen que la norma les estig-
matitzi i tingui un efecte contrari al 
que pretén, fomentant encara més 
la seva explotació.

Una altra demanda és la de tenir 
present lʼimpacte de les mesures 
proposades, que podrien provocar 
una exportació dels fenomens que 
es volen perseguir cap a altres 
zones menys protegides de la pe-
rifèria de lʼàrea metropolitana. “La 
solució als problemes no passa 
per amagar-los o fer-los invisibles. 
Les prostitutes i la venda ambulant 
no sʼevaporaran pel fet de prohibir 
la seva activitat. Només canviaran 
de lloc”, adverteixen els mateixos 
afectats.

També preocupa lʼalt nivell 
dʼarbitrarietat dels articles del text 
i que les mesures sancionadores 
no vinguin acompanyades de me-
sures socials. Per últim, i sota la 
convicció que sʼhan de fer “poques 
normes i les que sʼaprovin que es 
puguin complir”, les associacions 
barcelonines demanen a lʼAjun-
tament que no projecti cap als 
ciutadans les seves pròpies obli-
gacions, com la neteja dels car-
rers amb més pressió turística, la 
reducció dels sorolls nocturns i la 
definició dʼun model clar de ciutat 
que aturi la progressiva conversió 
de la ciutat en un parc temàtic que 
només beneficia els negocis espe-
culatius i la pressió inmobiliària.

Durant el Consell de Ciutat, lʼal-
calde va anunciar que acceptava la 
petició de la Favb de fer lʼaudiència 
pública, pendent també de con-
firmar una data, però no va voler 
escoltar la demanda de posposar 
lʼaprovació definitiva fins al ple de 
gener per garantir un mínim debat 
reflexiu, davant la gran trascendèn-
cia de la nova normativa. Si no hi ha 
canvis inesperats, doncs, el proper 
2 de gener del 2006 lʼordenança en-
trarà en vigor. Més dʼun ja tremola.

Les entitats 
crítiques amb el 
text han presentat 
al·legacions i han 
forçat una audiència 
pública per al 12 de 
desembre

AZAGRA
El primer text de les ordenances arribava a multar els vòmits al carrer.

Les principals 
reivindicacions 
volen impedir que 
sʼunifiquin les 
problemàtiques 
socials sense
distingir-ne les causes

Front comú ciutadà contra el projecte
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La Diagonal, per a tothom
Un estudi de la PTP cal-
cula que la substitució del 
deficient servei dʼautobu-
sos del tram central de la 
Diagonal per un tramvia 
que uneixi les dues línies 
actuals és viable i podria 
amortitzar-se en 4 anys. 
Les entitats en favor de la 
mobilitat encara van més 
enllà: proposen guanyar 
aquesta gran via de trànsit 
per a la ciutat.

PAU NOY
Enginyer Industrial

Un dels actes més destacats de 
la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura de 2005 fou una 
marxa lúdico-reivindicativa per 
demanar una Diagonal per a tot-
hom i, en aquest context, la unió 
dels dos tramvies, el Trambaix i 
el Trambesòs, a través de la Dia-
gonal en superfície. Dies després 
la PTP va presentar un estudi 
avaluant què suposaria substituir 
el gruix dʼautobusos en el tram 
central dʼaquesta avinguda, en-
tre la plaça de Francesc Macià 
i la plaça de les Glòries, per un 
tramvia que hauria de posar fi a la 
ridícula situació que ha vingut sent 
anomenada popularment com a 
Tramvia Interruptus.

Conclusions espectaculars

Lʼestudi proposa tres hipòtesis 
diferents segons la intensitat de 
pas dels autobusos, i les seves 

conclusions són certament espec-
taculars. En la hipòtesi de subs-
titució més intensa dʼautobusos 
per tramvia, lʼestalvi econòmic per 
passatger transportat en relació 

a lʼactual situació és dʼun 36%; 
lʼestalvi energètic, dʼun 64%; el 
descens dels costos socioambi-
entals o externalitats dʼun 50% i 
el temps que anualment estalvi-
arien els usuaris està valorat en 
10 milions dʼeuros anuals. Només 
amb lʼestalvi econòmic directe de 
lʼexplotació es podria amortitzar 
la inversió necessària en només 
quatre anys.

ʻUna filera de formiguesʼ

La crònica que va fer el diari Avui 
dʼaquesta proposta sintetitza amb 
encert el problema que tenen els 
autobusos a la Diagonal: “Una 
filera de formigues” era el titular 
dʼaquest diari. La xarxa actual 
dʼautobusos en el tram central 
no és capaç de prestar un servei 
en condicions. Els seus princi-
pals atributs són una molt baixa 
velocitat, de 8 km/h de mitjana; 
la formació dʼuns acordions que 
provoquen acumulacions de fins 
a 6 autobusos i el desbordament 
de capacitat en lʼhora punta. La 
superposició de línies, la 6, 7, 
15, 33, 34, 67 i 68, a més del 
Tombbús en el sentit longitudinal, 
i la presència de mitja dotzena 
de línies més que creuen la Dia-
gonal efectuant parada en algun 
punt, impedeixen oferir a lʼusuari 
un esquema racional i eficient de 
transport públic, encarint notable-
ment els costos de funcionament 
per la baixa velocitat i prestant, 
globalment, un servei que no pot 
ser qualificat de deficient. Lʼestudi 
de la PTP calcula que el tramvia 
per la Diagonal central faria créi-
xer el transport públic en 50.000 
nous usuaris cada dia.

Diagonal per a tothom

Però la unió dels dos tramvies per 
aquesta important artèria ciutada-
na només és el primer pas dʼuna 
operació molt més ambiciosa que 

està cridada a canviar radicalment 
la seva concepció actual. Perquè 
avui la Diagonal no és una avin-
guda, és només una via pensada 
per a la circulació de cotxes: deu 
carrils entre un i lʼaltre sentit. Tan 
sols els cotxes tenen espai per 
moureʼs. No el té el transport 
públic, perquè els autobusos es 
destorben els uns als altres; no 
el tenen vianants ni ciclistes, que 
han de compartir un paupèrrim 
espai; no el tenen les voreres late-
rals -en algunes seccions només 1 
metre dʼamplada-, la qual cosa im-
possibilita el desenvolupament del 
teixit comercial i de serveis. Avui, 
encara força conductors trien la 
Diagonal per travessar la ciutat, 
quan aquesta funció des de lʼany 
1992 està atribuïda a les rondes.

Lʼesquema que proposen les 
entitats cíviques en pro de la 
mobilitat sostenible –PTP, BC, 
BACC, CCVB, PAT i CC.OO- és 
una Diagonal amb dos carrils per 
sentit per a la circulació privada, 
un carril exclusiu per al tramvia i 
un altre carril per a lʼautobús. La 
resta de lʼespai sʼhaurà de dedicar 
a construir unes voreres laterals 
tan amples com les del passeig 
de Gràcia, per donar espai als 
vianants, als ciclistes i a les ac-
tivitats comercials i de lleure, en 
definitiva, a aquelles activitats que 
fan ciutat.

Metro o tramvia

Des de sempre, dintre de lʼAjunta-
ment hi ha hagut dues posicions 
bàsiques. Els que volen metro i 
els que volen tramvia. Els primers 
són cada dia menys, i estan con-
centrats al voltant de Joan Clos 
i Xavier Casas. Els segons són 
cada dia més (avui, segurament, 
ja majoria), però sense un liderat-
ge clar, bàsicament per la por a 
confrontar-se públicament amb un 
alcalde que no està passant per 
un dels seus millors moments. 

Lʼopció pel tramvia és lʼopció 
natural i, per tant, lʼopció econòmi-
ca, raonable i viable amb només 
un any dʼobres, que permet fer 
una avinguda com déu mana, 
una Diagonal per a tothom. Per 
contra, lʼopció del metro és cara, 
tècnicament molt difícil per la gran 
profunditat a què sʼhauria dʼarribar 
i amb un període de maduració 
de quinze, vint anys, o més. A 
més, no soluciona el problema 
del tramvia interruptus, obligant 

molts usuaris a fer fins a dos 
transbordaments, ni fa possible 
un canvi en la cara de la Diagonal. 
Ara per ara sʼha demostrat que el 
tramvia és el sistema de transport 
públic que fa guanyar més usuaris 
nets al transport públic, justament 
perquè qüestiona lʼhegemonia de 
lʼautomòbil en superfície. De ben 
segur que, si la Generalitat obli-
gués a pagar lʼAjuntament un 10% 
de lʼobra del metro, ràpidament hi 
hauria un canvi en el criteri del 
consistori.

La solució raonable a aquest 
conflicte seria acordar primer 
la construcció del tramvia en 
superfície, una obra que no du-
raria més dʼun any, que es podria 
inaugurar en el 2006 i que faria 
possible aquesta Diagonal per a 
tothom, i deixar de banda la idea 
faraònica del metro per a més 
endavant, si és que algun dia 
sʼarriba a construir o si és que 
algun dia hi ha suficients diners 
per construir-lo.

XAVI LUJÁN
Aspecte de la marxa lúdico-reivindicativa per demanar la humanització de lʼavinguda Diagonal. 

Lʼestudi calcula que 
perllongar el tramvia 
per la Diagonal faria 
créixer el transport 
públic en 50.000 
nous usuaris diaris

Molts conductors 
trien encara la 
Diagonal per creuar 
la ciutat, una funció 
atribuïda a les 
rondes des del 1992

Cartell de la convocatòria.

En5 paraules

Hotel Miramar

Al 1983, l’Ajuntament va 
recuperar el palauet en 
deixar-lo TVE. Posteriorment, 
Joan Clos i el seu grup 
municipal apostaven 
per una requalificació 
urbanística que lliurava a 
mans privades l’edifici. Amb 
més impacte ambiental, es 
construeix una planta més 
de les autoritzades. En breu 
s’inaugurarà un hotel que 
gestionarà el grup AC. 75 
habitacions i un pressupost 
inicial superat en un 55%. 
Una inversió de 55 milions 
d’euros. L’Ajuntament ha 
invertit 2.000 milions d’euros 
en urbanitzar una zona 
per a vianants a la façana 
de l’hotel. 75 habitacions 
esperant clients per a la 
primavera.

Ira immobiliària

Des del mes de setembre  
s’estan reunint diversos 
col·lectius a la nostra ciutat 
al voltant  d’uns tallers de 
reflexió sobre les diferents 
formes de violència existents. 
Fruit d’aquest treball s’ha 
fet pública una carta de 
mesures contra la violència 
immobiliària i urbanística. 
Podeu contactar-ne 
mitjançant les pàgines www.
coordinadoraraval.org i http//
mobbingbcn.blogspot.com.

Escola negligent

Són escoles concertades, 
estan subvencionades i 
es permeteixen el luxe 
de no assumir la quota 
d’immigrants que els 
hi correspon. 10 escoles 
concertades que sumen 20.649 
alumnes només acullen 257 
immigrants. A la nostra 
ciutat no té cap immigrant 
l’escola Infant Jesús i la del 
Sagrat Cor. Tenen molt pocs 
(no arriben al 2%) Sant Ignasi 
del Clot, Sagrat Cor de Sarrià, 
Sagrada Família d’Horta, 
Sagrat Cor a Casp i Maristes 
de Sants i Les Corts. La major 
part són gestionades per 
l’Església. Geloses a l’hora de 
reivindicar més subvencions i 
poc interessades en practicar 
la igualtat.

Renovació insòlita

390.000 estrangers han de 
renovar obligatòriament 
el padró abans del 22 de 
desembre. Si no ho fan, 
no podran disposar dels 
serveis socials que garanteix 
aquest tràmit. Col·lectius 
d’immigrants, sindicats i 
entitats de recolzament i 
acollida als immigrants 
han denunciat que aquesta 
renovació obligatòria és una 
discriminació més per als 
immigrants que no s’exigeix a 
la resta de ciutadans.
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El jardín de las cocheras de Horta 
llega con dos años de retraso
Comienzan las obras de la 
zona verde que ocupará la 
superficie del edificio que 
TMB ha construido en la 
ladera de Collserola.

M. EUGENIA IBÁÑEZ

Con dos años de retraso, como 
poco, parace que, finalmente, van 
a iniciarse las obras del jardín so-
bre la cocheras de Horta, o, dicho 
de otra forma, va a comenzar el 
rellenado de la enorme superfi-
cie de cemento -dos hectáreas, 
equivalentes a dos manzanas del 
Eixample- que ha dejado como 
herida en la sierra de Collserola 
la construcción de un edificio 
semisoterrado para los buses de 
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB). El futuro jardín se 
situará por debajo de los antiguos 
depósitos de gas -las famosas 
pelotas de Porcioles-, cerca de 
la Ronda de Dalt, aunque en un 
plano más elevado, no lejos del 
barrio de la Font del Gos, en pleno 
proceso de remodelación, y junto 
al nuevo tanatorio -privado- a pun-
to de inauguración. O sea, la zona 
verde quedará en tierra de nadie.

Entorno peligroso

¿Cuál es el origen de ese jardín? 
Si TMB no hubiera vendido las 
cocheras de Llevant -a una in-
mobiliaria privada, por supuesto-, 
las dos hectáreas de Collserola 
seguirían siendo, con toda pro-
babilidad, un espacio de matorral 
bajo siempre susceptible de con-
vertirse en zona forestal. Pero 
había que buscar espacio para 
los buses y se escogió la ladera 
de Collserola. Hace unos cuatro 
años, cuando se concretó el pro-
yecto, se alegó que las obras, y 
el ajardinamiento posterior de la 
superficie, contribuirían a restau-
rar una zona degradada -el lugar 
estaba sucio, no degradado- y 
también se dijo que la urbaniza-
ción comenzaría inmediatamente 
después de la finalización de las 
cocheras. Las cocheras entraron 
en pleno funcionamiento el 15 de 
diciembre del 2003 pero la super-

ficie y el entorno llamados a ser 
jardín han presentado durante dos 
años una degradación progresiva, 
incluso peligrosa. En el sendero 
la parte posterior han permaneci-
do durante ese tiempo restos de 
obras, hierros de punta y orificios 
no protegidos, peligrosos para los 
caminantes -escasos, pero reales- 
de aquella parte de la montaña. El 

ayuntamiento no afrontó las obras 
del jardín prometido, pero tam-
poco protegió adecuadamente el 
entorno de las cocheras.

Elsa Blasco, concejala del dis-
trito de Horta-Guinardó, justifica 
el retraso por una modificación 
del proyecto debida a razones 

económicas. Del diseño original 
se han suprimido los depósitos 
para recoger las aguas pluviales y 
un pequeño edificio para Parques 
y Jardines cuya construcción, al 
parecer, podía constituir un pro-
blema sobre la cubierta de las 
cocheras. Al final, el proyecto que 
se lleva a cabo se ha ajustado al 
presupuesto disponible. Las obras 
se han adjudicado por algo menos 
de 5 millones de euros, unos 832 
millones de pesetas, que abona-
rá TMB excepto el importe de la 
urbanización del vial, a cargo del 
ayuntamiento.

90 centímetros de tierra

Judith Leclerc, arquitecta, autora 
del proyecto de urbanización del 
jardín, informa de que las obras 
que ahora se realizan son prue-
bas de estanqueidad que deben 
garantizar que la cubierta de las 
cocheras sobre la que se asen-
tará el jardín no tiene filtraciones. 
A continuación, se construirá un 
murete de contención, no visible, 

y se rellenará la cubierta con 90 
centímetros de tierra no vegetal, 
más ligera de lo normal. Sobre 
este manto de tierra se plantarán 
hiedras y césped, a modo de 
tapiz, y árboles como mimosas, 

pinos y olivos; éstos últimos serán 
los mismos ejemplares que se re-
tiraron en su día para dar paso a la 
cocheras. Otros olivos siguen en 
pie a escasos metros, por debajo 
del mirador habilitado donde antes 
estuvieron los depósitos de gas, 
pero mal cuidados, rodeados de 
hierros y otros vertidos. Habrá que 
confiar en que el ajardinamiento 
de la superficie de las cocheras 
se amplíe unos metros más arriba 
y se restaure esa zona, no vaya 
a ser que con el argumento de 
que el espacio “está degradado” 
se construya cualquier edificio en 
su lugar.

El jardín proyectado por Judith 
Leclerc y la ingeniera agrícola Te-
resa Galí incluye una parte dura 
para juegos, actividades depor-
tivas o bailes, si la demanda así 
lo requiere, además de fuentes y 
bancos. ¿Cuándo concluirán las 
obras? Ni la concejala del distrito, 
ni la arquitecta se atreven a dar fe-
chas que, por lo que se presume, 
han sido modificadas en reitera-
das ocasiones. La respuesta debe 
obtenerse en otro negociado, en 
Barcelona de Inversiones Muni-
cipales (BIMSA), la empresa que 
ha gestionado el proyecto y ha lici-
tado las obras. Ernest Santolaria, 
director técnico de BIMSA, sí se 
atreve con el pronóstico: verano 
del 2006. Habrá que seguir aten-
tamente el calendario.

DANI CODINA
Panorámica del techo de las cocheras que han de convertirse en zona verde.

Las cocheras de Horta, con capacidad para 
unos 300 autobuses, recoge los vehículos de 
TMB que durante años utilizaron las cocheras 
de Llevant -junto a Diagonal Mar- y la avenida 
de Borbó. A pesar de estar semisoterrado, el 
nuevo edificio supone un considerable impacto 
visual sobre la sierra de Collserola, que sin prisa, 
pero sin pausa, está perdiendo en este punto del 
distrito de Horta-Guinardó su color verde para 
adquirir los tonos grises de los materiales de 
construcción. Las cocheras, según declaró en 
agosto del 2003 Xavier Casas, presidente de 
TMB, han costado 61 millones de euros (10.000 

millones de pesetas) que se han cubierto con la 
venta de terrenos públicos: los 10.000 metros 
cuadrados de la cocheras de Llevant (en Llull-
Taulat) se vendieron en pública subasta al gru-
po inmobiliario Regal por 31 millones de euros 
(5.200 millones de pesetas) para construir pisos 
privados, por supuesto.
El Ayuntamiento puede endeudarse con el Fórum 
de las Culturas, pero para construir cocheras de 
autobuses tiene que vender un suelo público que, 
de acuerdo con las necesidades de la ciudad, 
debiera haberse destinado a vivienda pública. Así 
actúa en Gobierno de izquierdas, sin duda. 

Cocheras por suelo público

La parte del proyecto 
destinada a zona 
verde ha sufrido 
una progresiva 
degradación

DANI CODINA
Peligrosos agujeros en el entorno de las cocheras.
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Deterioro en el parque de la Vall dʼHebron

M. EUGENIA IBÁÑEZ

El parque del Vall dʼHebron 
continúa su lenta y, al parecer, 
imparable alteración del modelo 
inicial. Esa peculiar e interesante 
mezcla de espacio libre, plazole-
tas a distinto nivel, viales y zona 
verde de 8,22 hectáreas de su-
perfície, situada entre la Ronda 
de Dalt, los accesos al túnel de la 
Rovira y el barrio del Carmel, fue 
urbanizada para acoger diversas 
instalaciones deportivas de los 
Juegos Olímpicos de 1992 y fue 
considerado en su día un proyecto 
modélico y rompedor que firmó el 
arquitecto Eduard Bru. Trece años 
después, la desidia municipal y la 
cicatería inversora han modificado 
el diseño inicial que tantos elogios 
atrajo. La última alteración ha aca-
bado con las grandes losetas de 
goma que pavimentaban el reco-
leto pasaje bautizado hace poco 
como de Isadora Duncan, que se-
para el pabellón olímpico del Vall 
dʼHebron de las instalaciones de 
tenis. Este callejón, de poco más 
de 200 metros de longitud, ofrece 
un cúmulo de elementos singula-
res difíciles de encontrar en otro 
punto de la ciudad: una escultura 
de Susana Solano en uno de sus 
extremos, grandes magnolios, 

sillas metálicas de escasa como-
didad pero de diseño único -hay 
también bancos de madera-, una 
de las fuentes que patrocinó en el 
92 Aguas de Barcelona y un pavi-
mento de goma que, hasta ahora, 
completaba un ambiente silencio-
so, insólito a escasos metros de la 
ruidosa Ronda de Dalt.

En 1992, Eduard Bru, al acabar 
la urbanización del parque, entre-

gó al Ayuntamiento de Barcelona 
un manual de conservación del 
mismo que, por lo que se ve, nadie 
se ha molestado en seguir. Con el 
paso del tiempo, no mucho, las 
losetas que se despegaban no 
se reponían y al ayuntamiento le 
resultó más fácil, cómodo y barato 
optar por los pegotes de cemento 
que no exigen reparación. O sea, 
deterioro buscado y potenciado 
por los propios servicios municipa-
les. La opción final, previsible des-
de hace años, ha sido la que ahora 
se ha aplicado: una pequeña ex-
cavadora ha arrancado las losetas 
de goma que quedaban para ser 
sustituidas por cementón puro y 
duro. El cacareado diseño barce-
lonés, a hacer puñetas. Total, por 
el Vall dʼHebron pasa poca gente.

Pero hay más: la fuente de 
Aguas de Barcelona no funciona 
y tiene más de un parche de ce-
mento -¡qué afición por el cemen-

to!-; la explanada que cubre las 
instalaciones del Club de Tenis, a 
escasos 25 metros del pasaje de 
Isadora Duncan, junto al lateral de 

la ronda, ha perdido los maceteros 
de aluminio con palmeras -¿dón-
de están los maceteros?-, los 
bancos han desaparecido, sólo 
quedan dos, y las luces con forma 
de hongos a ras de suelo son ya 
un recuerdo en el tiempo.

Las instalaciones públicas del 
Vall dʼHebron no se cuidan, se 
dejan degradar, pero los edificios 
privados crecen que es una mara-
villa: una residencia de ancianos, 
el Centre Collserola, de la Agru-

pació Mútua; otra residencia del 
mismo tipo de una entidad banca-
ria navarra junto al Meiland y un 
tanatorio al otro lado de la ronda. 
Queda más suelo público que, por 
supuesto, no será para la bibliote-
ca de la que el barrio carece, ni 
para un centro cívico mil veces 
prometido. 

DANI CODINA
Aspecto actual del pasaje donde los pegotes de cemento han substituido a las losetas de goma. 

DANI CODINA
La fuente patrocinada por Aguas de Barcelona, sin agua.

El arquitecto 
Eduard Bru entregó 
al Ayuntamiento 
un manual de 
conservación 
que nadie se ha 
molestado en seguir

Trece años después de la 
inauguración de un parque 
que se consideró modéli-
co, la falta de cuidados ha 
provocado su degradación.

Creadores contra la guerra
M. INÉS AMOROSO

Enguany es commemora el cen-
tenari del lliurament del Premi 
Nobel de la Pau a lʼescriptora 
Berta Von Suttner. El Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bon-
nemaison li ret homenatge amb 
lʼexposició Deposeu les armes! 
Tres creadores contra les guer-
res. La mostra es va obrir amb la 
riquesa de les paraules de lʼElena 
Grau. Ella va parlar de la cultura 
de la pau com les pràctiques que 
permeten gestionar els conflictes i 
les diferències sense recórrer a la 
violència. I va destacar les pràcti-
ques femenines de pau, on hi ha 
una estranyesa cap a la guerra. 
Una estranyesa que té a veure 
amb lʼamor per preservar les 
condicions dʼhumanitat, una es-
tranyesa que és una experiència 

molt més de dones que dʼhomes, 
que ens situa fora del poder i que 
està marcada per lʼexperiència de 
viure en un cos capaç de fer créi-

xer la vida humana. No us perdeu 
lʼoportunitat de gaudir de la belle-
sa de lʼexposició al mateix temps 
que rebutjar la guerra.
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GERARD MELGAR

Barcelona no és encara Londres o 
París, ciutats on lʼarribada dʼimmi-
grants va començar fa molts més 
anys i on la fesomia social ja fa 
temps que ha canviat considera-
blement. Tot i així, la capital ca-
talana ha vist com, especialment 
durant els darrers cinc anys, la 
seva població ha augmentat i sʼha 
fet molt més diversa.

I és que, segons dades faci-
litades per lʼoficina estadística 
de les Comunitats Europees 
(Eurostat), Espanya és el segon 
país del món, després dels Estats 
Units, que acull més immigrants. 
Lʼany 2004 van arribar 610.100 
persones amb intenció de residir 
en territori espanyol, la qual cosa 
significa prop del 40% del total de 
nouvinguts a la Unió Europea.

Barcelona és un dels primers 
destins per als immigrants dʼar-
reu de món que busquen més 
oportunitats que les que troben 
als països dʼon procedeixen. 
Segons les xifres presentades 
pel Departament dʼEstadística 
de lʼAjuntament, a 1 de gener 
de 2005 hi havia un total de 
230.942 estrangers empadronats 

a la ciutat, xifra que representa 
el 14,6% del total de la població 
barcelonina. 

Lʼinforme del consistori tracta 
dʼestudiar com ha estat la im-
plantació dels immigrants a la 
ciutat. A primera vista, és notori 
que sud-americans, marroquins i 
pakistanesos són els grups més 
nombrosos, però, a més, també 
percebem que en la seva distribu-
ció per barris han seguit una de-
terminada pauta des del principi.

Immigrants comunitaris

El creixement els darrers nou anys 
en el nombre dʼestrangers és molt 
alt, pràcticament sʼha multiplicat 
per deu (de 29.354 el 1996 als 
gairebé 240.000 esmentats ante-
riorment). 

Amb molta diferència, Amèrica 
del Sud aporta la quantitat més alta 
dʼimmigrants (prop de 100.000). I, 
contràriament al que podria sem-
blar, per sobre dʼÀsia (36.810) o 
Àfrica (20.818), en segon lloc se 
situa la Unió Europea (37.017). El 
país europeu dʼon més gent arriba 
a la capital catalana és Itàlia, en 
segon terme trobem França i, per 
darrere, Alemanya, Regne Unit i 
Romania, que presenta lʼevolució 
més espectacular de tots: si bé el 
gener de 2001 tan sols hi havia 
392 romanesos censats, avui ja 
són 4.049. Increments com aquest 
també sʼestan donant amb altres 
països que no són membres de 
la Unió Europea, com Armènia, 
Bulgària o Ucraïna.  

Quant a Àsia, els col·lectius 
més nombrosos són els pakistane-
sos (11.997), els xinesos (9.524) i 
els filipins (6.470), mentre que la 
immigració africana ve encapçala-
da, i pràcticament monopolitzada, 
pel Marroc (14.508 de 20.818). 

El continent americà, tradicio-
nal destí de la immigració espa-
nyola fins a mitjan segle passat, 
és el que més gent aporta: 31.828 
equatorians, 15.037 peruans, 
13.935 colombians, 12.439 ar-
gentins, 8.314 bolivians i, ja pel 
darrere, països de lʼAmèrica cen-
tral, com la República Dominicana 
(7.218) o Mèxic (5.228).

Comparacions

Trobem paritat quant al sexe dels 
immigrants de Barcelona, ja que 
un total de 121.192 són homes i 
109.750 dones. Només hi ha di-
ferències substancials quan ens 
fixem en les proporcions de lʼÀsia 
central (amb el triple dʼhomes), 
lʼÀfrica septentrional i subsahriana 
(el doble dʼhomes) o lʼAmèrica 

central (amb un percentatge de 
dones superior).

Les diferències en el nivell 
dʼestudis sʼaccentuen si com-
parem unes àrees geogràfiques 
amb unes altres. Si la meitat dels 
estrangers procedents dʼaltres 
països de la Unió Europea han 
cursat estudis superiors, a lʼÀsia i 
lʼÀfrica del nord i subsahariana els 

percentatges de persones que tan 
sols han fet els estudis primaris es 
mouen entre un 60 i un 80%. 

Com dèiem al principi, la dis-
tribució per barris dels estrangers 
a Barcelona ve molt marcada pel 
seu origen: a Ciutat Vella és molt 
habitual trobar gent del Pakistan o 
el Marroc (i també molts negocis). 
A més, en aquest districte també 
resideixen el 65% dels 6.470 fili-
pins que viuen a la ciutat.

Pel que fa a Nou Barris, pre-

domina la immigració sud-ameri-
cana, mentre que a districtes com 
Sant Martí o Sant Andreu també hi 
trobem població marroquina. Els 
xinesos sʼhan implantat sobretot 
a lʼEixample, el districte amb més 
població estrangera (39.616, dels 
quals la majoria viu a lʼEsquerra 
de lʼEixample: 15.228).

I on van parar els francesos, 
italians o argentins arribats a 
Barcelona? A Sarrià-Sant Gervasi, 
les Corts o Gràcia majoritàriament.

Mercat laboral

La primera raó per la qual la ma-
joria dels immigrants han arribat a 
Barcelona és per poder trobar una 
feina. Avui, ells constitueixen la 
primera opció per a molts empre-
saris en determinats sectors. Així 
es dedueix dels resultats de lʼEn-
questa de Població Activa (EPA) 
corresponents al tercer trimestre 
del present any, que indiquen que 
Espanya ha arribat a la seva taxa 
dʼatur més baixa dels últims 26 
anys, amb un 8,42%, i que lʼin-
crement més alt de contractacions 
sʼha donat dins el col·lectiu dʼim-
migrants, ja que entre juliol i se-
tembre es van incorporar al mer-
cat 75.400 estrangers per 41.100 

espanyols. Tot i així, val a dir que 
el 34% dels assalariats tenen un 
contracte temporal i molts dʼells 
són estrangers, ja que en molts 
casos són vistos com mà dʼobra 
barata i flexible. A Barcelona, les 
dades de lʼinforme de lʼAjuntament 
mostren que el percentatge dʼas-
salariats eventuals estrangers és 
més del doble que el dʼespanyols: 
el 40,6% per un 17,1% (en aquest 
cas, amb dades de lʼInstitut Nacio-
nal dʼEstadística de 2001).

Com són els nous veïns?
Des de lʼany 2000, lʼaugment de població estrangera a 
Barcelona ha crescut a un ritme com mai sʼhavia cone-
gut a la capital catalana. Aquests nous veïns presenten 
moltes diferències entre ells i sʼhan implantat a diferents 
barris de la ciutat en funció del seu origen.

Fotografies dʼAndreu Reverter petanyents al llibre BCN Diversa, editat per lʼAjuntament de Barcelona. 

La Unió Europea 
aporta més 
immigrants a 
Barcelona que lʼÀsia 
o lʼÀfrica

La distribució 
dʼalguns col·lectius 
en determinats 
districtes segueix 
unes rutines

Catalunya va registrar el 2004 un total de 
76.687 naixements, la xifra més alta des 
de 1980. Això confirma la recuperació de la 
natalitat que es va iniciar a finals dels 90 i su-
posa un increment del 5,1% respecte a 2003. 
Lʼaugment dels últims anys es deu principal-
ment a lʼarribada dʼimmigrants. Mentre que 
els naixements de la població estrangera van 
créixer un 24,6%, els de lʼautòctona solament 
ho van fer un 1,1%, segons les dades de 
lʼInstitut dʼEstadística de Catalunya (Idescat).

Incidint en la importància de la immigra-
ció, lʼinforme de lʼIdescat també destaca que 

els fills de pare i mare espanyols han dismi-
nuït des del 90,5% de 1998 al 77% de 2004. 
Per contra, els fills de pare, mare o ambdós 
estrangers han passat del 8,2% al 21,3% du-
rant aquest període. Els fills amb pare i mare 
estrangers van ser 11.336, 2.235 més que el 
2003. El col·lectiu marroquí va ser el que va 
tenir més naixements, amb 4.216, seguit dels 
equatorians i els xinesos. Els fills de parelles 
mixtes van augmentar un 16,8% en compa-
ració al 2003. Des de lʼany 2001 és freqüent 
la tendència de naixements de bebès amb 
pare espanyol i mare estrangera. 

ʻBaby-boomʼ estranger a Catalunya

Nacionalitats
Equador 31.828
Perú 15.037
Marroc 14.508
Colòmbia 13.935
Argentina 12.439
Pakistan 11.997
Itàlia 11.678
Xina 9.524
Bolívia 8.314
França 7.706
Rep. Dominicana 7.218
Filipines 6.470
Xile 5.307
Mèxic 5.228
Alemanya 4.762
Brasil 4.688
Regne Unit 4.056
Romania 4.049
Veneçuela 3.432
Uruguai 3.395
Rússia 3.101
Índia 3.064
EEUU 2.945
Cuba 2.458
Ucraïna 2.422
Portugal 1.956
Algèria 1.858
Japó 1.604
Països Baixos 1.548
Bulgària 1.510
Armènia 1.287
Bangladesh 1.271
Paraguai 1.104
Hondures 1.083
Geòrgia 940
Bèlgica 934
Polònia 901
Nigèria 876
Suècia 794
Guinea 746
El Salvador 687

ORIGEN DE LA POBLACIÓ 
IMMIGRADA A BCN (2005)

Font: Departament dʼEstadística 
de lʼAjuntament de Barcelona
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Espacios de negación
Manuel Castells
La Vanguardia, 12 de novembre de 2005

Hace tiempo investigué el polígono de 
vivienda social construido en Grigny-La 
Grande Borne, en la periferia de París. 
Fue allí donde en los últimos días la po-
licía fue atacada a perdigonazos de esco-
peta por jóvenes insurgentes venteando 
su rabia. La Grande Borne fue uno de 
los muchos grands ensembles construidos 
entre 1955 y 1975 en los suburbios de las 
grandes ciudades francesas para dar res-
puesta a la enorme crisis de vivienda que 
sufría el país.

Y fueron efi caces en ese sentido. Los 
estudios de la época demostraron que 
el nivel social de los habitantes de estos 
barrios no era muy distinto de la clase 
media baja y clase obrera francesas. En 
su gran mayoría sus residentes eran fran-
ceses de pata blanca, más jóvenes que la 
media, con niños pequeños, para quienes 
las viviendas protegidas de alquiler a pre-
cios subsidiados les solucionaron la vida. 
Claro que la cantidad era más urgente 
que la calidad y los arquitectos no esta-
ban para fl orituras con un presupuesto 
exiguo (pocos creían en Le Corbusier). 
Así se erigieron, militarmente alineadas, 
las masivas moles de cemento deslavado 
por humedades crónicas, recortándose en 
el cielo gris de París en medio de llanuras 
despobladas de vida urbana. Escuelas, 
ambulatorios, algún café-tabac y, en 
raras ocasiones, un centro cultural, gua-
rida de animadores sociales tratando de 
llenar el vacío social con espectáculos de 
marionetas. Tren y carretera para salir 
del aislamiento, llegar hasta algún cen-
tro comercial y, sobre todo, ir y volver al 
trabajo. Ciudades dormitorio fue el califi -
cativo, un término impropio en cuanto a 
lo de ciudad. Fue cuando Henri Lefebvre 
afi rmó “el derecho a la ciudad” como dere-
cho fundamental que las nuevas formas 
de habitación negaban a sus ciudadanos. 
La ciudad, naturalmente, quería decir 
París, con sus bulevares, su historia, sus 
monumentos, sus brasseries, sus univer-
sidades, sus parques, su río, sus ligues y 
su permanente tensión intelectual y polí-
tica. Pero también el París de los precios 
inabordables, de ciudad densa, saturada 
y cada vez más clasista, excepto en los 
enclaves de inmigrantes que resistieron. 
De los más de 10 
millones que tiene 
la región de Pa-
rís, menos de tres 
millones viven en 
París ciudad. Los 
demás pueblan una 
gran región surcada 
de autopistas y vías 
de tren en donde se 
reparte la gente en-
tre casitas antiguas 
y urbanizaciones 
nuevas, construi-
das en las tres 
últimas décadas. 
Porque en estas 
décadas Francia se enriqueció y los habi-
tantes de los polígonos de vivienda social 
se trasladaron a nuevas residencias, más 
acordes con su nivel de vida. Igualmente 
periféricas, pero mejor equipadas, más 
arropadas en una naturaleza artifi cial y, 
sobre todo, separadas del viejo mundo de 
la necesidad simbolizado por los grands 
ensembles. Y así quedó disponible ese 
espacio para los sectores más desfavoreci-
dos de la sociedad, o sea los inmigrantes e 
hijos de inmigrantes.

Hoy día, los polígonos periféricos de 
las grandes ciudades francesas están 
poblados mayoritariamente por personas 
de minorías étnicas, sobre todo norte-
africanos y del África subsahariana. Ahí 
ha nacido y crecido ya una generación, 
francesa por vivencia y nacionalidad. 

Pero, como me dijo 
hace años Laurent 
Fabius, entonces 
primer ministro, 
en un seminario en 
Berkeley, “sí, son 
franceses, pero no 
como los demás”. Y 
eso han ido sintien-
do desde su niñez. 
De forma muy con-
creta. Porque han 
vivido en espacios 
de negación. De ne-
gación de su futuro, 
de negación de su 
presente e incluso 

de negación de su pasado. De su futuro, 
porque se maleducaron en escuelas pú-
blicas que, por estar adscritas al lugar 
de residencia, concentraron en ellas a los 
niños de minorías, con menos posibilidad 
de apoyo de sus familias en sus estudios 
y con maestros desanimados ante la di-
fi cultad de la tarea y tratando de salir 
de esas escuelas lo antes posible. De su 
presente, porque su bajo nivel educativo 
y la discriminación en el empleo les ofre-
cen escasas oportunidades profesionales, 

al tiempo que el vacío social de sus su-
burbios les cierra vías de expresión que 
no sean las del acceso a las luces de la 
ciudad que vislumbran en lontananza. Y 
para eso hace falta pasta, que se consigue 
como sea. Y de su pasado, porque, aun-
que se les diferencia como musulmanes 
(que la mayoría no 
son) se les reprocha 
serlo: tienen que 
ser francesitos asi-
milados, siendo así 
que, como decía un 
entrevistado estos 
días “un bougnoule 
siempre será un 
bougnoule”, refi -
riéndose al término 
peyorativo para los 
franceses árabes.
La infl uencia del 
lugar en que se vive 
y de su relación 
con la ciudad es 
un factor esencial en el sentimiento de 
marginación, discriminación y, en último 
término, desesperación expresado violen-
tamente estos días por miles de jóvenes 
franceses de origen étnico minoritario. La 
concentración de sus vidas en espacios 
marginados y subequipados los estigma-
tiza y los aísla, al tiempo que les indica la 
frontera divisoria entre quienes son ellos 
y quienes son los verdaderos franceses. 
Las barreras mentales se materializan en 
fronteras urbanas.

Saltar el muro es estadísticamente 
difícil en el mercado de trabajo o en el 
emprendimiento personal, a menos que 
sea en la economía informal, donde hay 
un emprendimiento fl oreciente de las 
minorías.

Por eso, cuando se es joven, lo impor-
tante es acceder aquí y ahora al consumo 
y a la vida urbana. Los Campos Elíseos 
son invadidos los fi nes de semana por 
muchedumbres de jóvenes periféricos 
ante el disgusto de los habituales del 
café George V. Y para ello el transporte 
es esencial. Pero cuando no funciona el 
metro, hace falta coche (en las motos 
caben menos). Y cuando se es joven y 
pobre, el coche no es accesible. Nadie ha 
comentado por qué la quema de coches 
es la expresión más generalizada de la 
rabia. Claro que es lo más fácil. Pero 
también hay otro sentido: “Si a mí me 
encierran en mi espacio, yo también los 
inmovilizo a ellos”. Por eso, en el mo-
mento en que bienpensantes, expertos 
y políticos descubren lo explosivo de la 
cuestión étnica en Europa, cuando se 
buscan a toda prisa pócimas y ungüentos 
en la rebotica de lo social, hay que pen-
sar, también, espacialmente. No sólo en 
Francia, sino en todas partes, incluido 
nuestro país. ¿Es la concentración étnica 
fuente de tensión? Sí y no. Por un lado, si 
la divisoria espacial coincide con la étni-
ca y a ello se añade la negación de opor-
tunidades educativas y de vida urbana, 
el resultado es el que vemos. Pero, por 
otro lado, la dispersión deliberada de las 
familias de minoría étnica en el espacio 
metropolitano, aparte de ser inconstitu-
cional, es impracticable, porque el mer-
cado empuja a las minorías hacia ciertas 
zonas y porque las redes de inmigración 
se van concentrando en torno a núcleos 
iniciales, generalmente en áreas de in-
fravivienda. Más aun, cuando la cultura 
de origen es rechazada por la sociedad de 
acogida las comunidades étnicas pueden 
ser espacios de solidaridad. Por eso los 
inmigrantes suelen preferir quedarse en 
el centro de la ciudad, como en la Ciutat 
Vella en Barcelona, en donde sienten su 
comunidad, pero en contacto con una in-
tensa vida urbana.

La cuestión 
clave entonces es 
desarrollar formas 
asociativas que 
relacionen a los 
vecinos de siem-
pre con los nuevos 
vecinos, para que 
los nativos no se 
sientan extraños 
en su casa.Y en el 
área metropolitana 
lo esencial es gene-
rar equipamientos 
y vida urbana para 
todos, con miras a 
hacer ciudad allí 

donde sólo hay vivienda. Algo que muchos 
municipios del cinturón de Barcelona han 
sabido hacer, pero que ahora tienen que 
rehacer en las nuevas realidades. Si no 
es así, si las ciudades europeas no recons-
truyen la ciudad mediante la integración 
de sus diversas culturas en una práctica 
urbana compartida, los espacios de nega-
ción se irán convirtiendo en espacios de la 
ira. Cierto que aún nos queda la policía. 
Pero con cuidado, porque podemos acabar 
alimentando a Al Qaeda.

Más de 7 millones de 
parisinos viven fuera 
del París ‘ciudad’, en 
la gran región surcada 
de autopistas y vías 
de tren construida 
en las tres últimas 
décadas y reocupada 
por los sectores más 
desfavorecidos

La infl uencia del lugar 
en que se vive y de su 
relación con la ciudad 
es un factor esencial 
en el sentimiento 
de marginación  
expresado 
violentamente por los 
franceses de origen 
étnico minoritario
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(...) Habría que considerar si entre los 
factores que determinaron el abandono 
del modelo de ciudades dormitorio no 
merecería fi gurar la evidencia de que 
este tipo de agregaciones humanas 
acababan constituyéndose en un núcleo 
de confl ictividad difícil de fi scalizar 
políticamente y complicado de someter 
en cuanto experimentaba alguno de sus 
periódicos estallidos de insubordinación 
o insolencia. De hecho, el sistema de 
bloques implicaba una alternativa al 
amontonamiento de la clase trabajadora 
en determinados barrios antiguos o en 
centros urbanos, fáciles de cerrar con 
barricadas y desde los que los sectores 
más ingobernables de la ciudad podían 
hacerse fuertes y resistir los embates de 
la policía o incluso del ejército.

Es bien sabido que fue esa tendencia 
de las clases trabajadoras europeas 
a encerrarse en barrios intrincados y 
convertirlos en fortines insurrecciona-
les lo que justificó en buena medida las 
grandes operaciones urbanísticas de 
esponjamiento e higienización a partir 
de las últimas décadas del siglo XX, de 
las que la de Haussman en París sería 
el paradigma, pero que tendrían tam-
bién en Barcelona un ejemplo no menos 
elocuente. Ahora bien, la opción de 
llevarse a la clase obrera a los subur-
bios y alejarla de los núcleos urbanos 
comportó resultados imprevistos, entre 
ellos el permitir formas de convivencia 
que tampoco eran tan distintas de las 
del vecindario tradicional y repetir la 
capacidad del barrio popular de devenir 
foco de antagonismo social.

(...) Estamos viendo, en la devastación 
que conocen las periferias malditas de 
París, una de las razones que probable-
mente animaron a abandonar la opción 
de las ciudades dormitorio para atender 
la demanda de vivienda por parte de 

los sectores más vulnerables de la po-
blación: demasiado rencor junto. Hace 
unas semanas supimos en qué consiste 
la manera como en París se “soluciona” 
el problema de la vivienda de los nue-
vos vecinos pobres. Los 24 inmigrantes 
africanos muertos como resultado de dos 
incendios en inmuebles en mal estado en 
que vivían en el centro de la capital fran-
cesa dan cuenta de que allí se enfrenta 
la cuestión de la vivienda social igual 
que aquí: obligando a los nuevos mi-
serables a vivir en hogares insalubres, 
inseguros, con frecuencia clandestinos, 
pero sobre todo dispersos. Como aquí, 

allí la consigna es disolverlos por entre 
los intersticios y agujeros de la ciudad, 
difuminarlos, enterrarlos en vida bajo la 
alfombra de ciudades limpias y afables. 
Cualquier cosa menos permitir que se 
agrupen en territorios desde los que 
atrincherarse; cualquier cosa menos 
permitir que se den cuenta de que son 
muchos y de que cualquier momento 
puede ser bueno para la venganza.

La revuelta de París es el grito de un si-
lencio prolongado. Bienvenida sea, pues, 
la quema de coches: los invisibles de la 
tierra salen del armario. Grito que no creo 
en nada y que todo es absurdo y al menos 
esto me obliga a creer en mi protesta: es 
algo sobre lo que podemos hablar. Lo ex-
plica muy bien Albert Camus en El hom-
bre rebelde. “¿Qué es un hombre rebelde? 
Es un hombre que dice no. Y si niega, no 
renuncia: es un hombre que dice sí”.

El señor Sarkozy ha llamado chusma 
a los adolescentes violentos. Ésta es la 
identidad que ha decidido para los jóve-
nes invisibles de la República. “¡Somos 
chusma!”, gritan ellos! ¡Somos! “Un escla-
vo que ha recibido órdenes toda su vida 
–sigue razonando Albert Camus– de pron-
to juzga inaceptable un nuevo mandato. 
¿Cuál es el contenido de este no?”.

Habrá que saber escuchar para saber-
lo. De momento, se descubre que fallan 
los mecanismos de diálogo y de represen-
tación en la sociedad multiétnica, que la 
identidad es un puzzle donde no encajan 
las piezas de los discursos antiguos, que 

el ascensor 
social no es 
el único pa-
rámetro de la 
nueva Europa 
de las distin-
tas religiones 
y culturas.

Pero Sarko-
zy no escucha. 
Sarkozy ladra 
en nombre 
del miedo, en 
nombre de los 
que se resis-
ten a cambiar 
y a compartir, 
respetando las 
diferencias en 
la igualdad. 
Con tipos como él sólo conseguiremos es-
conder los problemas debajo de la alfom-
bra y quizás los coches sólo sean la mecha 
de un incendio mayor. ¿Cómo se le ocurre 
expulsar a inmigrantes legales del país 
porque participan de las protestas? ¿Es 

que su condición de extranjeros está por 
encima de su condición de ciudadanos? 
¿Un francés que infringe la ley la infringe 
menos que un inmigrante?

Cuando hubo los ataques terroristas del 
11 de setiembre visité un centro de salud 

del Paral·lel de Barcelona, frecuentado por 
numerosos musulmanes. Uno de los médi-
cos que les atiende me contó lo siguiente: 
eran la seis de la tarde y la consulta estaba 
llena; de pronto, entró una pareja de la Po-
licía Nacional y la mayoría de los pacien-
tes se marcharon asustados. Los policías 
sólo venían a traer un cartel sobre seguri-
dad ciudadana para colgar en la cartelera; 
pero aquellos hombres, mujeres y niños 
extranjeros sintieron la amenaza.

Pensé en su vida de invisibles entre no-
sotros. En su falta de derechos. En su nula 
representación política en una sociedad 
donde se han convertido en una de las prin-
cipales fuerzas laborales. Y aquella invisi-
bilidad, aquel silencio, me llenó de temor.

“El resentimiento –sigue Camus– es 
una autointoxicación, la secreción nefasta, 
estancada de una impotencia prolongada. 
La rebeldía, en cambio, fractura al ser y 
lo ayuda a desbordarse...”. ¿Qué quiere 
decirnos la chusma de los suburbios fran-
ceses? ¿Qué miedos atenazan a nuestros 
invisibles que huyen de la presencia de la 
policía? Habrá que escuchar. Y hablar.

Incendiar escuelas
Joan Subirats
El País, 10 de novembre de 2005

(...) Algo deberíamos aprender de todo 
ello. Ante todo, reforzar el papel de los 
municipios y de las políticas que apuesten 
por trabajar desde la proximidad y la im-
plicación de la comunidad en los asuntos 
colectivos. La etapa de Chirac se ha carac-
terizado por la reducción de las transfe-
rencias locales y por la laminación de una 
política de seguridad fundamentada en el 
conocimiento y las complicidades que ge-
nera la proximidad. Por otro lado, habría 
que mejorar y reforzar la articulación de 
las escuelas con el entorno. Abriendo los 

centros a otros profesionales, conectando 
mejor la escuela y el mundo laboral en las 
etapas de adolescencia, ofreciendo una 
perspectiva de futuro a quienes asisten 
desesperanzados a la deriva de una so-
ciedad que no parece contar con ellos. 

Aceptando que la complejidad, la deses-
peranza y las nuevas pulsiones vitales en 
las que viven muchos de nuestros jóvenes 
tienen que entrar con ellos en las escue-
las. Los centros escolares no pueden ser 
espacios de orden y transmisión tranquila 
de conocimientos si nada de lo que ocu-
rre fuera es ordenado ni tranquilo. Si no 
aceptamos que los jóvenes ya no viven en 
los entornos sociales estables y ordenados 
en que nos movíamos, sino que su vida 
está absolutamente llena de precarie-
dades, seguiremos sin entender nada, y 
acabaremos acudiendo a una concepción 
de la seguridad que la simplifi ca y reduce 
a simple represión. Hablemos de seguri-
dades: de seguridad laboral, de seguridad 
en la vivienda, de seguridad en el disfrute 
de los derechos de ciudadanía, y no sólo de 
la inseguridad de los asalariados sin vín-
culos sociales, de los jóvenes sin trabajo ni 
estudio o de los inmigrantes.

Todos ellos, la nueva chusma a quie-
nes sólo sabemos responder con “toques 
de queda”, olvidando muchas ilegalida-
des que transcurren en edifi cios ofi ciales, 
en ofi cinas de centros fi nancieros. (...)

El odio
Manuel Delgado
El País, 6 de novembre de 2005

Los invisibles de la tierra
Bru Rovira
La Vanguardia, 13 de novembre de 2005

Habría que mejorar
y reforzar la 
articulación de las 
escuelas con el entorno

Ilustración de Paco Minuesa, en El País.
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El perillós rebuig a la barreja socialErnest Alós
Periodista

l curs passat, una directiva 
del Consorci d’Educació de Barcelona 
s’estranyava del que ha succeït els dar-
rers anys a Poblenou cada cop que ha 
obert una nova escola pública instal·lada 
provisionalment en barracons (han estat 
quatre, i dues encara hi són): els pares 
no només no hi posen pegues sinó que 
les omplen, quan encara no es coneix 
quin serà el professorat, ni se sap la data 
d’inici de les obres, ni, per no tenir, no 
tenen encara nom. La qualitat es dóna 
per segura.

Aquesta actitud agosarada, que des-
concertava aquesta tècnica educativa, no 
és potser tan estranya en famílies que, 
al capdavall, han comprat un pis sobre 
plànol, en barris que només existien sobre 
plànol. A més d’aquest esperit ‘pioner’, 
probablement en aquest comportament 
s’hi refl ecteixin molts altres trets de la 
psicologia de molts nous habitants de 
l’anella de promocions immobiliàries que 
han envoltat el Poblenou. Aquests nous 
veïns de Vila Olímpica, Front Marítim, 
Diagonal-Mar, Diagonal-Poblenou...  han 
comprat un producte amb unes determi-
nades característiques, garantides explí-
citament o implícita: un barri socialment 
homogeni, de classe mitjana, mitjana-
alta, amb arquitectura de qualitat, i amb 
dret preferent a uns espais públics i equi-
paments lliures de ‘molèsties’. Enlloc més 
de Barcelona qui es compra un pis compra 
res més que uns metres quadrats tancats 
per unes parets: aquí es ven, i s’adquireix, 
una participació en un barri.

El model de barri, a l’escola

I potser no hauria d’estranyar que els 
compradors d’aquest producte (d’ini-
ciativa privada però amb publicitat, 
justifi cació i segell de garantia munici-
pal) esperin traslladar aquest model de 
barri als equipaments públics que s’hi 

ubiquin. Això és just el que està succeint 
al teixit escolar de Poblenou. Una dada: 
amb 12 escoles i una població escolar im-
migrant perfectament integrable d’uns 
350 infants, 3 centres no escolaritzen, 
entre tots ells, més que una desena d’im-
migrants, i a cap d’ells el percentatge 
d’aquests escolars arriba ni tan sols a 
l’1%. D’aquestes 3 escoles, una és priva-
da concertada: les altres dues, públiques. 
Evidentment, l’exclusió a un lloc porta a 
una concentració a d’altres. I aquest 
indicador, més transparent, n’amaga 
molts altres més difícils de captar però 
que també dibuixen un mapa de segrega-
ció social, en compartiments cada vega-
da més estancs. Veïns de tota la vida, a 
les escoles concertades o públiques amb 
tradició al barri (en funció dels ingres-
sos o opcions ideològiques); veïns de les 
noves zones agrupats preferentment a 
les noves escoles públiques; immigrants 
a les escoles públiques o concertades 
(també) on es troben ben acollits... I s’hi 

afegeix un fenomen d’emulació: hi ha qui 
potser no pot comprar-se un pis a deter-
minades zones, però es consola en dur el 
fi ll a l’escola en qüestió. No només hi ha 
una escola Vila Olímpica: hi ha “viles 
olímpiques” escolars. I cada equip hi té 
el seu lloc.

El model urbanístic aplicat a la zona 
té unes conseqüències. S’ha parlat de 
l’oportunitat perduda per construir ha-
bitatge públic al servei de tota la ciutat 
o per no expulsar la població del barri, 
s’ha criticat la destrucció del patrimoni 
industrial i  s’han mantingut debats 
formals sobre la densitat i la dispersió, 
la verticalitat i l’horitzontalitat. També 
s’ha qüestionat (tant?) l’opció d’aixecar 
guetos de classe mitjana: ara en veiem 
alguns dels resultats, i no són tan anec-
dòtics com les queixes per la imatge de-
sèrtica dels carrers de la Vila Olímpica o 
Diagonal Mar.

Estratègies ‘diverses’

Per arribar a determinat resultat, les 
estratègies són diverses. No cal arribar a 
les il·legalitats fl agrants d’alguns centres 
concertats en el període de preinscripció, 
amb reserves de plaça o aportacions a 
fons perdut, o a actituds tan dissuasives 
per a uns i convincents per a d’altres 
com la d’un director que, textualment, 
diu als pares, en unes jornades de portes 
obertes, “tranquils, que aquí d’’aquests’ 
no en tenim”. (En aquest cas, el col·lectiu 
d’’aquests’ incloïa tots aquells incapaços 
de subvenir a les quotes voluntàries). 
Potser n’hi ha prou en ajudar a fer 
aquest decantament social de les escoles 
amb fets més discrets, i segur que en 
molt casos sense segones intencions, 
sinó com a resposta espontània a una 
demanda. Per exemple, que l’import dels 
llibres de text, el material, les sortides o 
fi ns i tot la quota de l’AMPA d’una escola 
pública puguin doblar a la del costat. 
També pot comptar la voluntat d’unes 

administracions que volen que dins del 
sector públic hi hagi també una oferta 
que atregui la clientela ‘natural’ de 
l’escola privada de la zona alta, encara 
que acabi esdevenint un servei públic 
privatitzat en la pràctica pels seus 
mateixos usuaris. O, al capdavall, allò 
realment important és una dinàmica 
de grups que trobarà el seu camí d’una 
manera o una altra, independentment 
de la voluntat o no d’integració del 
professorat i pares d’una escola. I 

independentment de la qualitat real de 
l’ensenyament, que pocs pares coneixen: 
centres amb bona dotació de professorat, 
programes innovadors, per exemple en 
matèries de llengües, que no renuncien 
a un bon nivell acadèmic, però on conviu 
(sense confl ictes) la diversitat real del 
barri, tenen prou feines per cobrir les 
places que ofereixen.   

Quan es debat la distribució de 
l’alumnat immigrant a l’escola (és més 
fàcil que fer-ho sobre la distribució de la 
matrícula escolar en funció dels nivells 
d’ingressos o acadèmic de les famílies) 
tenim sempre a mà l’argument de la 
manca de recursos de l’escola pública 
que explica la fugida de determinats 
sectors al sector privat concertat. O bé es 
parla de com les escoles privades posen 
traves econòmiques a determinats col-
lectius. Però hi ha més coses. El rebuig a 
la barreja social és cada vegada més fort. 
Una funcionària amb tracte directe amb 
les famílies en període de preinscripció 

explicava el curs passat que, cada vega-
da amb més franquesa, les famílies pas-
saven de justifi car la seva negativa a dur 
els seus fi lls a alguns centres amb ar-
guments descomplexadament xenòfobs, 
establerts a partir del tipus de cares que 
veuen a les portes de les escoles, sense 
necessitat ja d’acudir als subterfugis 
de qüestionar “el projecte”, el “model”, 
“l’ambient” o l’“entorn” de determinats 
centres. Poblenou és també l’exemple de 
com aquestes actituds (combinades amb 
la dels col·lectius que busquen la segu-
retat en estar agrupats, siguem francs) 
és el que potser realment compta. ¿És 
casual que, en aquest mateix barri, al-
menys dos centres de secundària hagin 
posat en marxa l’agrupació estricta dels 
alumnes per grups en funció del nivell 
-de brillants a difícilment recuperables-  
des del primer dia que hi entren, als 12 
anys? (Dos anys abans del moment en 
què ho preveia la tan denostada LOCE 
del PP).

Procés de polarització social

Que l’escola reprodueixi les jerarquies 
socials no és cap novetat. Que gran part 
de les famílies fugin dels centres on hi 
ha immigració, o famílies amb rendes 
més baixes, és un fet sabut. Que es faci 
amb diner públic, fa mal. Però que aquest 
procés de polarització social a l’escola 
succeexi igualment (o de forma encara 
més intensa) on un govern municipal d’es-
querres ha concentrat les seves iniciatives 
urbanístiques durant una dècada i mitja i 
on el parc d’escola pública s’ha doblat en 
pocs anys, ens hauria de fer pensar sobre 
el cofoïsme amb què afi rmem que coses 
com les que passen a França mai no arri-
baran aquí, sobre l’efectivitat de les políti-
ques públiques que ens diuen que haurien 
d’evitar-ho i sobre la voluntat real de la 
gent d’evitar o no un model d’apartheid
social que ens acabi duent a una situació 
no gaire diferent.

E

IGNASI R. RENOM
Lʼescola Bogatell va obrir les portes el 1979 al Poblenou. Avui acull alumnes de la Vila Olímpica.

Al Poblenou el caràcter 
social que es dóna a 
l’escola reprodueix 
un model de barri 
homogeni que es ven
i s’adquireix com a tal

Hem de pensar sobre 
l’apartheid social 
que promouen certes 
decisions urbanístiques 
potenciades des del 
mateix Ajuntament
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l dissabte dia 22 d’octubre es va 
portar a terme a l’Ateneu Popular 
de Nou Barris la Jornada de debat 

sobre polítiques de tractament de drogo-
dependències als barris, organitzada per la 
Favb, el grup Igia i la Coordinadora d’Asso-
ciacions de Veïns i Entitats de Nou Barris. 
La jornada va comptar amb la participació 
de 120 persones de 30 Associacions de Ve-
ïns i Veïnes i 13 entitats de la ciutat.

Durant el dia es va debatre sobre les 
polítiques generals de tractament de dro-
godependències i el paper de les sales de 
venopunció, debat que va incloure l’expo-
sició de diverses experiències relatives a 
aquests serveis a Ginebra, Granada i a la 
ciutat de Barcelona, incloent l’explicació 
de les experiències positives que s’han as-
sajat a la ciutat andalusa amb la dispen-
sació d’heroïna. A la tarda es van realitzar 
quatre tallers de discussió entorn quines 
eren les polítiques de drogues que es 
consideraven adequades als barris i amb 
quins criteris s’havien de dur a terme. 

Entre els acords assolits cal destacar 
la demanda que les polítiques de drogues  
prenguin en consideració la participació 
conjunta de les administracions, les veï-
nes i veïns, els professionals i les persones 
consumidores. També es va considerar 

clau el reconeixement del paper de les 
AAVV com a agents socials i mediadors 
amb la comunitat. Paral·lelament, es va 
considerar que era necessari evitar l’alar-
misme en el debat sobre la implantació 

dels centres, cosa que interpel·la directa-
ment la nostra responsabilitat com enti-
tats veïnals. Es va fer una aposta per la 
necessitat de programes de prevenció de 
riscos en persones drogodependents i per 
la dispensació terapèutica d’heroïna sota 
control sanitari.

Respecte les característiques dels cen-
tres, es van fer diverses consideracions, 
entre les quals destaquem el fet que han 
d’estar integrats a la xarxa sanitària i 
social existent, han de donar atenció inte-
gral (social, sanitària i psicològica), tant a 
les persones malaltes com a les famílies, i 
que quan s’implanten aquests dispositius 
als barris és necessari crear comissions de 
seguiment amb la participació dels veïns 
i veïnes, professionals, responsables polí-
tics i cossos de seguretat.

Hi va haver desacords respecte la con-
sideració de si les sales de venopunció han 
de ser equipaments de barri o de districte. 
La Favb s’ha definit al respecte per l’aper-
tura d’almenys una sala de venopunció 

a cada districte. En el benentès que és 
possible que en algun districte aquesta no 
sigui una necessitat i que en canvi altres 
districtes necessitin més d’un recurs per 
les seves característiques geogràfiques i 
la quantitat de persones que consumeixen 
heroïna per via parenteral.

Tampoc no hi va haver acord respecte 
l’emplaçament dins o fora d’un recinte 
sanitari. Des de la Favb plantegem que, 
sempre que sigui possible, la ubicació pre-
ferent d’aquests espais hauria de ser dins 
d’un centre sanitari, amb la filosofia de no 
crear circuits paral·lels que discriminin 
un tipus de malalts d’uns altres i al ma-
teix temps per tal de garantir una ràpida 
assistència sanitària si es produeixen si-
tuacions de sobredosi o d’altres.

Les jornades van representar en 
definitiva una ocasió per a la reflexió i per 
al diàleg. Esperem que doni fruits. Les 
conclusions dels grups i els resums dels 
debats poden ser consultats a la nostra 
web: www.lafavb.com.

E

Compromís del moviment veïnal
per uns equipaments necessaris

Eva Fernández
Presidenta de la Favb

La presentació, el passat 1 de desembre, 
del pla de drogodependències de Barcelona 
no ha tancat la polèmica oberta ara fa un 
any i mig per la desaparició del mercat 
de la droga de Can Tunis i seguida per 
l’oposició veïnal al Centre d’Assistència 
Sociosanitària (CAS) i la sala de 

venopunció de la Vall d’Hebron. Aquest 
dossier aborda la problemàtica a partir 
de les jornades sobre drogodependències 
organitzades per la Favb, el grup Igia i la 
Coordinadora d’Associacions de Veïns i 
Entitats de Nou Barris el 22 d’octubre i amb 
dos reportatges de Ricardo Iván Paredes 

i Jordi Panyella, una entrevista de Marc 
Andreu al metge Manel Anoro, un article 
de la Plataforma pro Drets de les Persones 
amb Problemes de Drogues de Catalunya 
i una contraportada on Luis Caldeiro 
entrevista una parella d’usuaris de la sala 
de venopunció Baluard.

Drogues, ciutat i sales de venopunció

CATHERINA AZÓN
Taula veïnal amb representants de les associacions de la zona de la Vall d’Hebron i Nou Barris durant la jornada sobre drogues. 

Com a entitats 
veïnals és la nostra 
reponsabilitat evitar 
l’alarmisme sobre la 
implantació de les 
sales de venopunció
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ientras la consellera de Interior, 
Monserrat Tura, alerta a un sec-
tor de los manifestantes “anti-

narcosalas” que los Mossos d’Esquadra 
no permitirán más cortes de la Ronda de 
Dalt, el colectivo vecinal se reúne para 
buscar soluciones al polémico y complejo 
tema de las salas de venopunción.

Si bien las protestas han bajado de 
tono, la nueva política de la Administra-
ción sobre seguridad pública está orienta-
da a evitar todo acto vandálico. “La policía 
autonómica se comportará en función de 
cómo se comporten ellos (los vecinos que 
protestan)”: las palabras de la consellera 
son claras.

A partir de la I Jornada de debate 
sobre Políticas de Drogodependencias 
-realizada el 22 de octubre último en el 
Ateneu Popular de Nou Barris y organi-
zada por la Favb, el Grup Igia i la Coor-
dinadora d’Associacions i Entitats de Nou 
Barris- se realizan reuniones periódicas 
en busca de una estrategia conjunta de 
las organizaciones con el objetivo de pre-
sentar posteriormente una propuesta al 
Ayuntamiento.

En primer lugar, la jornada sirvió 
para reconocer que el tema de las salas 
de venopunción se enmarca en un pro-
blema global de carácter sanitario, que 
requiere conocer los servicios necesarios 
para su instalación (cuáles y en qué zo-
nas), todo esto enmarcado en un plan de 
equipamientos global para la ciudad. Para 
ello se estudiaron las experiencias sobre 
políticas de drogas en Granada, Ginebra, 
Bilbao y en Barcelona.

Vecinos que protestan
“Si instalan las ‘narcosalas’, aquí aumen-
tará el número de vendedores de drogas”, 
afirma Laurio Perdiguero, presidente de 
la AV de Porta (Nou Barris) y asegura 
que una de las razones de la protesta 
ha sido la negativa del Ayuntamiento 

a consultar al vecindario sobre la ins-
talación del centro de venopunción de 
Vall d’Hebrón (en julio pasado) y de la 
construcción de otros, en áreas aún no 
precisadas. En Porta  viven 28.000 veci-
nos y otros 80.000 en el sector (Taxonera, 
Montbau y Sant Genís).

“No estamos contra el tratamiento a los 
drogadictos. Lo que no queremos es regre-
sar a hace 10 o 15 años en que los camellos 
estaban en nuestras puertas”, dice el pre-
sidente de la AV Parc del Vall d’Hebron, 
Luis Bello. Rechaza dicha instalación 
porque considera que no es adecuada en 
una zona hospitalaria, cerca de centros 
escolares y de gran afluencia de público. 

Sin embargo, es partidario del diálogo y 
contrario a la violencia.

 “Narcosala”: término incorrecto
 “¡Por favor. Que no les llamen narcosa-
las!” Es la expresión -coincidente- con que 
empieza la entrevista a Esther Henar, 
coordinadora del centro de venopunción 
Baluard, Enrique Ilundain Ayala, del 
Grupo Igia, y Joan García, secretario de 
la Favb. Narcosala es “un término que 
sólo busca criminalizar” este tipo de ser-
vicio asistencial dirigido a toxicómanos. 
Coinciden.

¿Y entonces cuál es la denominación co-
rrecta? Los especialistas utilizan a menu-
do los términos Espacio de Venopunción 
Asistida (EVA), Servicio de Venopunción 
Higiénica o -a nivel administrativo- Cen-
tro de Atención y Seguimiento de Toxi-
cómanos (CAS), que en Barcelona están 
administrados por la Agencia de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB).

Se trata de módulos de atención médi-
ca, donde los toxicómanos y consumidores 
(generalmente de heroína) disponen de 
espacios donde se les administra jerin-
guillas y agua destilada para que puedan 
inyectarse en condiciones higiénicas. Todo 
esto supervisado por un equipo de médi-
cos y educadores sociales.

Entidades como la Favb han dado su 
visto bueno a la implementación de este 
programa municipal. Su representante, 
Joan García, argumenta que está enmar-
cada “en la política de disminución de 

daños” en materia de drogas.
Los Espacios de Venopunción Asistida 

-sostiene García- están planificados para 
el consumo en condiciones higiénicas, 
evitando la infección de HIV y de la hepa-
titis B. Se trata de no causar problemas 
en el entorno social. Además, posibilita 
que los pacientes se desenganchen de su 
adicción.

Can Tunis
Enrique Ilundain, representante del 
Grup Igia, pone el dedo en la llaga. Aclara 
que la raíz del problema que actualmente 
se vive en la capital catalana está en la 
falta de previsión, por parte del Ayunta-
miento,  respecto a las consecuencias del 
desalojo de Can Tunis, como parte de un 
plan municipal de ampliación del puerto, 

hace más de un año.
Durante años, el gran descampado de 

Can Tunis fue una especie de “zona libe-
rada”, donde los consumidores acudían en 
forma masiva a pincharse y a comprar 
heroína. Se instalaban dentro de chabo-
las. Inclusive para transportarse, desde el 
centro, tenían los autobuses de la famosa 
línea 38.

“El problema se les ha ido de las ma-
nos”, comenta el representante del Grup 
Igia, asociación fundada en 1983, cuya 
finalidad es generar espacios de encuen-
tro y de reflexión interprofesional sobre 
aspectos relacionados al fenómeno de las 
drogodependencias.

No ha habido una política conjunta 
para afrontar este asunto, insiste García. 
No han tomado en serio el problema. No 
se han aplicado dispositivos destinados 
a la acogida de toxicómanos, de consumo 
controlado y de tratamiento.

Sala Baluard
El proyecto de la Sala Baluard se inaugu-
ró, en diciembre del año pasado, como un 
programa paliativo al desmantelamiento 
de Can Tunis. A su coordinadora, Esther 
Henar, le acredita ser una de las pioneras 
en el tema. Entre 1985 y 2004 trabajó 
en Can Tunis. Explica que la sala de 
inyección higiénica es el “primer espacio 
vinculante” entre los pacientes y los pro-
fesionales de la salud y de la educación 
social. En base a ello, se hace un trabajo 
directo con la población consumidora y se 
aplican herramientas asistenciales para 
que se desenganchen. Además, se hace 
un seguimiento de las terapias, del ciclo 
social y familiar de los toxicómanos.

“Hay que recordar que éste es un pro-
blema de todos”, expresa. Ubicada en la 
plaza Blanquerna (Ciutat Vella), la sala  a 
fines de julio amplió sus instalaciones de 
60 metros cuadrados. El servicio funciona 
las 24 horas, en tres turnos (con 2 equi-
pos operativos). Allí trabajan en total 43 
personas entre profesionales, asistentes y 
voluntarios.

En cuanto al balance de diciembre de 
2004 a mayo de 2005, el rostro de Es-
ther Henar expresa satisfacción. 1.700 
drogodependientes fueron atendidos ese 
lapso (entre 170 y 180 usuarios al día). De 
ellos, el 80 % son hombres jóvenes, cuyas 
edades oscilan entre los 30 y 35 años, de 
distintos niveles socio-educativos.

Información y diálogo
Tanto Ilundain como Henar coinciden: la 
solución del problema pasa por la infor-
mación y el diálogo. Se trata de explicar 
a los vecinos y a la opinión pública qué 
es un servicio como éste y para qué sirve. 
Al respecto, ambos profesionales ofrecen 
hacer tareas de orientación y asesoría, 
mientras la Favb coordina conversaciones 
entre las asociaciones vecinales y el Ayun-
tamiento.

“Si se les explica las cosas (a los veci-
nos), ellos lo van a entender”, sostiene el 
representante del Grup Igia. “Ellos deben 
entender que estamos hablando de razo-
nes humanitarias y que con las salas de 
venopunción se benefician todos: los usua-
rios y la comunidad. Porque no olvidemos 
jamás que el problema es de todos”. “De 
todos”, corrobora Esther Henar.

M

Una polémica mal llamada ‘narcosala’

Ricardo Iván Paredes

La Agencia de Salut Pública 
de Barcelona estima que en la 
ciudad Condal existen más de 
7.500 heroinómanos, de los cuales 
hay entre 150 y 200 de extrema 
marginalidad, sobre todo en Ciutat 
Vella y Nou Barris. Además, se 
calculan en 10.000 los cocainómanos 
y en unos 70.000 adictos al alcohol. 

Dependencia
en cifras

ARXIU
Sala de venopunción de la Vall d’Hebron. 

La falta de política 
conjunta y no 
haber previsto la 
situación tras el 
desmantelamiento de 
Can Tunis son críticas 
que se repiten hacia
las administraciones
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Retrat
Una entrevista de Marc Andreu 

La polèmica sobre les mal anome-
nades narcosales comença pel 
seu nom. El metge Manel Anoro, 
que va participar en les jornades 
de la Favb sobre drogodependèn-
cies, explica que cal anomenar-
les sales de venopunció i que, 
per ara, a Barcelona només nʼhi 
ha quatre -la petita i colapsada 
sala Baluard, al Raval, la de Pere 
Camps, també a Ciutat Vella, una 
altra a La Mina i la discutida de la 
Vall dʼHebron- però que en calen 
més. Igual que cal a cada districte 
un Centre dʼAtenció i Seguiment 
(CAS) als drogodependents, amb 
sala de venopunció inclosa, que 
els regidors Francesc Narváez i 
José Cuervo són reticents a ac-
ceptar a Sant Martí i Nou Barris.

Per què calen sales de 
venopunció a Barcelona?
A la ciutat hi ha molts tipus 

de consumidors de droga. Des del 
que en fa un ús recreatiu i una 
nit s’emborratxa i esnifa una rat-
lla de coca fins al consumidor de 
droga més marginal, el tradicio-
nal heroinòman. Hem d’assumir 
que aquesta població viu i es mou 
a la ciutat i que, encara que dor-
mi en un caixer, són igualment 
veïns i persones a qui hem de 
tractar. De la mateixa manera 
que tractem l’alcoholisme.

Quines alternatives hi ha?
Tenim dues opcions: atendre 

aquest malalts lluny, fora de la 
ciutat, perquè no volem veure 
que existeixen, o incorporar-los 
a la vida dels nostres barris i 
buscar-hi solucions. La primera 
opció és la que ha seguit Madrid 
amb el model Las Barranquillas, 
un barri als afores de la ciutat on 
es tolera la venda de drogues i 
que no és res més que un aboca-
dor on la gent malviu i mor. És 
també, de fet, el que Can Tunis 
representava per a Barcelona: 
un forat on es concentrava i 
marginava una gent ja de per si 
marginada i que, tot atenent-la 
d’amagat, donàvem per perduda.

Quina és lʼaltra opció?
D’entrada vol dir admetre que la 

ciutat i els veïns tenim problemes 
de drogues i que els volem afrontar 
buscant-hi solucions. Una, però no 
l’única, són les sales de venopun-
ció. El model té avantatges i incon-
venients. Entre aquests darrers, 
que el ciutadà molest el tens al teu 
barri. Entre els avantatges hi ha el 

fet que el consumidor de drogues i 
usuari de la sala està en un entorn 
més normalitzat i té els recursos 
sòciosanitaris més a prop.

Els opositors a les sales de 
venopunció aleguen que 
atrauen la venda de droga.
És evident que els recursos 

sòciosanitaris els has de posar 
on viuen els usuaris. Ara bé, 
instal·lar una sala de venopunció 
en un lloc no implica que al seu 
voltant es trafiqui ni que atre-
guis directament drogaaddictes i 
traficants. Sí és veritat que crees 
un microcosmos, però no exclusi-
vament marcat per les drogues.

Lʼactitud dels veïns pot influir 
en aquest microcosmos?
La reticència veïnal a les sales 

de venopunció parteix del desco-
neixement. Ningú neix ensenyat 
i, per exemple, les pors que hi 
ha a la Vall d’Hebron i a Ciutat 
Vella són diferents. Al Raval hi 
ha un CAS entre dos restaurants 
i un supermercat i l’equipament 
fa anys que està integrat. Sales 
de venopunció com la Baluard sí 
són novetat a Barcelona, però a 
Suïssa i Alemanya fa anys que 
funcionen i s’han demostrat, 
amb els programes d’heroïna, 
com la millor eina per abordar 
un problema sense caure en el 

model de l’exclusió. Malaurada-
ment, les sales de venopunció no 
eliminen el problema del consum 
de drogues però, amb el temps, 
milloren l’impacte de la pobla-
ció consumidora en el barri on 
viuen.

A la Vall dʼHebron hi ha 
drogaaddictes?
Ningú no pot negar-ho. Jo he 

treballat al servei d’urgències de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron i 
n’he vist. I em consta que hi ha 
població consumidora de drogues 
del barri que fins ara era atesa 
al CAS de Nou Barris. Alguns 
barris tenen més problemes de 
drogues que d’altres, però escu-
dar-se en la idea de “nosaltres no 
tenim drogaaddictes” és ilògic.

Però avui el clixé és que el 
pastillero o el cocainòman han 
substituït lʼheroïnoman.
Més enllà de l’heroïna, als 

anys 80 l’oferta de drogues era 
molt limitada. Avui els heroinò-
mans són marginals, però n’hi 
ha de tots els extractes socials. 
En canvi, la primera droga de 
consum indovenós és la cocaïna, 
una substància de consum com-
pulsiu que no es pot frenar amb 
tractaments de metadona. Hem 
de buscar estratègies per reduir 
l’impacte de la cocaïna, si no...

DANI CODINA
Manel Anoro davant la sala Baluard.

...podem tornar a tenir tants 
ionquis com als anys 80, però 
ara consumidors de cocaïna?
Hem avançat una mica. Els 

programes d’intercanvi de xerin-
gues, per exemple, han  reduït 
l’impacte de malalties com la sida 
i l’hepatitis. Perquè bona part 
dels estralls que va fer l’heroïna 
van ser per les males condicions 
higièniques amb les quals es 
consumia. A banda de per les so-
bredosi, que són diferents amb la 
cocaïna. En qualsevol cas, la co-
caïna va en augment i cal buscar 
estratègies per frenar-ho.

Tornem a la necessitat de les 
sales de venopunció, doncs.
Si no volem crear un nou in-

fern com Can Tunis on amagar 
el problema, sí. L’Ajuntament ha 
estat molt valent optant per as-
sumir aquests recursos dins de la 
ciutat. Ara bé, també és cert que 
feia molt de temps que se sabia 
que Can Tunis desapareixeria i 
l’Ajuntament, en canvi, va anar 
a remolc i no va consensuar a 
temps amb administracions i ve-
ïns un pla alternatiu. El resultat 
és que els 60 metres quadrats de 
la sala Baluard -on en un any  
hem registrat 2.200 usuaris i 
n’atenem 400 al dia, 170 dels 
quals s’injecten i 150 han entrat 
en programes de metadona- no 
resolen el problema.

Sales com la de Vall dʼHebron 
treuen pressió al Raval?
El tancament de Can Tunis va 

sobredimensionar el problema de 
la venda i consum de drogues a 
Ciutat Vella. Però si molts con-
sumidors es concentren aquí no 
és perquè hi hagi tràfic o una 
sala on punxar-se, sinó també 
perquè el centre de la ciutat ofe-
reix possibilitats de pidolar, de 
robar turistes, de furgar i trobar 
menjar entre les escombraries de 
mercats i restaurants, d’acudir a 
menjadors socials… La sala de 
la Vall d’Hebron no millorarà la 
nostra situació, però sí facilitarà 
que els consumidors de drogues 
d’Horta Guinardó no hagin de 
desplaçar-se fins al Raval i pu-
guin tractar-se al seu barri.

Calen sales de venopunció a 
cada barri?
Cal un pla integral de ciutat 

que no s’ha negociat barri per 
barri i que, a més, ha topat amb 
guerres entre regidors. Potser la 
solució a la queixa veïnal de “o 
tots o ningú” seria “tots”. Però 
no siguem il·lusos: hi ha llocs on 
les sales són més necessàries que 
a d’altres. A Ciutat Vella en cal 
una altra i en barris com Porta i 
la Zona Franca també són neces-
sàries. Però això ho ha de decidir 
l’Ajuntament a partir d’indica-
dors i recursos un cop aposti de 
veritat pel model d’inclusió. 

I si la oposició veïnal segueix?
Cal preguntar a la gent si el 

que vol és crear un altre Can 
Tunis. I fer entendre que tots 
els barris tenen problemes de 
drogues i que els recursos socio-
sanitaris per afrontar-los no són 
un inconvenient, sinó un benefi-
ci. S’ha d’explicar bé i buscar el 
consens. En qualsevol cas, com 
amb una unitat coronària o de 
quimioteràpia, no depèn d’una 
assemblea de veïns la decisió  
d’ubicar una sala de venopunció.

Un veí
del Raval

Manel Anoro (Barcelona, 
1971) és, abans que 
res, un veí del Raval. 
Així es defineix aquest 
metge de família, pare 
de dos fills petits, que 
viu i treballa en aquest 
barri on, destaca, encara 
és possible trobar pel 
carrer una interessant 
mescla de tipologies 
humanes. Ell mateix 
n’és una, i ho demostra 
acudint a l’entrevista a la 
Rambla del Raval amb un 
cabàs d’anar a comprar 
d’aquells de tota la vida 
i demostrant un profund 
coneixement de tots els 
racons de l’antic Barri 
Xino. Amb aquest esperit 
mostra el CAS que hi ha 
a prop de restaurants, 
comerços, un teatre i el 
Casal d’Infants del Raval. 
Anoro, que exerceix de 
metge al CAP Raval 
Sud i també a la sala de 
venopunció Baluard, es va 
formar professionalment 
en centres sanitaris 
públics del Raval i la Vall 
d’Hebron, i va conèixer 
de prop la realitat de 
Can Tunis abans que 
desaparegués ara fa un 
any i mig.

Manel Anoro
Metge de Família i expert en drogodependències

“Calen sales de venopunció
si no volem un nou Can Tunis”
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stamos viviendo una mala época 
para la convivencia en nuestra 
ciudad. Los últimos aconteci-

mientos, en diferentes distritos de Barce-
lona, así lo evidencian.
Un número de vecinos y vecinas se ma-
nifiestan regularmente para impedir que 
un recurso sanitario de atención a per-
sonas drogodependientes se consolide en 
el recinto hospitalario de Vall d’Hebron, 
igualmente surgen protestas por otro re-
curso en funcionamiento en el Raval y, en 
Nou Barris, se impide incluso llegar a un 
debate sobre su posible instalación.

Desde nuestra comodidad cotidiana 
nadie quiere recursos que atiendan a 
personas en situación de exclusión. Todos 
tenemos miedos, prejuicios, razones y mo-
tivos inculcados durante muchos años. Las 
políticas criminalizadoras hacia las sus-
tancias han conseguido que olvidemos que 
las personas que las consumen son quienes 
más dificultades tienen, quienes están más 
afectadas, más enfermas. Estos olvidados 
son aquellos que no tienen recursos y a 
los que la exclusión social ha terminado 
de relegar. Sin embargo, recordemos,  son 
nuestros vecinos, vecinas, hijos, hijas, ami-
gos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de 
pleno derecho, que no han tenido la suerte 
de nacer en una familia pudiente, de tener 
una casa para consumir sin ser visibles, de 
pagarse un tratamiento privado, de tener 
los recursos y el apoyo familiar necesario 
para superar su enfermedad.

Los ataques por parte de algunos ve-
cinos y políticos no vulneran los derechos 
de  todas las personas drogodependientes, 
sólo atacan a una parte, a las más exclui-
das, las que no protestan, las que no votan: 
a los parias. Se discute sobre los recursos, 
se montan manifestaciones y se exige de-
cidir dónde ubicarlos o de dónde expulsar-

los, pero nunca se cuenta con ellos.
Nosotros, desde la Plataforma por los 

derechos de las personas con problemas 
de drogas de Catalunya, que somos o 
hemos sido drogodependientes, como 
personas afectadas por el consumo, pre-
ocupadas por nuestra salud y la de la 
comunidad, nos vemos en la obligación 
de hacer oír a los sin voz y denunciar la 
situación que está viviendo este colectivo 
en la ciudad de Barcelona y otras tantas 
de nuestro país.

Denunciamos
Denunciamos la mala gestión de las di-
ferentes Administraciones que, a lo largo 
de estos últimos 20 años, han enfocado 
el problema desde perspectivas sanitario 
represivas, cediendo constantemente a la 
presión vecinal en beneficio de los votos y 
en detrimento de la salud de aquellos más 

desfavorecidos y en consecuencia de la sa-
lud comunitaria.

Denunciamos también la falta de es-
cucha por parte de ciertos movimientos 
vecinales de ciudadanos que se han apro-
piado del derecho a decidir por los demás 
alegando una representatividad que nos 
permitimos poner en duda. Llegan en su 
ira a prácticas violentas que suelen ser el 
reflejo de una sociedad intolerante y poco 
solidaria con los más desfavorecidos.

Denunciamos a gran parte de los polí-
ticos que no tienen la valentía de tomar 
decisiones en favor de los derechos de los 
colectivos más excluidos y que cuando lo 
hacen es para desplazarlos sin soluciones, 
lavando la cara de un barrio, normalmen-
te con proyectos urbanísticos especulati-
vos. El fin es invisibilizar a toda persona 
que no haga juego con el mobiliario urba-
no y la Barcelona de diseño.

Ante este panorama, ¿qué nos queda 
a las personas consumidoras y a las or-
ganizaciones que nos representan?  Rei-
vindicar nuestro derecho a la sanidad.  
No bloqueamos las entradas de servicios 
sanitarios ni apedreamos sedes públicas. 
No, no lo hacemos: los tan llamados incívi-
cos, los olvidados, los excluidos, preferimos 
hablar, explicarnos y que nos expliquen, 
unirnos al resto de ciudadanos/as y buscar 
alternativas que respeten a todos y todas. 
Nosotros no somos los enemigos, somos 
conciudadanos y vecinos con dificultades. 
Quizás juntos deberíamos buscar respon-
sables en otra parte y apoyarnos, para así 

conformar una sociedad más justa que 
tenga en cuenta no sólo votos sino perso-
nas. Nos queda entonces reivindicar. 

Nos preocupamos por  la vida de los 
concursantes de Gran Hermano, de OT, 
del famosillo de turno que nos cuenta cómo 
logró vencer su adicción gracias a monta-
ñas de dinero y al cariño de la gente, pero 
miramos hacia otro sitio ante la desgracia 
real que tenemos en nuestros barrios. 

Recordemos, no son “narcosalas”, son 
recursos sanitarios que dan apoyo médico, 
un contexto de redes solidarias y la con-
tención de profesionales especializados 
dirigidos a personas drogodependientes 
que tienen “la desgracia” de no salir en te-
levisión para contar con el apoyo del resto 
de sus conciudadanos. 

Podemos echarnos la culpa unos a 
otros, que si la Administración no lo ha 
hecho bien, que si los vecinos son insolida-
rios, que si los usuarios son unos impre-
sentables. Y mientras discutimos, muchas 
personas se ven abocadas a consumir en 
la calle en situaciones deplorables, a en-
fermar e incluso a morir porque no quere-
mos recursos en nuestro barrio. 

Reivindicamos
Reivindicamos el derecho a que se re-
conozcan socialmente las drogodepen-
dencias como una enfermedad y que las 
respuestas sean únicamente sanitarias y 
sociales y por tanto ubicando los recursos 
en centros sanitarios o próximos: para ello 
es necesario un consenso entre los dife-

rentes actores de la comunidad.
Si viviéramos en una sociedad libre 

de prejuicios, no seria necesario abrir 
procesos participativos ante necesidades 
sanitarias no cubiertas. No se pregunta 
a la comunidad cómo debe ser un servicio 
de atención en cardiología u oncología 
o dónde debe estar ubicado, se abre con 
criterios científicos y técnicos donde se 
detecta una necesidad. 

Quienes más están sufriendo las 
consecuencias de la tensión existente 
entre vecinos y administración son las 
personas  drogodependientes, que ven 
coartado su derecho al tratamiento, a 
los servicios y a una vida más digna. 
Se está dirigiendo  -deseamos que sea 
inconscientemente- la ira hacia abajo, 
hacia los desprotegidos, hacia los más 
miserables.

Las organizaciones que representamos 
a las personas con problemas de drogas, 
estamos dispuestas a sentarnos con todos 
los actores y de forma pacífica llegar a 
pactos, que por un lado cubran las nece-
sidades de nuestro colectivo y  a la vez 
respeten los legítimos derechos del resto 
de la ciudadanía.

Nuestras propuestas
●	 Aceptación y apoyo de los recursos 
existentes por parte de todos los agentes 
sociales e instituciones.
●	Planificación a corto y medio plazo de 
los recursos necesarios, no sólo en Barce-
lona sino en toda el área metropolitana.
●	 Utilización de guías para la imple-
mentación de servicios vinculados a las 
drogodependencias en la comunidad, de 
demostrada eficacia en otros países.
●	 Creación de espacios de formación y 
diálogo conjuntamente con los medios de 
comunicación para trabajar el cambio en 
el imaginario social de las drogas y sus 
consumidores.

Si somos capaces de escucharnos y  de 
llegar a consensos, ganaremos todos en 
la creación de una comunidad acogedora, 
sensible y solidaria y, en el futuro, hasta 
estaremos orgullosos y orgullosas de ello. 
Nuestra puerta está abierta... 

E

La clase media contra los miserables

Plataforma pro derechos de las personas con problemas de drogas de Catalunya

IGNASI R. RENOM
Autobús de la metadona en Can Tunis. A la derecha, detalle de la sala de venopunción de la Vall d’Hebron. 

Los ataques de algunos 
vecinos y políticos no 
vulneran los derechos 
de todas las personas 
drogodependientes, sólo 
de las más excluidas, 
las que no protestan

La Plataforma pro derechos de las personas con problemas de drogas de 
Catalunya  funciona desde 1998 y esta conformada por 13 organizaciones de 
afectados y de trabajo conjunto con profesionales de las 4 provincias catalanas, 
así como por personas preocupadas por el tema de las drogas. Tenemos como 
objetivo la defensa de los derechos y el apoyo a la autoorganización de las 
personas afectadas. Organizamos cada año diferentes acciones y una jornada 
anual sobre derechos y deberes. Podéis comunicar con nosotros en el correo 
electrónico plataformadrets@hotmail.com o los martes en el local de la Favb.

La Plataforma
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n el context de l’obertura de dues 
sales de venopunció a la ciutat de 
Barcelona, el 22 d’octubre es van 

celebrar a l’Ateneu Popular de Nou Barris 
unes jornades de debat sobre polítiques 
de tractament de drogodependències als 
barris durant les quals, i entre d’altres 
qüestions, es van posar un comú dife-
rents experiències de sales de venopunció 
o d’atenció al consum de drogues i que 
van incidir en el necessari diàleg amb 
el veïnat i la determinació que aquests 
equipaments són un servei sanitari a una 
població malalta.

Ginebra, Granada i Barcelona
L’any 2001 l’Associació Première Ligne 
(Primera Línia) de Ginebra aconseguia 
que s’obrís un local d’injecció a la ciutat. 
L’objectiu, “més enllà de la injecció, era 
establir vincles amb els usuaris i mante-
nir-los en els aspectes de salut”, diu el seu 
president, Pierre-Yves Aubert. Com està 
passant ara al barri de la Vall d’Hebrón 
de Barcelona, a Ginebra calia superar la 
tensió generada entre salut i seguretat. 
Segons Aubert, “existeix un imaginari col-
lectiu irreal d’allò que són aquest tipus de 
sales. Així que cal formar el veïnat”. Per 
tant, la dinàmica adoptada per la Premiè-
re Ligne fou treballar elements d’integra-
ció a l’espai.

Així doncs, la integració a l’espai es 
treballà a partir de la voluntat de fer-se 
visibles i no quedar-se estigmatitzats, 
permetent que el veïnat visités la sala i 
comunicant-se permanentment; fent una 
valoració i quantificació de les acollides 
als consumidors i treballant molt amb la 
premsa.

La integració en un espai determinat 
i específic és el que va buscar el projecte 
experimental Pepsa, a Granada, a partir 
del qual es volia valorar el resultat de 
dispensar heroïna i metadona a grups 
de policonsumidors. Després de moltes 

complicacions, i partint de la base que el 
que s’oferia era un servei de salut pública 
a persones que pateixen una malaltia, 
s’establiren a l’Hospital Virgen de las 
Nieves. A part de la valoració clínica que 
el fet de dispensar heroïna, i en aquests 
casos concrets, va millorar molt les condi-
cions de salut de molts usuaris, el fet de 
que aquests accedissin a l’Hospital per la 
mateixa porta per on entraven la resta de 
pacients de l’Hospital, va ajudar a norma-
litzar la seva situació.

Al Centre d’Atenció Primària (CAP) 
de Ciutat Vella, el mateix mostrador que 
gestiona les visites dels pacients, ofereix 
el Programa d’Intercanvi de Xeringues 
(PIX). És un servei a partir del qual s’ofe-
reix una xeringa esterilitzada a qualsevol 
usuari que en porti una d’usada. El fet 

que el PIX estigui en un lloc tan central 
del CAP, també ha contribuït a la norma-
lització dels usuaris.

Recursos ‘invisibles’
Manel Anoro és metge de la Sala Baluard 
del Raval. En la seva exposició denuncià 
l’existència dels “recursos invisibles”, que 
serien aquells serveis i recursos per a per-
sones que pateixen algun tipus de dificul-
tat (de salut, econòmica, laboral,...) i que 
la dinàmica d’una ciutat que “es ven” fa 
que quedin relegats a la invisibilitat.

La Sala Baluard s’obrí al Raval poc 
després del desmantellament de Can 
Tunis. Segons Anoro “és important i cal 
valentia per saber integrar a la ciutat els 
problemes que són de ciutat”. Era una cla-
ra referència a algunes pancartes que es 
poden llegir al barri que acull la Sala Ba-
luard, com per exemple: “narcosales fora 

del centre urbà”.  Per Anoro, això vol dir 
tornar a tenir un Can Tunis, i “Can Tunis 
era un infern a fora de la ciutat. Els veïns 
han d’exigir que existeixin aquest tipus de 
recursos, però que es facin bé”.

Què s’ha après?
Una de les valoracions més destacades 
dels anys de feina de la Première Ligne de 
Ginebra és que “els veïns ho han de poder 
veure amb els seus ulls”. I que cal pren-
dre mesures per augmentar la imatge del 
toxicòman com, per exemple, el seu cas, 
on van crear brigades d’usuaris de la sala 
que recollien xeringues que s’haguessin 
escampat pel barri.

Un altre dels puntals bàsics de l’expe-
riència de Ginebra ha estat la formació de 
l’equip professional que atén les persones 
usuàries. “Cal preparar-los per fer front 
a una pressió veïnal que focalitzarà les 

queixes de seguretat al servei de la sala”, 
diu Pierre-Yves Aubert.

La tolerància al traficant també és un 
dels aspectes que pot influir en l’esdevenir 

d’una dinàmica com la que es genera a 
prop de les sales d’atenció al consum de 
drogues. Segons Aubert, “com menys tole-
rància hi ha cap al traficant, més augmen-
ta el tràfic entre els mateixos consumidors, 
fet que facilita que se’ls criminalitzi”.

Però el punt clau, segons la Première 
Ligne és “mantenir sempre dinàmiques 
de negociació amb el barri”. En el seu 
cas són les trobades mensuals amb el 
veïnat, l’establiment d’un telèfon perma-
nent d’atenció al veí, on s’hi adrecen per 
formular queixes o alertar de problemes. 
Aquesta línia telefònica els ha permès 
“intervenir molt ràpidament en el mo-
ment que han aparegut els problemes”. 
Una altra mesura de comunicació ha 
estat l’edició d’un butlletí de difusió per 
a tot el barri.

E

Experiències de sales de venopunció,
diàleg veïnal i servei sanitari

Jordi Panyella

Un sol article de premsa sensacionalista pot llençar per la borda mesos o anys 
de feina. És el que va passar a Granada quan a El País del dia 2 d’agost del 1999 
es publicà: “Un barrio medio y “normalizado” de Granada [...] ha sido elegido 
[...] para montar el primer dispensario de suministro controlado de heroína a 75 
yonkies irrecuperables”. Aquestes dues paraules, “yonkies” i “irrecuperables” 
foren les que generaren el temor suficient al veïnat per impedir que el servei 
s’establís al barri d’El Zaidín a Granada, explica en Manolo Romero, de l’Escola 
Andalusa de Salut Pública. 

Mala premsa

CATHERINA AZÓN
Intervenció d’un veí durant la jornada sobre drogodependències del 22 d’octubre. 

El tractament 
experimental amb 
heroïna a Granada 
ha millorat molt les 
condicions de salut
de molts usuaris

A Ginebra funciona 
una dinàmica de 
negociació i informació 
en el barri (trobades, 
telèfon d’atenció, 
butlletí informatiu)
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Un reportatge de

Antonio Broto

La capital de China y ciudad olímpica de 2008 

experimenta, como el país, un cambio constante. 

Los que la habitamos todavía no estamos 

seguros de si realmente todo es para bien.

La incomodidad de vivir en Pekín 

En líneas generales, Pekín no es 
una ciudad cómoda para vivir. Es 
demasiado grande: sus 15 millo-
nes de habitantes se reparten en 
una extensión que es unas 5 veces 
la de Madrid. Los pequineses se 
agrupan en grandes urbanizacio-
nes de entre 10 y 20 edificios, las 
xiaoqu, que suelen estar valladas 
y tienen guardias en la puerta, al 
viejo estilo de las ciudades amu-
ralladas chinas.

El sistema, aunque curioso, 
hace que sea siempre difícil en-
contrar la dirección de alguien al 
que se va a visitar por primera 
vez, porque hay que meterse 
dentro de un xiaoqu y recorrerlo 
para encontrar el edificio buscado. 
Además, ello contribuye a que las 
manzanas o grupos de casas, que 
en realidad son los xiaoqu, sean 
enormes: entre una bocacalle y 
otra hay casi siempre centenares 
de metros.

Transporte deficiente
Al enorme tamaño se le une un 
sistema de transporte público 
más que deficiente. Una ciudad 
tan enorme cuenta con sólo tres 
líneas de metro, conocidas como 
la línea 1, la línea 2 y la línea 13. 
Para colmo, el trasbordo entre 
ellas es incómodo, porque las dos 
primeras son subterráneas y la 
tercera es un tren elevado, por lo 
que hay que pagar billete distinto, 
y andar un buen trecho para cam-
biar de vía. Además, el esquema 
que sigue el metro deja mucho 
que desear: en lugar de seguir 
una clásica estructura en red, con 
muchas estaciones en el centro de 
la ciudad yendo al extrarradio, es 
un círculo que rodea el centro de 
la ciudad, por lo que, para ir de un 
lugar del norte a otro del sur, por 
ejemplo, hay siempre que dar un 
rodeo. El motivo de este sistema 
es que Pekín no quiere llevar a 
cabo excesivas obras en el núcleo 
de la ciudad, donde se encuentra 
la Ciudad Prohibida y otros edifi-
cios emblemáticos.

En pasados años, medios ex-
tranjeros citaron a responsables 
del Ayuntamiento reconociendo 
que la ampliación del metro se 
había hecho deliberadamente 
tarde con el fin de que la naciente 
clase media pequinesa adquiriese 
coches, impulsando el consumo 
y la economía del país. Sea esto 
verdad o no, lo cierto es que en 
apenas cuatro años, la ciudad ha 
doblado su número de autos, lo 

que ha convertido sus calles en 
hogar de permanentes atascos.

Coger un autobús es impen-
sable en esas circunstancias. Un 
divertido estudio realizado por la 
popular revista Thatʼs Beijing, con-
cluía que un determinado trayecto 
en autobús desde las afueras has-
ta el centro de la ciudad costaba 
60 minutos, ¡7 más que si el mis-
mo camino se recorría andando a 
paso ligero!

Para resolver este problema, 
Pekín está intentando llevar edi-
ficios de ministerios y otras ins-
tituciones a zonas que no sean 
el centro de la ciudad. Se trata 
de crear diversos núcleos, pues 
ahora todo está concentrado 
alrededor de la central Plaza de 
Tiananmen y la avenida de la Lar-
ga Paz (ChangʼAn), en el área que 
en la antigüedad estaba rodeada 
por la muralla interna de la ciudad 
(actualmente el lugar donde esta-
ba la muralla es ocupado por una 
autopista de circunvalación.

En general, la gente vive de 
alquiler en pisos de unos 60 
metros cuadrados, en edificios 
construidos con materiales bara-
tos. Aunque está apareciendo con 
fuerza el bloque de 20 pisos, lo 
tradicional es un bloque de seis pi-

sos, sin ascensor, en el que todas 
las ventanas están enrejadas. Las 
rejas, que dan aire de cárceles a 
los edificios, se pusieron en los 
años 80, cuando los ciudadanos 
se quejaron de las muchas mace-
tas que caían a las aceras.

Casas de nuevos ricos
El pequinés medio gasta unos 
1.000 o 2.000 yuanes mensuales 
(100-200 euros) para el alquiler. 
No faltan las urbanizaciones que 
tienen el precio puesto en dólares, 
para los nuevos ricos o empre-
sarios extranjeros, que suelen 
vivir mejor que en sus países de 
origen. Las casas chinas suelen 
ofrecer una imagen muy depri-
mente por fuera, las típicas cajas 
de cerillas de los países comunis-
tas, y aún más deprimente en los 
patios interiores, sucios y de puro 
cemento. Apenas se gasta dinero 
en decoración para los lugares co-
munitarios, fuera del típico cartel 
en el que se pide a los vecinos 
que se casen lo más tarde posible 
o tengan sólo un hijo.

Por dentro, sin embargo, las 
casas no están del todo mal. Aun-
que los baños y cocinas suelen 
tener un aire decimonónico, las 
casas suelen ser acogedoras, y 

los chinos de clase media tienen 
ya su televisor, su ordenador, su 
nevera... Su casa difiere en poco 
de la occidental. Varias cosas, sin 
embargo, llaman la atención: para 
ahorrar espacio, el cuarto de estar 
hace también las veces de dormi-
torio, y para ahorrar luz, las bom-
billas suelen ser de baja potencia, 
unos 40 vatios.

Algunos pequineses, sobre 
todo aquellos que trabajan en 
empresas extranjeras o tienen un 
buen empleo funcionarial, ya pue-
den empezar a soñar con tener su 
propia casita. Los nuevos ricos 
se compran una en Soho y otros 
barrios del noreste de la ciudad, 
cerca del aeropuerto, donde hay 
villas que recrean el estilo de vida 
norteamericano. El precio de una 
casa allí suele rondar los 1.000 o 
2.000 euros por metro cuadrado. 
Para muchos pequineses, que ga-
nan unos 300 euros al mes como 
media, es muy caro. Otras casas 
en zonas menos exclusivas de la 
ciudad pueden costar entre 450 y 
700 euros por metro cuadrado.

Una gran dificultad de la vida 
en Pekín es el hecho de que la 
sanidad y la educación no sólo 
no son gratuitas ni están garan-
tizadas a toda la población, sino 

que son muy caras. Suena irónico 
para un país comunista, pero así 
es, al menos desde los años 80 y 
90, cuando se derrumbó todo el 
sistema de economía planificada 
y el Gobierno le dijo a los ciuda-
danos que se las arreglaran como 
pudieran. Los pequineses apenas 
pagan impuestos, pero una ope-
ración quirúrgica o el ingreso de 
un hijo en la universidad pueden 
endeudar a la familia durante 
años. La falta de sanidad es una 
de las razones del resurgimiento 
de prácticas de “vida sana” como 
el tai-chi o el éxito que aún tiene la 
medicina tradicional.

La inmigración es gigantesca: 
se calcula que unos dos o tres 
millones de personas son emi-
grantes rurales en busca de mejor 
vida. Aquí se presenta otro de los 
grandes problemas de China: to-
davía mantiene estrategias maoís-
tas de control de los movimientos 
de población, de tal forma que 
los pequineses tienen un carnet 
de pequinés (hukou) del que los 
emigrantes no disponen. Esos car-
nets los creó el Gobierno de Mao 
Zedong para evitar que la gente de 
los pueblos emigrara a las ciuda-
des. Ahora no es tan exagerado, 
pero antes, sin ese carnet no se 
podía tener acceso a la educación 
o a la sanidad en un lugar que no 
fuera el de nacimiento. El gobier-
no se ha concienciado de que no 
puede tratar a los emigrantes así, 
pero de todas formas estas perso-
nas siguen ocupando el peldaño 
social más bajo, con pocas oportu-
nidades de lograr otro empleo que 
no sea el de peón de albañil (son 
ellos los que están construyendo 
las instalaciones olímpicas) o ca-
marero de un restaurante. Su lugar 
de trabajo es también el sitio don-
de comen y duermen, y muchas 
veces el salario sólo se les da a 
los seis meses o al año de trabajo, 
por lo que el resto del tiempo son 
auténticos esclavos.

Como puede verse, la reali-
dad de Pekín es la de un país en 
desarrollo, lastrado por décadas 
de desgobierno. Hay cosas que 
invitan al optimismo: planes de 
descentralización y construcción de 
líneas de transporte, una clase me-
dia cada vez más culta y con creci-
ente poder adquisitivo, una opinión 
pública cada vez más crítica contra 
la destrucción de zonas del casco 
histórico... En fin, como pasa en el 
resto de China, Pekín está cambi-
ando, esperemos que a mejor. 

ANTONIO BROTO
Vista de Pekín, en plena fiebre constructiva y preolímpica. 



22 PUBLICITAT novembre-desembre de 2005

La Veu del

CARRER

c/ de la Cera, 33 - 08001 Barcelona
93 442 00 97

P ar kings
C onse l l  de  Ce nt , Pl a ça  de l es Glòri e s,

Inde pe ndènc ia,
Avda .  Me ridi ana , Gra n Via

Me tr o
Glòri e s,  Clot

Autobus os
18,  33, 34, 43, 44,  48,  51,  54, 56, 62, 92

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!!

Des d'un botó fins un canó!!
OBERT DE SOL A SOL

ELS DILLUNS, DIMECRES,
DIVENDRES I DISSABTES

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS
Mercat Municipal
Fira de Bellcaire

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell.
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de

MOBLES I TRASTOS VELLS:
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On
tal vegada trobi els més inesperats.
OFERTES PERMANENTS:
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix
al públic a preus veritablement satisfactoris.

FORN DE PA D'AVINYÓ

PA I BOLLERIA ARTESÀ
ESPECIALITAT EN COQUES

ESCUDELLERS, 59
Tel. 93 301 57 43

REPARTIMENT DIARI
A RESTAURANTS I COL·LECTIUS

PASTISSERIA GRANJA

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè)
Tel. 93 302 24 41

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.
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Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural
Popelin Cotton 100%

Fundada l'any 1820

CAMISERIA
ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA

XANCÓ

Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89    Fax 412 54 56
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45    BARCELONA

C R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V CC R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V C

C/. Enrique Granados, 26 - Tel. 93 453 87 16
Exposición: Major de Gràcia, 244 - Tel. 93 415 57 26
Fàbrica: Polígon industrial Can Buscarons de baix, s/n, Nau 3- Tel. 93 568 21 51

Hnos. JURADO
10 % de descuentos en cualquier instalación de aluminio, mamparas de baño, rejas de seguridad, cortinas plegables

DIVISIONES DE ALUMINIO
REJAS DE SEGURIDAD

PERSIANAS - MAMPARAS DE BAÑO

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55

Casa fundada l'any 1912

SUÏSSOS, ENTREPANS, ORXATES I
GRANITZATS, GELATS...

FABRICACIÓ PRÒPIA
I ARTESANA

OBERT TOT L'ANY

Rambla Poble Nou, 44-46
Tel. 93 309 18 72 - Barcelona
Pàg. web: www.eltioche.com
E-mail: eltioche@eresmas.net

TORRONS ARTESANS
ORXATES, GELATS, 

GRANITZATS I ENTREPANS
ÒPTIQUES
TUTUSAUS

Escudellers 35-39
Tel. 93 317 33 53

Barcelona

RESTAURANTE PERU

Psg. Joan de Borbó, 10  08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 09   Fax 93 310 53 27

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas

Anunciaʼt a La Veu del Carrer!
93 412 76 00 - carrer@lafavb.com

CASA
BEETHOVEN
RAMBLA DE SANT JOSEP, 97

08002 BARCELONA
TEL. i FAX (93) 301 48 26

http://www.casabeethoven.com-actiu.es

ludwingvb@com-actiu.es

RAMBLA DE SANT JOSEP, 97
08002 BARCELONA

TEL. i FAX (93) 301 48 26
http://www.casabeethoven.com-actiu.es

ludwingvb@com-actiu.es
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Un reportatge de

Marc Andreu

El fotoperiodista Josep Maria Pérez Molinos 

(1921-2004) és qui millor va retratar la Barcelona 

del primer franquisme. El llibre Catalunya en 
guerra i en postguerra en dóna testimoni.

Ciutat franquista, fotògraf roig

Malgrat el títol del llibre, Catalunya 
en guerra i en postguerra (Viena 
Edicions), les millors fotografies 
de Josep Maria Pérez Molinos, 
seleccionades per Ignasi R. 
Renom i glossades per Josep 
Maria Huertas, corresponen a la 
Barcelona del primer franquisme. 
La raó la va explicar el fotògraf fa 
set anys en una entrevista inèdita: 
quatre dies després de lʼentrada 
de les tropes franquistes a la 
capital catalana, la policia es va 
presentar a casa de qui havia tre-
ballat des dels 15 anys pels diaris 
Treball, La Vanguardia, El Noticie-
ro Universal, La Rambla, Las No-
ticias i Frente Rojo i li va requisar 
tot lʼarxiu, amb fotos de guerra i de 
la Barcelona republicana, els Fets 
de Maig a la Telefònica inclosos.

“No nʼhe sabut mai més res; o 
bé estan a Salamanca o bé van 
fotre els negatius al foc”, explicava 
qui no va fugir el 25 de gener de 
1939 perquè, malgrat ser militant 
comunista, no tenia res que ama-
gar: “Total, jo només era fotògraf”. 
Es van salvar algunes fotos de 
Lluís Companys i, després de cinc 
dies a la Model, el propi ull de qui 
faria algunes de les fotos històri-
ques de la Barcelona  franquista. 
I és que no només va sortir de la 
presó gràcies als contactes del 
seu pare -a qui devien favors gent 
de la Lliga passats al franquisme-, 
sinó que Pérez Molinos va trobar 
els avals necessaris perquè les 
autoritats li donessin un carnet 
de premsa i li encarreguessin fo-
tos oficials a 10 pessetes. Dʼaixò 
nʼhavien de viure cinc de família.

En competència amb els mítics 
Brangulí, Pérez de Rozas i Mer-
letti, Pérez Molinos va fotografiar 
tota la litúrgia feixista del règim a 
Barcelona. I va ser testimoni de 
les visites del comte Ciano, gen-
dre de Mussolini (1939), i del cap 
de les SS Heinrich Himler (1940), 
a qui va fotografiar arribant a un 
desconegut aeroport del Prat. 
Aquest és el valor del material 
recopilat en aquest llibre: testimo-
niar una Barcelona desconeguda 
i sovint oblidada 30 anys després 
de la mort del dictador Franco .

Als anys 50, Pérez Molinos 
va deixar la fotografia per manca 
de material. Però va reprendre el 
contacte amb el PSUC i, amb la 
transició, va tornar a fer fotos per 
al partit i per a CCOO. Va morir el 
2004, però les seves fotos seguei-
xen vives i dʼaltres poden renéixer 
entre els arxius de Salamanca.

1939: El 2 d’abril  
a Montjuïc es va 
celebrar la fi de la 
guerra; al maig, 
el cine Quex del 
passeig de Gràcia 
va elogiar les Jo-
ventuts Hitleria-
nes; el 15 de juny, 
Ramon Serrano 
Súñer va desfilar 
davant el SEPU; i 
el 20 d’agost, a la 
catedral va haver 
una primera co-
munió massiva. 
1940: Himler ater-
ra al Prat. 1941: 
trens de l’Estació 
de França cap a 
l’Alemanya nazi.
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MARIA ORTEGA

El silenci i el desconeixement són 
alguns dels principals factors que 
afavoreixen tota mena dʼaccions 
especulatives i de destrucció del 
patrimoni arquitectònic. És per 
aquest motiu que des de SOS 
Monuments es treballa per visu-
alitzar la situació de determinats 
edificis dotats de característiques 
emblemàtiques i que, fins i tot en 
ocasions, estan catalogats com a 
històrics i protegits per la legisla-
ció. Aquesta organització aplega a 
professionals de camps diversos 
que busquen la manera de con-
vertir el que seria un problema 
local en un tema que estigui en 
boca del màxim nombre de perso-
nes. Així es pretén acabar amb la 
boira de silenci que dóna via lliure 
als atemptats contra el patrimoni 
protegit.

Defensant el patrimoni cultural

Salvador Tarragó presideix SOS 
Monuments i la defineix com una 
font dʼesperances perquè la gent 
no se senti sola en la defensa 
dʼallò que creu seu i vol conservar. 
Explica que un dels mètodes és el  
de visualitzar els problemes que 
afecten els edificis que defensen. 
Així, per exemple, en la campanya 
per evitar que la nova estació del 
telefèric es construeixi dins del re-
cinte del Castell de Montjuïc, han 
elaborat un muntatge fotogràfic 
exposant plàsticament la solució 
que proposen per no malmetre 
lʼarquitectura del Castell. Una idea 
que en bona mesura ja és la que 
es contempla actualment en el 
projecte de reformes, tot i que en-
cara ha de ser oficialment aprovat. 

SOS Monuments organitza 
visites als punts amenaçats per 
tal, no només de contemplar 
lʼestat dels edificis i les possibles 
campanyes, sinó també dʼenfortir 
les relacions amb els defensors 
locals del patrimoni amenaçat. 
És requisit indispensable per la 
intervenció de lʼOng que les per-
sones locals ja hagin fet alguna 
declaració  prèvia. Es tracta dʼuna 
suma dʼesforços en la qual SOS 
Monuments aporta lʼexperiència 
acumulada, exercint una pressió 
que pot suposar la degradació de 
la imatge de qui estigui a lʼaltre 
costat del projecte.

Els fronts oberts

Són diverses les denúncies que 
realitza actualment SOS Monu-
ments a Barcelona. Sembla que 
la reivindicació per impedir que 
lʼestació del telefèric sʼedifiqui al 
cim del baluard de Santa Amàlia 
al Castell de Montjuïc avança 
cap a bon port. Tarragó es mostra 
convençut que cal preservar els 
edificis pel seu valor històric, amb 
independència de les connotaci-
ons polítiques que puguin com-

portar. De manera que la defensa 
del Castell no és un vot a favor de 
cap règim militar i, de fet, actual-
ment es treballa per modificar la 
imatge dʼaquest edifici i obrir-lo al 
món cultural. És per això que els 
dimecres sʼhi celebren concerts i 
sʼhi projecten diferents pel·lícules. 
De cara al 15 de setembre, Amics 
del Castell de Montjuïc hi prepara 
un concert de música espiritual 
negra.

Per altra banda, encara queda 
molt per fer si es vol aturar el pro-
jecte dissenyat per a Can Ricart. 
Es tracta dʼuna zona dʼalt interès 
pel que fa a arquitectura industrial 
i SOS Monuments i el col·lectiu 
que treballa per conservar-lo con-

sideren que les reformes previstes 
no respecten aquest patrimoni ni 
treuen partit de les possibilitats 
que ofereix la seva ubicació. 

Una altra lluita és la dʼel Mercat 
de Santa Caterina on sʼha reivin-
dicat la conservació no només de 
lʼedifici neoclàssic que lʼacull, sinó 
també de les restes  subjacents 
dʼuna antiga capella gòtica. No 
obstant això, sʼha procedit a la 
destrucció de bona part de lʼedifici 
mantenint-ne una petita part com 
a mostra. 

A més, SOS Monuments tam-
bé treballa per la conservació de 
la Capella Gitana de lʼinterior de 
la presó Model. I és que amb el 
tancament del centre perillen tant 
lʼedifici com el conjunt de pintures 
que aquest conté. Aquests frescos 
formen la coneguda capella, obra 
del pintor Helios Gómez en la 
seva època de reclús polític. De 
la mateixa manera que pretenen 
reconvertir lʼantic centre en equi-
paments culturals. Altres projectes 
de lʼOng són Can Rigalt, que ara 

per ara segueix el 
procés dʼexpropi-
ació previst, o la 
preservació dels 
jardins més genu-
ïns del barri de la 
Barceloneta, entre 
dʼaltres.

Feina feta

El treball dut a 
terme per SOS Mo-
numents acaba en 
ocasions modificant 
els plans previstos 

pels constructors, que fins i tot en 
algun cas, es deixen aconsellar 
per lʼorganització a lʼhora de tirar 
endavant un nou projecte. Així 
succeeix, per exemple, a la forti-
ficació de Sant Julià de Ramis a 
Girona, on després de dictaminar 
que la construcció dʼun nou hotel 
era il·legal, sʼestà planificant un 
centre dʼart amb lʼassessorament 
de SOS Monuments. La feina feta 
també ha donat els seus fruits en 
casos com els jardins Manelic de 
Montjuïc, on es va construir a prin-
cipis del segle XX una escultura 
en homenatge a Àngel Guimerà. 
Aquesta obra va ser retirada lʼany 
1997 a causa del seu estat de de-
teriorament i de les modificacions 
que estaven experimentant els 
jardins, però les reivindicacions 
realitzades han servit per reubi-
car-la. 

En altres ocasions, però, les 
campanyes no han estat tan 
efectives o han arribat tard  i la 
destrucció del patrimoni sʼha 
acabat duent a terme. És el cas 
de lʼampliació del Museu Picasso 
que ha suposat lʼannexió de di-
versos edificis com la Casa Mauri, 
datada del segle XVII, o el Palau 
Finestrelles, un dels més antics 
de la ciutat. Aquestes annexions 
han comportat la pèrdua, en certa 
mesura, del caràcter dels edificis, 
ja que sʼhan hagut dʼadaptar a les 
necessitats dʼespai del Museu. No 
obstant això, Xavier Suñol, direc-
tor de patrimoni de lʼInstitut de 
Cultura de Barcelona, ofereix una 
visió diferent ja que creu que la 
millor finalitat per a qualsevol edi-
fici és tenir una utilitat. En aquest 
cas, argumenta que sʼha aconse-
guit crear una sortida cultural de 
qualitat per a Barcelona i que el 
procés va tenir el seguiment de 
lʼAjuntament. Però  des de SOS 
Monuments sʼinterpreta com un 
atac al patrimoni i se segueix tre-
ballant per garantir els drets dels 
usuaris dels edificis.

Políticamente Mobilitzats contra els 
atemptats arquitectònics

SOS Monuments treballa per visualitzar certes 
operacions especulatives contra el patrimoni cultural

Entitat 

del mescorrecto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

ESTE PRESIDENTE (cualquier presidente): Promete que renova-
rá las promesas que prometió un día menos pensado aunque no 
sean para hoy ni para mañana .

ESTA OPOSICIÓN (cualquier oposición): Se opone firmemente a 
todo lo que prometa el gobierno a la mínima que éste recupere la 
memoria, prometiendo que prometerá todo lo contrario.

ESTE ESTATUTO (y sólo éste): Inspiración del maligno, ya que 
con su sola invocación, cien palagas de reality-show azotarán, 
aún más si cabe, las escasas neuronas supervivientes de la po-
blación. A la gripe del pollo sucederá la gripe de la hamburguesa y 
el agujero de ozono se abrirá desde la Puerta del Sol a la Rambla 
de Canaletes dejándonos más tostados que en Chernóbil. Amén. 

On anar

SOS Monuments
Obradors, 6-8, baixos
93 412 76 00
http://sos-monuments.upc.es

SOS Monuments 
té com a requisit 
indispendable per 
actuar el fet que 
les entitats locals 
sʼhagin pronunciat  
en defensa del 
patrimoni autòcton
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EXPOSICIONS

Quan abandones casa teva

EXPOSICIONS

Lʼhumor seriós de Perich

LLIBRES

El Chino visto 
por los poetas

CRISTINA SIRUR

Antología poética del Barrio 
Chino es “…una visión de 
conjunto, realmente profunda 
y polifacética, del mundo 
que, con sus perspectivas 
y su atmósfera, pretende 
reflejar esta Antología, cuya 
universalidad de expresión 
-como en la vida misma de 
ese barrio cosmopolita y 
abigarrado- traspasa todo 
límite de época, de escuela 
y de lengua”. Así define el 
poeta Sebastià Sánchez-
Juan, responsable de llevar a 
cabo esta selección de versos 
que vio la luz por primera 
vez en diciembre de 1948, 
precisamente de la mano de 
la editorial Badía, situada en 
Pintor Fortuny, una de las 
calles que forman parte del 
objeto de esta obra, el antiguo 
Barrio Chino o distrito quinto.

Curiosamente, este libro 
pasó totalmente desapercibido 
por la crítica de la época, a 
pesar de que agotó toda su 
edición. Claro que entonces 
España vivía bajo la autarquía 
franquista, un escaso nivel 
cultural y moral generalizado y, 
sobre todo, el miedo de muchas 
conciencias que, por suerte, 
encontraron sus opositores, 
los maquis libertarios, como 
Quico Sabater y Facerias. Hoy, 
57 años después, podemos 
disfrutar de esta segunda 
edición de una obra que recoge 
los recuerdos y la nostalgia 
de muchos poetas, periodistas 
y novelistas, españoles y 
extranjeros, que manifestaron 
de forma explícita o implícita el 
sentir y el ver de las personas, 
los bares, las costumbres, lo 
rincones, la vida cultural y 
bohemia de un barrio situado 
en pleno corazón de Barcelona.

Poetas universales como 
Pedro Salinas, Rubén 
Darío, Luis Felipe Vivancos; 
extranjeros como Tristán 
Tzara o Paul Éluard; poetas 
vanguardistas como Josep Mª 
de Sucre, Antonio de Ignacios, 
Reus, Salvador Torell…; 
periodistas como Alfons 
Maseras o Emilio Carrere, 
entre un largo etcétera, han 
hecho que sus versos sirvan de 
testimonio de un tiempo para 
salvar del olvido a un barrio 
que tendía a desaparecer. Una 
obra que merece la pena leer y 
conservar, más que nunca ahora 
que vemos como el barrio Chino, 

aunque 
aún 
conserve 
algunos 
de sus 
rincones, 
olores y 
gente, 
ha dado 
paso al 
Raval, un 
barrio al 
que poco 
a poco le 
lavan la 
cara.

Sobrevivir
en el exilio
Literaturas del exilio.
CCCB (Montalegre,5)
L, J y V: 11-14 y 
16-20; X y S: 11-20. 
Festivos: 11-19.
4,40 euros

JORDI GOL

També brilla el sol de l’exiliat. Amb aquesta 
frase ovidiana podria definir-se la filosofia 
que resumeix l’exposició “Literatures 
de l’exili” que es pot visitar al centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona fins al 
29 de gener de 2006.

L’exposició tracta de transmetre, 
des d’una perspectiva allunyada del 
dramatisme, la tragèdia que suposa l’exili 
per als qui el pateixen. Per aconseguir-ho 
escull facetes i perspectives quotidianes de 
literats, intel·lectuals i artistes catalans que 
es van veure obligats a abandonar casa seva 
davant la imminent entrada de les tropes 
franquistes a Barcelona. L’exposició destaca 
sobretot la constant activitat creadora 
d’aquests refugiats i les seves diferents 
formes d’aclimatació a les terres d’acollida, 
des de la preparació immediata de l’anhelat 
retorn, com és el cas de Pere Quart, fins a la 
recuperació de la normalitat professional i 
familiar, com en el cas de Xavier Berenguer, 
passant per l’aïllament voluntari del món de 
César August Jordana.

L’exposició es divideix fonamentalment 
en dos àmbits: “Refugis i camps de 
concentració” i “La ruta d’Amèrica”. El 
primer d’aquests àmbits està dedicat a 
reflectir l’exili francès fins a l’ocupació 
nazi. S’inicia amb la caiguda de Barcelona 
i el pas de la frontera francesa fins als 
refugis de Toulouse, Montpelier, Roissy-
en-Brie, Bierville o Prada. Centra l’atenció 

de l’espectador la 
ininterrompuda 
activitat intel·lectual 
dels escriptors, 
que mantenen 
correspondència, 
funden diaris en 
català, desenvolupen 
una important labor 
memorialística i 

creen algunes de les obres fonamentals de 
la literatura catalana, com Les elegies de 
Bierville, de Carles Riba. Altres escriptors i 
artistes, pitjor relacionats, han de patir les 
dures condicions dels camps de concentració 
francesos com demostren amb amargura i 
humor negre els dibuixos de Bartolí.

El segon àmbit de l’exposició, “La ruta 
d’Amèrica”, comença amb l’ocupació nazi i 
la necessitat d’emigrar lluny del feixisme 
europeu, aliat de Franco. Tan sols tres 

països obren les seves portes als exiliats 
espanyols: Mèxic, República Dominicana 
i Chile. Als dos primers, els refugiats han 
d’enfrontar-se a una realitat aliena, a 
un paisatge i a uns costums dels que en 
saben poc o res. D’aquest xoc de cultures 
neix una prolífica activitat literària, amb 
textos que reflecteixen la pèrdua d’identitat 
que suposa l’exili (els contes de Ferran de 
Pol i de Ramon Vinyes), la misèria de les 
capitals sud-americanes (Tots tres surten 
per l’Ozama, de Vicenç Riera Llorca), 
o la visió humorística i paradoxal de la 
realitat americana dels contes de Pere 
Calders o Avel·lí Artís-Gener. A Chile, en 
canvi, la realitat social i cultural té més 
concomitàncies amb la catalana, fet pel 
qual el país esdevé escenari de les diferents 
posicions possibles respecte de l’exili: 
l’ànsia del retorn, l’aïllament del món o la 
normalització i total integració al país de 
destí.

D’aquesta forma “Literatures de l’exili” 
pretén donar una visió de la supervivència 
de la literatura catalana a l’exili mostrant 
la vida quotidiana dels escriptors i artistes, 
de les seves cases, la seva adaptació i la 
de les seves famílies o els seus diferents 
sistemes de guanyar-se la vida. Presenta el 
treball dels escriptors a les grans editorials 
però també els seus petits negocis, les seves 
feines ocasionals, etc. Per fer això compta 
amb una ingent quantitat de material: 
llibres, manuscrits, quadres, dibuixos, 
fotografies, així com més de quatre hores de 
documentals o punts sonors amb testimonis, 
cançons, poemes recitats pels mateixos 
autors, on l’espectador recull emocions, 
sensacions i visions del clima moral d’un 
exili que va ser per a alguns més curt, per 
a d’altres més llarg i per a molts definitiu, 
però en el qual sempre va brillar el sol de la 
literatura com a forma de copsar les noves 
realitats i d’enfrontar-se a la tragèdia amb 
comprensió, coratge i dignitat.

Antología 
antes del Raval
Antología poética 
del Barrio Chino
Varios autores 
(recopilación de 
Sebastià Sánchez-
Juan)
Parsifal Ediciones
Barcelona, 2005
208 páginas
Edición en 
castellano, catalán
y francés

Els escriptors Francesc Trabal, Cèsar-
August Jordana, Xavier Benguerel, 
Joan Oliver i Domènec Guansé amb 
les seves famílies cap a Xile, via 
Argentina, a bord del vaixell Florida  
al desembre del 1939. Fundació La 
Mirada, Sabadell.

JORDI MARTÍ

Enguany fa deu anys de la mort de 
Perich. Fins el proper 8 de gener, pot 
visitar-se al Palau de la Virreina una 
exposició que recupera la seva obra 
i, sobretot, el seu afinat sentit del 
humor. Un humor que té el doble mèrit 
de reflexionar amb seriositat sobre la 
vida i d’apuntar sempre cap a dalt, cap 
al poder establert. La mostra abasta 
un període de 25 anys, els que queden 
entre principis dels 70 (quan el llibre 
Autopista va marcar una fita situant 
un llibre d’humor i actualitat entre 
els best-sellers dels moments), fins 
el 1995. El que queda entre aquestes 
dues dates són un bon grapat de sentències 
desarmants, algunes d’una actualitat 
impactant, posades per Perich en boca de 
gats i d’altres personatges que sempre es 
miren l’autoritat amb desconfiança i la vida 
amb escepticisme o sana ironia. 

Abans de consagrar-se els anys 70 
com una referència de la il·lustració i 
el periodisme humorístic, El Perich va 
foguejar-se com a redactor i traductor en 
el que podria considerar-se la primera 
indústria cultural de Barcelona, l’editorial 
Bruguera, i a La Soli, l’antic diari de la 
CNT assimilat pel franquisme. Aquestes 
serien les primeres col·laboracions de 

la llarga llista de mitjans on Perich va 
treballar: Hermano Lobo, Muchas Gracias, 
Por Favor, Filiprim, El Periódico...

És difícil classificar la immensa 
quantitat de temes que van passar pel 
llapis de Perich. Ja ho deia el seu amic 
Manuel Vázquez Montalbán al pròleg 
del llibre Setze fetges, Edicions 62, 1971): 
“Com Mortadelo i Filemón, Perich coneix 
la ciència i l’art de la metamorfosi”. 
Tot i les dificultats per classificar uns 
personatges i unes temàtiques que sempre 
van apareixent i relacionant-se entre si 
al llarg dels anys de treball del dibuixant, 
l’exposició de la Virreina ha tingut l’encert 

de traçar dotze grans eixos temàtics que, 
sense ser excloents, ajuden a entendre 
millor quines van ser les inquietuds i els 
tòpics recurrents del Perich.

En primer lloc, com un homenatge 
a l’actualitat dels seus dibuixos, les 
paradoxes de la vida moderna: Perich va 
captar repetidament les contradiccions 
i absurditats generades pel dia a dia. 
El segon apartat recull la visió que 
Perich tenia de si mateix a través de 
les autobiografies que apareixien a les 
contraportades dels seus llibres i també 
dels dibuixos on apareixia amb la resta de 
personatges dels seu imaginari, com el gat 
Mao, que també té a l’exposició el seu propi 
apartat. La història tampoc no es va salvar 

de la crítica de Perich, tal i com es pot veure a 
les sales de “La Perichistòria”. El dibuixant va 
apuntar també en els seus dibuixos a Franco 
i a una dictadura que ja encarava els darrers 
anys de crueltat i repressió. Els paradisos 

artificials que la doble 
moral de la societat 
qualifica com a vicis, el 
cowboy Flanagan, les 
notícies del 5è Canal, els 
intel·lectuals, el cine, la 
voracitat de l’Opus Dei... 
són altres dels perfils 
que poden observar-se 
en una obra polièdrica.

Homenatge 10 
anys després
El Perich. Sense 
concessions.
Palau de la Virreina 
(Espai 2) Rambla, 99. 
Fins al 8 de gener.
3 euros

Últim treball de Perich per a Carrer,
2 mesos abans de morir.
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SANT ANDREU
JORDINA TARRÉ●

El Sant Andreu de Cap a Peus, 
butlletí de lʼAVV de Sant Andreu 
de Palomar, es fa un lloc, després 
de 25 anys, en el panorama in-
formatiu de Barcelona. La revista 
veïnal celebra els seus 25 anys i 
500 números aquest novembre, 
cosa que la converteix en gaire-
bé única. El butlletí va sorgir lʼ1 
dʼoctubre de 1980 a lʼAssociació 
de Veïns de Sant Andreu, la porta 
nord de Barcelona tal com la volen 
anomenar alguns, creat per donar 
veu i difusió a les reivindicacions 
urbanístiques i a les necessitats 
veïnals, molt necessàries en la 
dècada dels 80. 

Incialment, el Cap a Peus sortia 
al carrer quinzenalment. Només 
eren 4 pàgines dʼagenda i dʼin-
formació molt específica sobre 
plans urbanístics i mobilitzacions 

veïnals. En aquesta primera etapa 
les planes sʼocupaven bàsicament 
fent difusió de la campanya “Pro 
Rambla de Sant Andreu”. Potser 
la campanya de la Rambla, molt 
viscuda al barri, va convertir aquell 
butlletí prim i en blanc i negre en 
una eina vital per mantenir els ve-
ïns units enfront del que es creia 
que no era just pel barri. I així va 
ser. El Cap a Peus, durant els anys 
90, va crèixer en pàgines i gent de 
redacció. Si al principi les pàgines 
sʼomplien gràcies als vocals de 
lʼentitat, coordinats per lʼestudiant 
de periodisme Berta Solanas, amb 

el temps la redacció es va omplir 
de periodistes i llicenciats diversos. 
La informació es va anar diversifi-
cant, apareixien pàgines dedica-
des als esports, a la cultura i a les 
reivindicacions socials catalanes 
(normalització lingüística, Estatut, 
OTAN, Nuclears, Mili fora...).

Economia de subsistència

Econòmicament el Cap a Peus 
també ha complert els 25 anys i 
500 números establint un repte 
difícil de superar. És una publica-
ció gratuïta i això vol dir que ha 
aconseguit tirar endavant, enmig 
de lʼallau informatiu barceloní, 
gràcies a la feina desinteressada 
de periodistes, 5 al començament i 
ben bé 25 ara mateix, a més de ve-
ïns i col·laboradors del barri. Parlar 
de feina gratuïta és per força parlar 
de valentia i de convicció. Només 
aquelles coses que més importen 
són les que fan que hi dediquis ho-
res i més hores sense esperar cap 
guany econòmic. I així ha estat i és 
en el Cap a Peus. Potser dʼaquí 
la seva utilitat com a altaveu dels 
veïns i la seva importància per les 
administracions del barri, que sem-
pre lʼhan llegit i han mantingut una 
relació més o menys volguda.

Dʼaltra banda, la feina altruïsta 
ha anat sempre acompanyada 
del recolzament de lʼassociació de 
veïns, que li ha donat vida i diners. 
De fet, la revista sʼautogestiona 
amb una quota que paguen els 
socis a canvi del butlletí i també 
mitjançant lʼesforç que fan cente-
nars de botiguers andreuencs que 
sʼanuncien, més perquè hi creus 
que per resultats. Aquesta tasca, 
acompassada entre els que feien i 
fan la revista i els que la llegeixen i 
financien, ha permès que el Cap a 
Peus passi la barrera dels 25 anys 
sense interrupció i que a més, ho 

faci sempre a més. Avui  la revista 
té 44 pàgines de mitjana, moltes 
més que les 4 inicials, o les 8 que 
hi havia al número 100. Fa, també, 
que la publicació sigui al 50% en 
color i que es distribueixi porta a 
porta. Dels 25 anys i 500 números 
de Cap a Peus, es pot afirmar que 
sʼhan generat beneficis per recol-
zar econòmicament les campanyes 

reivindicatives de lʼAssociació, tot i 
que hi ha hagut anys de tot i la ma-
gror financera també ha amenaçat 
el butlletí. Per sort la revista va ser 
més forta. Avui en dia, la compe-
tència per aconseguir anunciants i 
socis subscriptors és despiatada a 
la ciutat de Barcelona. La premsa 
gratuïta farcida dʼanuncis i sense 
gairebé continguts apareix arreu 

i les petites publicacions veïnals 
veuen amenaçada continuament 
la seva economia forçosament de 
guerra.

La redacció es professionalitza

El creixement en el nombre de 
pàgines i la necessitat dʼinformar 
de les reivindicacions de lʼAssoci-
ació va propiciar que a la primera 
redacció, liderada per Berta So-
lanas, sʼhi anés sumant gent. Val 
a dir que les redaccions que han 
donat vida al Cap a Peus compten, 
totes, amb periodistes que treba-
llen en els grans mitjans públics i 
privats, com TV3, Catalunya Ràdio 
i El Periodico de Catalunya. Això 
fa que la informació sigui cada 
cop més rigorosa, que les imatges 
es cuidin i que sʼhagi aconseguit 
maquetar entre els redactors. El 
disseny també ha guanyat punts, 
sobretot, els darrers 5 anys. 

El Cap a Peus continua avui 
fidel als principis que li van donar 
vida, reivindicació, participació i 
convicció, dʼaquells que el fan i 
també dʼaquells que el llegeixen 
i el recolzen econòmicament. Pot-
ser es troba a faltar que lʼadminis-
tració hi destini algun pressupost, 
ja que és una via de participació 
que garanteix la pluralitat i la 
democràcia. El Cap a Peus, com 
Carrer i altres publicacions del seu 
gènere, són les més properes al 
ciutadà i això les fa importants i 
necessàries. Els veïns sʼinformen 
abans a través dels petits mitjans 
locals perquè coneixen els perio-
distes i saben que sempre poden 
trucar a la porta de la redacció per 
queixar-se, matisar o avisar dʼal-
gun fet rellevant per lʼentorn. Les 
revistes veïnals podem dir amb 
orgull que no ens hem dʼinventar 
la secció de cartes dels lectors. La 
proximitat genera confiança.

25 anys després la 
revista sʼha fet un 
lloc al panorama 
informatiu barceloní

LA VERNEDA
MARC ANDREU●

LʼAteneu Llibertari de la Verneda, 
que guarda el mobiliari del fa poc 
desaparegut Ateneu Llibertari del 
Poble Sec, fa mesos que lluita 
per sobreviure. Els 600 metres 
quadrats del seu històric local del 
número 6 del carrer Julián Beste-
iro són cobejats tant per lʼAssoci-
ació de Veïns de Sant Martí com 
per lʼAjuntament, i el seu destí (hi 
ha rumors de pàrking i de centre 
de dia) penja dʼuna sentència 
judicial recorreguda que nʼadju-
dica la propietat a la Seguretat 
Social.

Paco i José, dos dels veïns 
que pugnen per mantenir lʼesperit 
de lʼespai, recorden que lʼedifici 
era del Montepío Textil i sindical 
franquista que va aixecar les 
1001 vivendes de La Verneda i 
que va passar durant la transició 
a ser controlat pels anarquistes: 
el 1977 sʼhi va constituir jurídica-
ment lʼAteneu Llibertari. A finals 
dels 80 la seva activitat va de-
caure i lʼespai es va marginalitzar, 
però va revifar en obrir-se ideolò-

gicament a finals del 90 sota el 
nom dʼAteneu Brio. Lʼexperiència 
no va reeixir per pugnes entre 
marxistes i els llibertaris, gelosos 
per conservar lʼesperit fundaci-
onal i la rehabilitació de lʼespai, 
dignes dʼelogi.

A més de recollir signatures, 
lʼAteneu ha endegat una campa-
nya amb provocadores pancartes 
pel barri i contactes amb la coor-
dinadora dʼentitats VERN per tal 
de sensibilitzar veïnat i Districte 
sobre el seu desig de perviure. 

JOSÉ CLEMENTE

Operació ʻvinagreʼ

500 números de reivindicació

BARCELONA
REDACCIÓ●

En un moment en què lʼalcalde 
Joan Clos té les quotes més 
baixes de popularitat (Jordi Por-
tabella, Imma Mayol i lʼopositor 
Xavier Trias el superen en la nota 
de qualificació ciutadana), es va 
presentar el vi Collserola en el 
fallit Fòrum de la Mediterrània: es 
va llençar “lʼoperació vinagre”. Es 
van escorxar les primeres ampo-
lles dʼaquest vi produït a la serra 
de Collserola. Per plantar les vi-
nyes es van tallar 230 xiprers, 128 
alzines i roures, 223 pins (20 dʼells 
de més de 70 anys), i 5 oliveres 
bicentenàries.

La informació facilitada per 
lʼAjuntament és falsa, per parcial 
i interessada. Diuen que les inver-
sions en aquest vi de lʼany 2004  
han estat només de 108.000 
euros (18 milions de pessetes). 
Silencien que els salaris dels 3 
treballadors que hi són des de 
lʼany 2000 i que paga Parcs i 
Jardins superen, com a mínim, els 
54.000 euros lʼany. Oculten el cost 
de le feines de deforestació, els 

moviments de terres, i no diuen 
res de les instal·lacions industri-
als, dipòsits i bótes ubicats a Can 
Galopa. Entre dʼaltres despeses 
sʼhauria dʼafegir també el salari de 
lʼenòleg que dirigeix lʼoperació i el 
viatge en avioneta als cellers Ena-
te realitzat pels senyors Joan Clos 
i José Ignacio Cuervo. Dʼaquests 
cellers sʼhan copiat la idea que les 
etiquetes de les ampolles siguin 
obres de pintors de renom.

També es parla dʼun projecte 
educatiu-ecològic, on els esco-
lars visitaran la finca, però el que 
potser no seʼls ensenyarà són les 
fotografies de lʼarboricidi comés a 
la serra de Collserola.

Podriem continuar, però ens 
cansa tanta frivolitat. Un caprici 
de lʼalcalde ha estat prioritari i no 
pateix problemes de financiació 
quan, després de 15 anys, encara 
hi ha habitatges amb aluminosi i el 
Pla dʼInclusió Social té inversions 
insuficients i a mig termini. El vi no 
era prioritari ni necessari. Aquesta 
operació va ser impugnada en 
el seu moment per CCOO de 
Catalunya, Ecologistes en Acció i 
la Favb. Ningú no va fer cas.

LʼAteneu Llibertari vol perviure
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Roquetes comença la reforma del barri 
amb la meitat del pressupost sol·licitat

ROQUETES (9 BARRIS)
MARTA ALONSO●

El barri de Roquetes presenta pro-
blemes urbanístics, dèficits dʼequi-
paments i serveis, alts nivells dʼatur 
i carència de transport públic. El 
ràpid creixement dʼaquest barri 
amb habitatges dʼautoconstrucció 
sense planificació urbanística i la 
construcció massiva de blocs en 
un terreny rocós i amb molts des-
nivells propis de la muntanya són 
lʼarrel dʼaquestes  problemàtiques 
que arrossega Roquetes. Una 
situació que durant molts anys ve 
denunciant el moviment veïnal. 
El tripartit va aprovar al mes de 
maig del 2004 la llei de millora de 
barris que estableix unes ajudes 
per a aquelles zones que pateixen 
dèficits urbanístics i socials. En la 
primera convocatòria, al desem-
bre del 2004, el 50% lʼaporta la 
Generalitat de Catalunya i lʼaltre 
50% restant lʼAjuntament de 
Barcelona.  

Uns cinc milions dʼeuros de 
la subvenció es destinaran a la 
millora de lʼespai públic com és el 
projecte dʼurbanització del carrer 
Artesania i Romaní, a la creació 
dʼespais verds com el Nou Parc 
de Roquetes que disposarà dʼuna 
zona lúdica i de places dʼaparca-
ment, i per últim la compra i ex-
propiació dʼun sòl on actualment 
sʼubiquen unes cases dʼautocons-
trucció situades a la zona alta del 

barri. Els residents són immigrants 
dels anys 60, veïns de la recent 
immigració i veïns dʼètnia gitana, 
la gran majoria no propietaris dels 
habitatges, que ocasionen con-
flictes de convivència, segons els 
veïns. “Tiren les escombraries a 
la mateixa muntanya, convertint la 
zona en un gran abocador”, asse-
gura José Cuervo, regidor de Nou 
Barris. Amb aquesta expropiació 
es pretén evitar el risc de dualitat 
entre la zona alta i baixa. Tanma-

teix, sʼaconseguirà que aquesta 
zona sʼintegri dʼuna manera natu-
ral al Parc de Collserola, límit del 
barri de Roquetes.

Els restants cinc milions 
es farien servir en diversos 
àmbits: en la rehabilitació i 
equipaments dels edificis, com 
la instal·lació dʼascensors i les 
telecomunicacions, entre dʼaltres, 
que sʼiniciaran lʼany vinent. En 
lʼàmbit social es crearà un punt 
dʼatenció a les dones; un casal 
dʼavis (finalització de lʼobra al 
gener del 2006) i un altre per 
als joves i les entitats del barri, 
lʼantiga escola Toni Guida, també 
prevista per al gener del 2006; un 
centre de serveis socials; unes 
pistes esportives al carrer Via 
Favència; una biblioteca i un arxiu 
al Centre Cívic de Via Favència i 
es rehabilitarà lʼespai de lʼAteneu 
Popular de Nou Barris.

També es promourà la sosteni-
bilitat mitjançant la instal·lació de 
plaques solars, lʼestalvi de consum 
dʼenergia i el reciclatge dʼescom-
braries i minideixalleria. També es 
portaran a terme altres accions, 
com la instal·lació de semàfors i la 

supressió de barreres arquitectò-
niques, construint la segona fase 
de lʼascensor que donarà accés al 
carrer Rodrigo Caro.

A més de projectar noves 
actuacions, la llei de millora de 
barris també suposa una injecció 
econòmica en aquells projectes 
plantejats en el Pla dʼActuació del 
Districte, però que per manca de 
pressupost dels districtes no es 
poden assolir.

De 20 a 11 milions dʼeuros

La Llei de millora de barris va 
ser la primera llei aprovada 
pel tripartit al maig del 2004. 
Lʼobjectiu de la Generalitat de 
Catalunya és atorgar subvencions 
als barris dʼatenció especial que 
requereixen dʼuna rehabilitació 
integral, és a dir, una inversió 
en espai públic, equipaments 
i habitatges. Durant els quatre 
anys de legislatura del tripartit se 
celebraran quatre convocatòries, 
una per any. A la primera es van 
presentar més de 60 sol·licituds 
de barris de tot Catalunya, però 
només 13 han pogut beneficiar-

se. Tanmateix, Barcelona és lʼúnic 
municipi que pot gaudir dʼajudes 
a dos barris cada any: en aquest 
cas, Roquetes i Santa Caterina 
van ser els barris afortunats.

La proposta inicial de la Gene-
ralitat pretenia invertir 100 milions 
dʼeuros en 10 projectes. No obs-
tant, davant lʼallau de sol·licituds, 
les subvencions per a cada barri 
es van veure reduïdes davant la 
decisió dʼatorgar tres ajudes més. 
En el cas de Roquetes, lʼajuda sol-
licitada era de 20 milions i ara seʼls 
ha adjudicat la meitat. “Estem de-
cebuts perquè amb la subvenció 
inicial haguéssim fet moltes més 
coses”, declara Juanjo Martos, 
president de lʼAssociació de Veïns 
de Roquetes. Aquesta entitat va 
facilitar la tasca al Districte de Nou 
Barris ja que havien realitzat un 
projecte on es diagnosticaven les 
carències i les possibles millores 
per al barri. “LʼAssociació de Veïns 
de Roquetes és una entitat molt 
activa i amb un fort compromís 
social”, declara el regidor de Nou 
Barris, José Cuervo. Tanmateix, 
la sol·licitud de Roquetes va ser 
recolzada per lʼInstitut Municipal 

dʼUrbanisme (IMU). Ricardo Fri-
gola, gerent de lʼIMU, es mostra 
molt optimista malgrat la retallada 
de la subvenció. “El més important 
és centrar lʼatenció al barri rehabi-
litant els edificis o construint equi-
paments, per tal dʼentrar en una 
dinàmica positiva que comportarà 
una millora de qualitat de vida a la 
zona”, assegura Frigola.

Més accions socials

Els passats 25 i 26 dʼoctubre, lʼAs-
sociació de Veïns de Roquetes 
es va reunir amb la gerent del 
districte, Gemma Arau i el gerent 
de Pronova, Antoni Rabascall per 
consensuar els projectes dʼurba-
nisme i equipaments després de 
la reducció de lʼajuda de la Gene-
ralitat. LʼAssociació de Veïns de 
Roquetes reivindica més accions 
socials com mediadors culturals, 
educadors de carrer, activitats 
per a la tercera edat i per als 
joves de la zona. No obstant, la 
reducció de lʼajuda ha deixat els 
projectes socials en un segon 
pla. “És important no descuidar 
els projectes socials i volem que 
el districte es comprometi a tre-
ballar sobre aquest aspectes que 
són tan rellevants com la cons-
trucció dʼequipaments”, declara 
Juanjo Martos, vicepresident de 
lʼAV de Roquetes. 

Vandalisme, soroll, brutícia, 
inseguretat i incivisme són els 
principals problemes per als veïns 
del barri de Roquetes. Ana Ozete, 
immigrant andalusa dels anys 50, 
assegura que alguns immigrants 
no sʼadapten al sistema de con-
vivència. “El meu fill té sis anys i 
no el deixo anar sol al parc perquè 
allà és el punt de trobada dels 
drogoaddictes. És molt trist que 
no puguem disposar ni dʼun parc 
per als nostres fills”, assegura 
Eva Maria Martínez. Sayd Hus-
sein és propietari dʼuna botiga de 
queviures i fa cinc anys que viu a 
Roquetes encara que va néixer a 
Pakistan. Hussein declara que fa 
uns mesos enrere tenia por per 
lʼonada dʼactes vandàlics per la 
zona, però ara al incrementar-se 
els dispositius policials se sent 
més tranquil. Seguretat, vigilància, 
neteja i civisme són les millores 
que reclamen els veïns.

IGNASI R. RENOM
Vista general del barri de Roquetes.

Roquetes, on hi viuen 14.813 habitants en 6.315 
habitatges, és un dels 14 barris que conformen el 
districte de Nou Barris. És un barri amb alta den-
sitat dʼhabitatges -bona part dʼautoconstrucció- i 
és clara la tendència a lʼaugment de la immigració 
a la zona. Jaume, veí jubilat de Roquetes, creu 
que el principal problema del barri és la immi-
gració que implica delinqüència, alcoholisme i 
inseguretat. Aquesta opinió dʼaquest veí, que 
no va voler identificar-se amb el seu cognom, 
i dʼaltres veïns que també la comparteixen, és 
el que va promoure una mobilització contra la 
immigració. Molts veïns associen la delinqüèn-

cia i les accions incíviques amb els immigrants. 
No obstant, lʼAssociació de Veïns de Roquetes 
va poder evitar aquest pronunciament racista. 
Perquè immigració i delinqüència no són dos 
conceptes que van lligats. No existeix una relació 
causa -conseqüència. Basant-se amb aquesta 
idea lʼassociació, amb molt de diàleg i pedagogia, 
va poder reconduir la manifestació reclamant més 
presència policial i serveis socials. Algunes de les 
seves peticions han estat escoltades. Dos unitats 
nocturnes patrullen les zones conflictives i a partir 
de lʼ1 de novembre sʼha incrementat amb disposi-
tius dels Mossos dʼEsquadra.

Apagada lʼespurna del racisme

La reducció de 
lʼajuda ha deixat en 
un segon pla els 
projectes socials que 
reclamaven els veïns

IGNASI R, RENOM
Carrer de Llobera.
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Tres Turons, un parc urbà i 175 famílies 
pendents de ser expropiades

GRÀCIA-HORTA-GUINARDÓ
EDUARD CALVET●

Després de més dʼuna dècada 
dʼestudis i projectes, lʼAjuntament 
de Barcelona ha començat oficial-
ment els treballs per reordenar les 
afectacions de la zona dels Tres 
Turons de cara a ubicar els veïns 
que hauran de deixar les seves 
cases. La intenció del consistori és 
fer del Parc Güell, el Turó del Car-
mel, el Parc de la Creueta del Coll, 
el Turó de la Rovira i el Parc del 
Guinardó un únic espai natural que 
es pugui recórrer sense sortir de la 
zona verda. Mentre el Pla disse-
nyat per lʼAjuntament expropia a 
175 famílies, els veïns proposen 
un model de Parc que convisqui 
amb els habitatges existents.

El projecte que ha presentat 
el consistori afecta a 800 famílies 
que viuen en terrenys no edifica-
bles, però els treballs fets fins ara 
amb els veïns han permès reduir 
el número dʼafectats. De moment 
es preveu lʼexpropiació de 175 
vivendes de dins la zona verda i el 
reallotjament de les famílies al vol-
tant del Parc. Dʼaquesta manera la 
totalitat dels habitatges que estan 
situats al centre del Parc serien 
desplaçats cap als límits dʼaquest, 
deixant una àrea contínua de zona 
verda a través de tot el Parc.

Per dur a terme la reubicació 
dels veïns, lʼajuntament té previst 
qualificar com a zona edificable un 
cinturó de 100 mil metres quadrats 
de zona verda situats al perímetre 
interior del parc. Els veïns afectats 
no veuen bé el projecte del consis-
tori i, de moment, el diàleg entre 
ambdues parts està congelat.

Un llarg camí

La requalificació que pretén fer 
lʼAjuntament de Barcelona per 
reallotjar les famílies afectades 
seria la tercera que pateix la zona 
en aquest segle. La primera va 
ser producte del Pla Comarcal 
de 1953, que ja va qualificar els 
terrenys com a Parc urbà. La se-
gona també va ser anterior a la 
reinstauració de les institucions 
democràtiques, només dos anys 
després del cessament com a 
alcalde de Barcelona de José 
Maria Porcioles, es va aprovar el 
Pla General Metropolità de 1976. 
El nou Pla va requalificar alguns 
espais, en molts casos ja edificats, 
com a zona verda i a la vegada 
va desafectar espais perquè es 
pogués construir. “Quan lʼAjunta-
ment treu una zona verda dʼun lloc 

està obligat a compensar-la en 
un altre espai dins el territori, no 
es pot perdre superfície verda. El 
que va fer Porcioles és qualificar 
com a verda una zona ja habi-
tada, perquè dʼaquesta manera 
compensava el verd que sʼestava 
menjant en altres zones.”, explica 
Custodia Moreno, presidenta de 
lʼAssociació de veïns del Carmel 
durant aquella època i consellera 
dʼUrbanisme del Districte dʼHorta 
Guinardó en lʼactualitat. Segons la 
Comissió dʼafectats dels Tres Tu-
rons va ser una clara jugada espe-
culativa de les constructores que 
va tenir la complicitat del consis-
tori per poder construir els edificis 
Vista Park al carrer Albert Llanas, 
els de La Llave de Oro de Mare 
de Déu del Coll i els edificis Font 
Castellana del carrer Tenerife.

Així, amb el Pla General Me-
tropolità de 1976 es va ratificar i 
engreixar un problema amb les 
edificacions existents que ha restat 
latent durant més de 14 anys. El 
1991 lʼAjuntament de Barcelona 
va fer un primer projecte del Parc 
dels 3 turons, però no va ser fins 
gairebé una dècada més tard que 
el consistori va començar a agafar-
seʼl seriosament. El desembre del 
2000 el consistori barceloní va re-
dactar lʼEstudi dels Tres Turons, en 

el qual es recollien els antecedents 
i lʼestat actual de la zona afectada. 
A aquest treball el va seguir una 
aproximació històrica al procés 
dʼurbanització de la zona i lʼestudi 
del socioecòleg Ramon Folch, que 
anava acompanyat de la proposta 
dʼOrdenació del Parc dels Tres Tu-

rons, La balconada de Barcelona. 
Aquests treballs, i sobretot el de 
Ramon Folch, van ser la base 
perquè lʼAjuntament creés al 2003, 
Línies dʼIntervenció, la que seria la 
proposta del consistori per desen-
volupar el Parc dels Tres Turons.

Desavinences

Les persones afectades pel pro-
jecte de lʼAjuntament sʼhan cons-
tituït en la Comissió dʼAfectats 
3 Turons per tal de defensar un 
altre model de Parc que eviti treu-
re els veïns de casa seva. “Som 
partidaris dʼun model de parc 
mixt on convisquin els habitatges 
actuals amb lʼespai verd, tal com 
ja succeeix al Parc de Collserola” 
afirma Sònia Lluch de la Comissió 
dʼAfectats 3 Turons. Segons els 
veïns, la proposta dʼOrdenació 
del Parc dels Tres Turons que 
va elaborar Ramon Folch per 
encàrrec de lʼAjuntament no es 

contradiu amb un projecte de parc 
mixt. Però el consistori barceloní 
no veu amb bons ulls un model 
mixt, ja que “els habitatges estan 
fets en unes ubicacions que fan 
molt complicat donar-los serveis 
i, a més, mantenir-los comportaria 
una reducció de lʼespai de zona 
verda”, afirma Moreno, consellera 
dʼUrbanisme del Districte dʼHorta 
Guinardó. “De fet, la proposta de 
lʼAjuntament de crear un períme-
tre edificable en els límits interiors 
del Parc també comporta una re-
ducció de lʼespai de zona verda”, 
apunta Sònia Lluch.

Els veïns denuncien que la 
zona que es requalificarà com a 
edificable, i que es preveu que si-
gui un teixit intermedi de transició 
entre la ciutat i el Parc, és superior 
a la necessària per reubicar les 
persones afectades. Consideren 
que 100.000 metres quadrats de 
sostre són excessius per reallotjar 
175 famílies. Lʼexposició itinerant 
“Tres Turons: la balconada de 
Barcelona”, que ha organitzat 
lʼAjuntament per explicar el Pla,  
diu textualment: “El sostre dʼhabi-
tatge que els assajos dʼordenació 
proposen serà destinat al mante-
niment dʼedificacions actuals, a 
la construcció de nous habitatges 
per al reallotjament de les famíli-
es afectades i altres habitatges”. 
Pels veïns, la falta de concreció 
de lʼAjuntament en el nombre i 
el tipus dʼhabitatges i, sobretot, 
aquest “altres habitatges” deixa 
la porta oberta a la sospita que el 
consistori cedeixi a immobiliàries 
privades part del terreny requali-
ficat per tal de finançar lʼalt cost 
de les obres del Parc. De fet, els 
veïns es queixen que lʼAjuntament 
és poc concret en les propostes. 
“No seʼns ha dit ni a quin tipus 
de vivendes seʼns reallotjaria ni 
quines serien les compensacions 

econòmiques pels afectats”, afir-
ma Sònia Lluch, “el que nosaltres 
trobem a faltar és poder pactar un 
pla concret”.

Entre els edificis que seran ex-
propiats nʼhi ha de tres tipus: els 
que van ser construïts abans que 
la zona fos qualificada de Parc 
urbà, els que es van construir pos-
teriorment però amb la llicència 
pertinent i els que són totalment 
il·legals.

Lʼany 2003 es va crear una  
Comissió tècnica per tal que els 
veïns i lʼAjuntament poguessin 
llimar les seves desavinences res-
pecte el projecte de Parc. Segons 
Sònia Lluch, “la comissió està 
congelada. LʼAjuntament ens va 
presentar els seus projectes per 
a cada zona i nosaltres vam ela-
borar les nostres propostes jun-
tament amb uns tècnics que ens 
va pagar el consistori. Però quan 
va ser lʼhora de confrontar els di-
ferents punts de vista vam trencar 
el procés perquè el consistori ja 
estava tirant endavant el seu Pla.” 
Segons el Director de Participació 
i Comunicació dʼUrbanisme de 
lʼAjuntament de Barcelona, Joan 
Lluís Zafon, “ legalment necessi-
tàvem publicar lʼinici de treballs 
per poder contestar les propostes 
elaborades pels veïns, i a partir de 
les reunions que ara es facin es 
parlarà del tema”.

En aquests moments el projecte 
ha entrat en la fase preliminar de 
modificació, això vol dir que sʼha 
iniciat lʼetapa dʼelaboració del pla-
nejament. En aquest punt es publi-
ca lʼinici de treballs i es fa una pro-
posta dʼagenda de participació. Es 
crearan grups de treball on hi seran 
les Associacions de Veïns, lʼarqui-
tecte municipal, els assessors dels 
veïns, els representants de cada 
districte afectat i dʼurbanisme.

JORDI TARRÉS
Panoràmica de la ciutat des de la zona on està projectat el nou parc. 

Etapa dʼelaboració del pla-
nejament:
●	 Es publica lʼinici de tre-
balls i es fa una proposta 
dʼagenda de participació.
Etapa de Tramitació del pla-
nejament
●	 Aprovació inicial del pla-
nejament a partir del que 
hagi sortit dels grups de 
treball. Es calcula que serà 
a lʼabril del 2006.
●	 Exposició pública durant 
2 mesos. Moment de fer les 
al·legacions.
Convocatòria dels grups de 
treball en funció de les modi-
ficacions que sʼhagin fet pro-
ducte de les al·legacions:
●	Aprovació provisional del 
projecte per part de lʼAjunta-
ment. Es calcula que serà al 
juliol de 2006.
●	Aprovació definitiva de la 
Generalitat de Catalunya. 
Es calcula que serà a finals 
de 2006.

El calendari

El Parc dels Tres Turons passarà a ser un dels quatre grans parcs 
de la ciutat juntament amb el de Montjuïc, Collserola, i el Parc de 
la Ciutadella. De les 3.284 hectàrees de superfície verda que té 
Barcelona, el Parc en representa 90, que estan situades als districtes 
de Gràcia i Horta-Guinardó. El consistori vol millorar els accessos al 
Parc i crear un circuit de circumval·lació que permeti cohesionar els 
barris del perímetre dels Tres Turons. Això permetria descongestio-
nar la zona, millorar la connectivitat i crear equipaments.

La finalitat del pla

La inconcreció 
respecte als 
habitatges fa 
sospitar la cessió 
de part del terreny 
a immobiliàries 
privades per finançar 
lʼalt cost del parc
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El barri de Prosperitat porta més 
de 15 anys lluitant perquè sʼapli-
qui el PERI que delimitava el Pla 
dʼUsos del Sòl. Hem patit diferents 
atacs al projecte, alguns, evitats 
amb mobilització i negociació. Al-
tres vegades no hem pogut impe-
dir aquest incompliment, com en 
el cas de la construcció dʼhabitat-
ges per a gent gran en dos solars 
qualificats dʼequipament a la Via 
Favència. Ara només ens queda 
un solar destinat a equipament, 
el delimitat per Via Favència i el 
carrer Molí. És una part dʼun es-
pai públic més gran ja ocupat per 
centres escolars (CEIP Prosperi-
tat, IES Galileo Galilei) i esportius 
(camp de futbol). Un espai qualifi-
cat com a zona esportiva, i per al 
qual demanem una piscina útil per 
a aquesta zona del districte.

A lʼinici de lʼactual mandat 
lʼAjuntament va aprovar la cons-
trucció dʼhabitatges per a joves 
(10Hj). Vàrem fer assemblees i 
al·legacions en contra posant de 
manifest les necessitats del barri 
i la manca de solars alternatius. 
LʼAjuntament ens volia convèn-
cer segregant una part del solar 
per a residència dʼavis, però hi 
destinava tan poc espai que la 

Generalitat no lʼhagués acceptat. 
Encara que formalment van re-
butjar les nostres al·legacions, la 
nostra oposició i els nostres drets 
(la qualificació legal del solar) van 
aturar aquest primer projecte.

Ara han aprovat un nou pro-
jecte... Ens va arribar quatre dies 
abans de la celebració del ple del 
districte on es va aprovar, sense 
temps de discutir-lo. Alguna cosa 

ha millorat. La part dedicada a re-
sidència dʼavis és lʼadequada i ha 
entrat en lʼacord de noves construc-
cions Generalitat-Ajuntament. Es 
reconeix la necessitat dʼequipament 
esportiu i escolar a la qual obliga el 
PERI. Però, a canvi, seʼns colen 
unes condicions inacceptables:

●	 Els pisos 10 Hj es conver-
teixen en nous pisos per a gent 
gran (Via Favència tindrà en pocs 

metres la concentració més gran 
dʼaquest tipus dʼhabitatges de la 
ciutat).

●	Com que es tracta de cons-
truir un volum de pisos suficients 
per cumplir els seus plans (i 
amortitzar els costos), es preveu 
una torre de 15 plantes, totalment 
desproporcionada si es té en 
compte el tipus de construccions 
i la morfologia de lʼespai.

●	Mentre que lʼedifici de pisos 
està ja planificat, la resta dʼequi-
paments són meres qualificacions 
del sòl, sense garanties de termi-
nis de construcció ni la seguretat 
que la nova edificació permeti 
construir els equipaments espor-
tius (piscina) i escolars (guarde-
ria) que necessitem.

Aquesta forma dʼactuar ens 
sembla intolerable. No ha estat 
participativa (sempre hem discutit 
sobre decisions presses). No res-
pon a un planejament previ sobre 
equipaments, com fa temps que 
demanem. No suposa un pla de 
conjunt, només concessions per 
tapar les nostres protestes.

Però no ens plegarem de 
braços. Comencen una resposta 
per exigir que el projecte sigui in-
tegral i respectuós amb lʼentorn,  
que els equipaments es facin i 
sʼabandoni un projecte avui per 
avui inacceptable.

●	Mal equilibri urbanístic
PROSPERITAT (9 BARRIS)

AVV Prosperitat

AA
VVLes comuniquen

●	Menjador social

LʼAssociació de Veïns del barri 
de Navas, com a entitat social, 
cultural i esportiva sense ànim 
de lucre, és conscient que una 
de les seves obligacions, és dur 
a terme la missió de recollir lʼestat 
dʼànim i el sentiment dels veïns 
del barri, denunciant, davant 
les administraci-
ons públiques, 
aquelles accions 
incíviques que 
atemptin contra 
la seguretat de 
barri.

També tenim 
lʼobligació mo-
ral de participar 
en els progra-
mes de reinser-
ció de persones 
amb problemes 
personals, de col·laborar  amb 
les administracions públiques 
i entitats que ens ho demanin, 
intentant sempre que qualse-
vol equipament social, com és 
un menjador social dʼaquestes 
característiques i tan necessari,  
no alteri la convivència al nostre 
barri. Per això aquesta associ-
ació considera la conveniència 
de mantenir el menjador social 

de Navas, en el qual es donen 
366 àpats diaris. Amb el que no 
estem dʼacord és amb els com-
portaments dʼalguns usuaris 
dʼaquest equipament quan sur-
ten després de dinar, entenent 
que qui té responsabilitats en 
aquest àmbit és lʼAjuntament de 
Barcelona i és qui ha dʼaportar 
les mesures i solucions neces-
sàries per a garantir la segu-

retat i neteja en el 
barri.

No obstant, 
aquesta associ-
ació de veïns ha 
pres la decisió 
després de lʼas-
semblea de barri 
del dia 13 dʼoc-
tubre, en la qual 
no es va arribar 
a cap acord per 
lʼimpossibilitat de 
dur a terme un 

diàleg coherent i pacífic, de no 
fer cap manifestació en contra 
dʼaquests equipaments, els 
quals estan fent una gran labor 
social, i seguir exigint, com sʼ 
ha fet fins ara, a lʼAjuntament 
de Barcelona, Districte de sant 
Andreu, com a únic responsable 
de mantenir la seguretat i neteja 
dels nostres carrers i places pú-
bliques. 

NAVAS (SANT ANDREU)

AV del barri de Navas

Aquestes festes, i sempre que puguis,
vés a peu o en bicicleta i utilitza el transport públic.

Millorem, entre tots, la mobilitat de Barcelona.

Bones festes i feliç 2006
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Premi a ʻLa Veu del Carrerʼ
REDACCIÓ

El passat 7 de novembre la nostra 
revista va rebre el premi del Con-
sell Municipal de Benestar Social 
als mitjans de comunicació en la 
modalitat de premsa. El treball pre-
miat és el dossier sobre Plans Co-
munitaris corresponent al número 
86, la portada del qual reproduïm. 
Era la XIII edició del premi i sʼha-
vien presentat 92 treballs, 53 dels 
quals en la modalitat de premsa 
escrita. El jurat estava composat 
pel director de Càritas, el president 
de la Creu Roja, els degans de les 
facultats de Ciències de la Comu-
nicació de la UAB i la Universitat 
Raimon Llull, el degà del Col·legi 
de Periodistes, un subdirector de 
El Periódico de Catalunya i els di-
rectors de la SER, TV3 i la produc-
tora Lavínia TV. El president del 
jurat va ser el regidor de Benestar 
Social, Ricard Gomà.

El dossier premiat recull diver-
sos treballs que plantegen com 
sʼentén des del treball comunitari 
la transformació social, els inte-
resos col·lectius o la remodelació 
dels barris, el treball en xarxa, 
lʼexclusió social i la sostenibilitat. 
El seus autors són Maria Inés 
Amoroso, Jordi Borja, Eva Fer-
nández, Marco Marchioni, Pep 
Martí, Andrés Naya, Albert Recio, 
Prudenci Sánchez i Joan Subirats. 
Les il·lustracions de la portada i 
lʼinterior són de Montse Cabo.

Van recollir el premi els mem-
bres del consell de direcció de la 
revista i, en nom de tots, la presi-
denta de la Favb, Eva Fernández, 
va dirigir unes paraules dʼagra-

ïment i reafirmació de la nostra 
voluntat de continuar editant una 
revista sobre la Barcelona dels 
barris, que té en lʼexercici de 
la crítica una de les raons de la 
seva existència. Carrer agraeix al 

jurat la seva decisió i manifesta la 
seva alegria perquè es reconeguin 
els mèrits dʼun treball realitzat per 
molts i diversos col·laboradors. 
Gràcies, doncs, a tots els que feu 
realitat la nostra revista.

Revistes de barri

Conectainfo Veïnal

Número 6 dʼaquest jove butlletí 
de lʼAV de Sant Andreu Nord-
Tramuntana. A la portada 
celebra el lliurament de 8 
habitatges a la històrica Casa 
del Bloc i exigeix que els 15 
pisos que encara estan buits 
es lliurin i juguin la seva funció 
social. Informa del disseny de la 
pàgina web i de lʼampliació dels 
locals de lʼAV. Com a novetat, 
la inclusió dʼun butlletí de la 
dona, Amatista. També publica 
un interessant estudi sobre la 
pobresa a Sant Andreu.

El Drac

Número 0 de la revista de la 
nova AV del Pont del Drac-
Renfe-Meridiana, de Nou 
Barris: a la portada manifesten 
que després de 23 anys tenen 
els mateixos problemes i 
exigeixen solucions. Julio 
Sánchez, president de lʼAV, 
reflexiona sobre la prevenció i 
es declara a favor de les sales 
de venopunció, demanant que 
sʼinstal·lin als ambulatoris. 
També demanen que sʼacabin 
les facilitats que té el mercat de 
la droga a la zona.

Sant Antoni 2000

La publicació arriba al número 
62. La veïna Antonia Lledó ens 
ofereix una segona part del seu 
bagul dels records. En lʼapartat 
de personatges, recorden 
lʼescriptor ja desaparegut 
Jesús Montcada i lʼhomenatge 
realitzat el veí de Sant Antoni 
Avel·lí Artís Gener, Tísner. 
Destaca lʼexposició sobre la 
vida i obra dʼaquest periodista, 
dibuixant, pintor, escriptor i 
escenògraf. Una revista que 
compta amb un recolzament 
important del comerç del barri.

Maria Mas i Canals 
Presidenta de lʼAVV
del Casc Antic

“L’Ajuntament 
redueix la 
participació 
a donar 
informació 
sobre els seus 
projectes”

PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Maria porta 25 anys vivint al Casc Antic i 2 com a presidenta de 
lʼAVV del mateix barri. Va treballar durant 23 anys a lʼescola dʼadults 
del Carmel i ara està jubilada. En parlem en un descans de la Jor-
nada que la Favb celebra sobre les sales de venopunció.

Com es troba la vida associativa del barri?
Les associacions han patit, com en general el teixit social, 
uns canvis importants derivats de la transformació urba-
nística en l’aplicació del PERI, que ha suposat la destrucció 
de patrimoni i la desestructuració de la vida comunitària. 
Actualment podem diferenciar dos realitats. Les entitats i 
col·lectius que ens aglutinem al voltant del que hem anome-
nat Espai d’Entesa (AVV, Veïns en Defensa de la Barcelona 
Vella, Fòrum Veïnal de la Ribera, RAI, Xarxa de Consum So-
lidari, Associació de Comerciants de Sant Pere més Baix) que, 
de manera articulada, treballem conjuntament amb una ori-
entació reivindicativa. D’altra banda, existeix una Platafor-
ma d’Entitats (Pla Integral del Casc Antic) que, mitjançant 
subvencions públiques, gestionen diferents serveis al barri.

LʼEspai dʼEntesa no rep subvencions?
Algunes entitats de l’Espai d’Entesa sí que reben subvenci-
ons, el que passa és que el desequilibri d’aquestes compara-
des amb les que reben les entitats del Pla Integral determina 
un criteri més polític que tècnic a l’hora de valorar els dife-
rents projectes al barri.

Com està la situació al Forat de la Vergonya?
S’han enderrocat les cases que reivindicàvem per rehabilitar, 
a part d’incomplir-se la promesa de mantenir les dues prime-
res plantes per mantenir la trama comercial del carrer Sant 
Pere més Baix. Després de fer la seva santa voluntat, ens 
criden a un procés participatiu a corre-cuita. Nosaltres ente-
nem la participació en el sentit de poder debatre, consensuar 
i tenir capacitat de modificar les coses, de tenir incidència 
en les actuacions mitjançant arguments gens arbitraris. És 
a dir, tenir una interlocució real amb capacitat de decissió. 
L’Ajuntament, per la seva banda, redueix la participació a 
donar informació sobre els seus projectes.

Què demaneu al Forat?
Demanem una residència pública i assistida per a la gent 
gran. Volem que es visualitzi una part important del veïnat 
i que tingui un espai d’intercanvi amb la gent jove i les cria-
tures, per això la nostra demanda és ubicar-la a la part nord 
del Forat, on s’han produït els últims enderrocs. Plantegem 
un projecte que generi la participació del veïnat, sigui quina 
sigui la seva cultura. Un espai de trobada, de veïnatge. O vo-
lem que es converteixi en l’ocupació de l’espai públic per part 
del bars i terrases? Aquesta ocupació és una manera de pri-
vatitzar l’espai públic. Les terrasses ocupen l’espai que volen. 
Ningú no controla els permisos i l’espai que fan servir. Perquè 
tanta ordenança si després ningú no la compleix?

La immigració és un problema?
No és un problema. El problema és l’absència de plans d’in-
tervenció. No s’inverteixen els recursos necessaris perquè els 
nous veïns i veïnes siguin ben rebuts i visquin dignament.

Tot això ho solucionaran les noves ordenances?
Són perverses... Ho barregen tot: incivisme, soroll, exclusió 
social, pobresa, okupació de pisos buits en espera d’especular 
amb ells, prostitució... Les ordenances proposades, més que 
solucionar un problema, criminalitzen certs sectors socials 
injustament, creant nous problemes.
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Sal i pebre Lʼacudit
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Llibertat, igualtat, fraternitat
La França republicana es vana de ser lʼúnic país de la vella Europa que 
iguala en llibertat i fraternitat tots els seus ciutadans i ciutadanes. De 
les seves velles colònies ha heretat dues i tres joves generacions. El 
colonialisme ja és història. Els néts i besnéts dels colonitzats tenen papers, 
són ciutadans francesos, però la realitat és una altra. A lʼhora de sol·licitar 
una feina no són iguals. Han de falsificar la seva adreça perquè viure 
a la perifèria els delata com a francesos amb papers però sense dret a 
treballar. Els condemnats per infringir la llei, portats pel seu odi, gaudeixen 
de diferents graus de privació de llibertat. Als immigrants seʼls afegeixen 
les corresponents ordres dʼexpulsió, malgrat tenir el permís de residència. 
La fraternitat brilla per la seva absència en uns barris sense projectes, 
sense serveis i amb equipaments minsos. Senzillament, marginats. 
Llibertat, igualtat i fraternitat: paraules buides. Ciutadans de primera, 
segona i tercera. Massa anys. Massa odi.

Lapedra

“Hay mucha ignorancia sobre
el mundo de la droga”

ada. Ni un cartel ni un rótulo 
permiten adivinar desde el exterior 
que nos hallamos ante una sala 
de venopunción, eso que popular 
(y hasta  peyorativamente) se 
ha dado en llamar narcosala. Su 
nombre, El Baluard, hace honor a las 
instalaciones: una simple puerta (no 
hay ventanas) abierta en la muralla de 
lo que antiguamente fueron las Reales 
Atarazanas. Una vez dentro, llama 
la atención la pequeñez del entorno. 
También los rostros demacrados, curtidos 
por la droga y el dolor de quienes 
aquí acuden en busca de metadona o 
simplemente de jeringuillas limpias. 
Gente joven con rostros de viejo. Nos 
conducen a una salita tan pequeña 
como todo lo demás, y allí encontramos 
una pareja que son como un soplo de 
esperanza entre tanta desolación. Ella, 
morena, risueña; él, alto, enjuto, de unos 
ojos azules que proyectan una mirada 
directa y franca, tierna o dura según las 
circunstancias.. Los acompaña Oriol, un 
educador del centro, “para que se sientan 
apoyados”. Son pareja y se conocieron 
precisamente aquí:  “A ella se le cayeron 
tres cafés con leche y me dije: la tengo que 
conocer”, recuerda Vicente. “Yo empecé a 
hablar con él y le dije que me daba miedo 
dormir sola en la calle”, continúa Ángeles. 
“Es que antes, cuando vivía en la calle, 
intentaron violarme con un cuchillo”.

Pese a ser relativamente jóvenes, 

tienen toda una historia detrás. Historias 
duras, trágicas, pero con un común 
denominador: violencia familiar y la 
calle, sobre todo la calle, el caldo de 
cultivo donde se fragua la adicción. “Mi 
padre era alcohólico y tuve una infancia 
muy dura, con palizas. Me fugué de casa, 
y a los nueve años ya estaba viviendo 
en la calle”, confiesa él. “Yo es que ni 
siquiera conocí a mis padres. Nada más 
nacer me abandonaron”, explica ella. “Y 
la persona que me acogió, el hermano de 
mi madre, me quemaba”.

Ahora viven un momento dulce: 
acaban de encontrar trabajo, lo 
cual contribuirá decisivamente a su 
desenganche de la droga. “Hoy es nuestro 
primer día”, exclaman al unísono. 
“Estamos en el APIP, un cursillo pagado 
de Reinserción Laboral. Yo estoy en 
Medio Ambiente, haciendo reciclaje y él 

en Forestal, 
ya sabes, limpieza y 

conservación de los bosques”. Se les 
ve ilusionados. “Es un contrato de seis 
meses. Y para qué negarlo, bastante bien 
pagado”. Pero no todos tienen la misma 
suerte. La triste realidad es que casi 
todas las puertas se cierran a la hora de 
conseguir empleo. “En cuanto se enteran 
de que eres ex-yonqui, se acabó”. 

¿Las instituciones, el Ayuntamiento, 
hacen todo lo que debieran? 

“Hace falta más ayuda -reclama 
Vicente-. Para una persona plantearse 
dejar la droga es muy difícil, porque vives 
en la calle, en el ambiente. No tienes 
apoyo de nadie y recaer es muy fácil. 
Tienes que estar moralmente muy fuerte, 
muy motivado para seguir adelante. Y 
encontrar un trabajo, una motivación, es 
fundamental”.

Al reportero le impresiona el coraje 
de estas gentes, a caballo entre la 
incomprensión y el desprecio del 
ciudadano medio, que con la sola fuerza 
de su voluntad intentan la ardua labor 
de dejar la droga. ¿Existe una plantilla 
de psicólogos para apoyarles en ese reto? 
“No -cuenta Vicente-. Hablamos con el 
personal del centro y nos dan consejos. 
Procuramos seguirlos, pero esa es la 
única ayuda moral que recibimos”.Y Oriol 
interviene: “Yo soy educador, pero tengo 

la carrera de psicología, aunque una cosa 
no va necesariamente unida a la otra. 
No disponemos de este tipo de personal, 
pero lo que tenemos ya es un avance en 
comparación a como estábamos antes”. 
Y lo que antes tenían era un simple 
vehículo habilitado, el famoso autobús de 
la metadona de Can Tunis. Cuando fue 
suprimido, se trasladaron a lo que ahora 
es El Baluard.

En el centro se suministra metadona, 
jeringas limpias y se atienden los casos 
de sobredosis. La dosis de metadona es 
prescrita por un médico, y varía según 
la persona. Actúa como sustitutivo de 
la droga, pero no coloca, y, por tanto, 
evita la ansiedad propia del síndrome de 
abstinencia, conocido popularmente como 
el mono. “Te ayuda a mantenerte en el 
difícil paso de la droga a la abstinencia. 
Si lo sabes llevar bien, claro”. ¿Si lo 
sabes llevar? “Sí. Porque mientras 
tomas metadona has de mentalizarte 
de que debes tomar metadona y sólo 
metadona. Si durante el tratamiento 
sigues consumiendo droga, es como si 
no hicieras nada”, explica Vicente.

Tras un año acudiendo al Baluard 
su vida ha tomado otro rumbo. 
“Ha sido un cambio muy positivo. 
Antes no servía para nada -confiesa 
Ángeles-. Sólo pensaba en la plata 

(cocaína y heroína fumada en papel 
de plata)”. “Nada más levantarte, lo 
único que pensabas, constantemente, 
era en buscarte la vida para conseguir la 
dosis”, confirma Vicente. Sin embargo, 
son pesimistas: aunque ellos lo hayan 
logrado, la mayor parte recaen “por todos 
estos problemas que hemos mencionado”.

Y llegados a este punto, es inevitable 
hacer referencia a los recientes sucesos 
de la Vall d’Hebron. ¿Qué opinan de 
los vecinos que se oponen a las salas de 
venopunción? “Hay mucha ignorancia. Me 
parece que están mal informados, que no 
conocen este mundo -reflexiona Vicente-. 
Aparte de que hay mucha mentalidad 
conservadora y bienpensante”. Y 
continúa: “Las salas son necesarias 
porque evitan que la gente se inyecte en 
la calle. Pueden hacerlo higiénicamente, 
con jeringas limpias. Además, se les 
proporciona metadona y, en caso de 
sobredosis, están bien atentidos y no 
tirados en cualquier sitio”. ¿Y que 
piensan del llamado efecto llamada, el 
argumento según el cual las salas actúan 
como foco de atracción de traficantes y 
consumidores? “Eso no es así -aclara-. 
Las salas no atraen. Lo que ocurre es 
que cerraron el mercado de la droga de 
toda la vida, Can Tunis, y claro, la gente 
se desperdigó por toda Barcelona”. ¿Los 
responsables? “Los de siempre. Los que 
especulan y se quieren enriquecer”.

Luis Caldeiro
Periodista
Dani Codina
Fotògraf

Mª Ángeles
y Vicente
Usuarios de la sala
de venopunción Baluard


