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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

Cartes dels lectors
Salut i força, Can Vies

Can Vies, a punt de complir 10 anys 
(com passa el temps!), està en perill. 
De fet sempre ho ha estat. El Centre 
Social de Sants i el de Can Vies, ben 
propers, hem compartit esperances, 
amargors, lluita tots aquests anys.

Can Vies sʼha consolidat com un 
dels espais més dinàmics de joves a 
Sants. Hem fet allà reunions amb fred 
de rigorós hivern, xerrades xafogoses 
a lʼestiu, festes, conferències i tallers. 
Es reuneixen molts grups joves. Allà 
sʼhan parit també moltes de les festes 
alternatives del barri, reclam multitudi-
nari de joves a lʼestiu.

Queda clar que amb aquests an-
tecedents Can Vies és quelcom insu-
portable per als polítics del país, de la 
ciutat o del districte. Lluitaran a mort 
per destruir el projecte, com van fer 
amb la Hamsa, amb la Casa del Mig, 
i com segurament intentaran fer demà 
amb la resta dʼespais lliures.

Sent possibilistes podem oferir so-
lucions a lʼamenaça. Just al darrere de 
Can Vies hi ha planejat un gran equi-
pament. Només caldria fer una permuta 
amb TMB (els mateixos personatges 
amb diferents barrets), cedir-los aquell 

espai i consolidar el projecte de Can 
Vies on és ara. Així ens estalviaríem 
un Centre Social destruït i un nou equi-
pament ofi cial buit i sense ànima. Però 
per això caldria voluntat de buscar solu-
cions, i no creiem que sigui el cas. Ells 
aniran a destruir el que representa Can 
Vies. I nosaltres a defensar-ho. Quan 
vinguin, estarem preparats per la lluita.

Jordi Soler
Centre Social de Sants

Estiu i confl ictes 
Sʼapropa lʼestiu i veiem com sʼaguditzen alguns 
dels confl ictes i tensions de la vida a Barcelona. 
Els sorolls, la brutícia, els comportaments 
violents, lʼús intens de lʼespai públic... Sʼha pretès 
fer-hi front amb un instrument que no ha servit: 
una ordenança cívica que ha tingut com a efecte 
pervers difi cultar encara més les condicions 
de vida de les persones en situacions més 
vulnerables. A principis de juny, sis entitats socials 
(Serveis Socials Sant Joan de Déu, Fundació 
Arrels, Centre Obert Heure, lʼentitat Sostre, 
lʼàrea social de les Filles de la Caritat i el Centre 
dʼAcollida Asís) denunciaven que lʼaplicació 
de lʼordenança “col·labora en la construcció 
dʼun model de ciutat basat en lʼexclusió i 
lʼestigmatització de les persones sense sostre, en 
comptes de fer-los objecte de ple recolzament i 
prestar-los lʼauxili social que necessiten”.

També arribem a lʼestiu amb un projecte 
de divisió de barris que no sabem a quines 
fi nalitats correspon. En canvi, sí que sabem que 
la Comissió dʼExperts que lʼha elaborat (no hi 
havia expertes?) no ha tingut gaire imaginació, ja 
que ha batejat un projecte que la majoria de les 
associacions de veïns i veïnes critiquen amb el 
nom dʼuns treballs que la Favb ve realitzant de fa 
anys, La Barcelona del barris i El barri, espai de 
convivència. Esperem que rectifi quin el contingut 
de les seves propostes i, com a mínim, facin 
constar que la seva denominació està copiada.

Finalment, ens dol dir que iniciem lʼestiu sense 
lʼElsa López, sense la seva presència constant i 
la seva aferrissada defensa dʼun model de ciutat 
diferent. Aquesta arquitecta sense fronteres 
no les trobarà tampoc en el nostre record 
commogut i en el compromís compartit per 
defensar una ciutat més justa i més digna.setembre

El Roto

XÈNIA ORFILA
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Pal i pastanaga a la prostitució
Lʼajuntament ofereix cursos per deixar la prostitució a 
deu dones que ja havien començat a canviar de vida. El 
Pla per a lʼAbordatge Integral del Treball Sexual aposta 
per resultats segurs.

JORDINA TARRÉ

Despeses, insolidaritat, solitud, 
falta dʼoportunitats... però força 
per tirar endavant malgrat tot. 
Això és el que troben i així són 
moltes de les dones que treballen 
als carrers de Barcelona. Es pros-
titueixen però són autònomes. 
També nʼhi ha una part, més dʼun 
70%, segons fonts dels col·lectius 
i entitats que conformen la Plata-
forma pels drets de les persones 
treballadores del sexe, que són 
immigrants, no tenen permisos de 
treball però sí que treballen i no 
reconèixer aquest fet és menys-
tenir-les.

A les sense papers ningú les té 
en compte a lʼhora de considerar-
les treballadores, però “sí que  
compten per ser perseguides i 
multades per lʼordenança cívica” 
comenten des de Lícit. Aquesta 
és la doble moral de lʼAjuntament 
de Barcelona, dʼuna banda, amb 
el Pla per a lʼAbordatge Integral 
del Treball Sexual aprovat a 
finals dʼabril (es posa treball en 
el títol) però de lʼaltra, i tenint en 
compte les més de 300 multes 
a prostitutes que han recorregut 

entitats com Genera, criminalitzant 
aquest col·lectiu.

El Pla Integral acaba de 
corroborar aquesta doble 
moral. Lʼactitud de lʼAjuntament 
de Barcelona “és clarament 
paternalista”, afirmen a la 
Plataforma. De cara a la galeria 
i en mitjans de gran abast els 
cursos de “reinserció” són la 
solució perquè les dones es 
puguin reinserir a la societat. Així, 
“segons el pla, les prostitutes 
no formen part de la societat”, 
afirmen a Lícit. A més, afegeixen 
a Lloc de la dona, “els criteris per 
poder inscriureʼt als cursos són 
molt restrictius, només entren les 
dones que ja havien començat 
a buscar una sortida per elles 
mateixes”. Així doncs, els 600.000 
euros del pla es destinen a un 
grup de població que segurament 
ja se nʼhauria sortit per si sol i “es 
desentén dʼaquelles que més ho 
necessiten”, matisen a la Favb.

Dit això, és fàcil veure quin 
serà el resultat del primer curs 
iniciat el 24 de maig a SURT 
(lʼassociació de dones per a la 
inserció laboral). De les 10 ins-
crites inicialment és ben fàcil que 
un 80% deixin la prostitució al 
carrer. Un èxit rotund que no va 
més enllà, segons la Plataforma 
de suport als drets de les treba-

lladores del sexe, ja que els drets 
dʼaquest col·lectiu continuaran 
sense protegir. “Es miri per on es 
miri, elles tenen totes les pressi-
ons i cap dret” subratllen tant Lícit 
com Genera.

Després dʼaquestes valoracions, 
¿quina voluntat política hi ha al 
darrere dʼaquest pla? Aquesta és 
la pregunta que en síntesi es fan 
la major part dels col·lectius que 
integren la Plataforma pels drets 
de les persones treballadores del 
sexe erigida a nivell estatal el 30 
de març de 2006.

Treballar amb tranquil·litat, amb 
bones condicions, i sense trobar-
se estigmatitzat no és possible si 
la feina que es fa és comerciar 
amb el sexe. A Barcelona fer-ho al 
carrer està perseguit i castigat per 
lʼordenança del civisme tot i que 
jurídicament exercir la prostitució 
no és cap delicte, és més, el Tri-
bunal Europeu de Luxemburg va 
declarar el 2001 que la prostitució 
és una activitat econòmica legíti-
ma. Així doncs, allò que sʼacaba 
perseguint no és la prostitució en 
sí, sinó que es persegueix les que 
treballen al carrer i les que no te-
nen papers.

Davant la falta de debat al vol-
tant dʼaquest tema, la Plataforma 
exigeix: drets laborals i socials per 
als que volen exercir la prostitució, 
feina digna i no falsos programes 
de suposada “reinserció”, més 
pròxims a la caritat o la beneficèn-
cia, així com la fi de la persecució 
de les dones per part de les màfi-
es i la protecció i implicació dels 
cossos de seguretat.

Punt i a part mereix la discussió 
al voltant de les zones de 
permissivitat temporal per exercir 
la prostitució. Un debat que es 
va generar amb força durant els 
mesos de febrer i març però...  
les discussions deuen avorrir el 
consistori, que ha tirat pel dret 
amb el pla dʼabordatge integral, 
menys consensuat però més 
vendible electoralment.

“El curs no és la solució” diuen 
des de la Plataforma. Entitats com 
Genera, Lícit, Lloc de dona i fins 
i tot el col·lectiu de transexuals 
de Catalunya consideren aquest 
curs un pedaç dʼúltima hora per 

contrarestar lʼefecte punitiu de 
lʼordenança de civisme, que 
castiga durament les prostitutes 
que exerceixen al carrer. Afegeixen 
que els criteris per tirar endavant el 

curs són molt restrictius i només hi 
poden accedir aquelles dones que 
tenen permís de treball. “Qui ha fet 

la feina dʼobservació del carrer ha 
començat de zero i no ha aprofitat 
la feina feta ja per les entitats” diuen 
a Lícit. “Han començat de zero 
però quan sʼhan vist desbordades 
han recorregut a nosaltres”.

Crítiques de fons

Val a dir que les crítiques dels 
col·lectius que formen part de 
la plataforma pels drets de les 
persones treballadores del 
sexe van més enllà. “És una 
qüestió de concepte”, afirmen 
a Genera. “Dʼalguna manera es 
parteix de lʼafirmació que totes 
les dones volen deixar el carrer 
considerant la professió indigna”, 
és a dir, consideren que exercir 
la prostitució és denigrant, i per 

tant, ja no es planteja tampoc el 
fet de vetllar pels seus drets com 
a treballadores.

“La sanció ha sortit abans que la 
proposta o la negociació” conside-
ren les entitats. De fet, només cal 
repassar el calendari: el 25 de ge-
ner sortia a la llum lʼordenança. Les 
sancions a les prostitutes, després 
dʼunes setmanes dʼavís, es posa-
ven en funcionament el mes de 
febrer. A lʼabril es discutia i sʼapro-

vava el pla dʼabordatge integral i, a 
finals de maig comencen els cursos 
de reinserció laboral. Un calendari 
força breu tenint en compte el 
tarannà habitual de lʼAjuntament 
de Barcelona. Sense caure en 
simplismes és fàcil entendre el que 
diuen els col·lectius de suport a les 
treballadores sexuals “no seʼns 
ha consultat sobre els criteris per 
acollir-se al pla de reinserció”. Amb 
això no és que demanin voler dir-ne 
alguna cosa sinó que es lamenten 
que els col·lectius que més i millor 
coneixen el carrer no siguin tinguts 
en compte per elaborar un pla 
dʼaquestes característiques.

JORDI TARRÉS
Les treballadores sexuals de Barcelona han patit 2.030 multes fins 
a principis de juny en aplicació de lʼordenança de civisme.

Exercir la prostitució al carrer està 
perseguit per lʼordenança municipal del 
civisme. Arran precisament dʼaquesta, 
lʼadministració ha encetat el Pla 
dʼAbordatge Integral del Negoci Sexual, 
dotat amb 500.000 euros de pressupost. 
Lʼobjectiu és treure del carrer les 
prostitutes que així ho desitgin. Com 
sempre però, cal llegir la lletra petita de la 
proposta per saber qui pot acollir-se al pla 
i qui en queda fora i, sobretot, reflexionar 

sobre quin missatge es dóna quan es diu 
que sʼestà reinserint algú a la societat.

El 25 de gener entrava en vigor 
lʼordenança del civisme de Barcelona. 
Una normativa polèmica per lʼalt contingut 
sancionador i per la persecució dels grups 
socials més desfavorits, entre aquests 
el de les prostitutes de carrer. Val a dir 
que lʼordenança no entra a sancionar les 
prostitutes que exerceixen en locals tancats, 
per tant, i a parer de les entitats cíviques i 

socials que col·laboren amb les treballadores 
sexuals, la norma només sanciona les més 
pobres del gremi.

Una vegada sʼha llençat la pedra 
i sʼha ferit un col·lectiu social ara cal 
buscar  solucions dʼurgència. El pedaç 
rep el nom de Pla dʼabordatge integral del 
Treball sexual: els resultats de la primera 
actuació seran un èxit fàcil de vendre. Però 
¿sʼhan solucionat els problemes de les 
treballadores sexuals?

Crim i càstig a la cantonada

Les entitats titllen 
el Pla Integral del 
Treball Sexual de 
lʼajuntament de 
ʻpaternalistaʼ

La criminalització 
de la prostitució 
per lʼordenança 
contradiu una 
declaració del 
Tribunal Europeu

● Plataforma Comunitària 
Treball Sexual
i Convivència
plataformacomunitaria
@yahoogroups.com

● Col·lectiu de 
Transsexuals
Hotel dʼEntitats La Pau. 
Pere Vergés, 1. Barcelona. 
616 846 548. Contacte: 
Beatriz Espejo.

● LÍCIT
Centre Cívic Pati Llimona. 
Regomir, 3. Barcelona. 93 
268 47 00. Contacte: Isabel 
Holgado.

Defensant
els drets

Els col·lectius es 
lamenten que no 
han estat tinguts 
en compte en 
lʼelaboració del pla
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Can Ricart, la memòria obrera 
i el paper de les esquerres
La campanya per a la protecció de les fàbriques del 
Poblenou, que ha tingut en Can Ricart la seva màxima 
expressió en la recerca històrica i en el combat polític 
per a la seva preservació, va començar fa uns 4 anys 
impulsada pel grup de patrimoni del Fòrum de la Ribera 
del Besòs. Lʼinterès per les fàbriques del Poblenou i per 
un concepte del patrimoni de les classes treballadores 
no és per filantropisme sinó que parteix del compromís 
amb  la realitat cultural, social i laboral dels barris i  
perifèries urbanes del llevant barceloní des del Poblenou 
fins a la Mina. Un compromís doncs amb la ciutadania, 
on el patrimoni històric no és un llegat sentimental sinó 
un referent obligat per entendre qui som. 

SALVADOR CLARÓS
Fòrum de la Ribera del Besòs

Hi ha una gran dificultat i un munt 
de recels a lʼhora dʼexplicar una 
ciutat i un país des de les classes 
no dominants. Quelcom que 
arriba a tocar el moll de lʼos dels 
nostres referents culturals i del 
nostre autoconcepte de ciutat i de 
país. Hi ha a casa nostra un gran 
menysteniment cap al patrimoni 
industrial perquè conté evidents 
signes dʼidentitat encara mal 
digerits i plens de significació per 
les connexions amb la trajectòria 
vigent de les famílies, de les 
relacions laborals, polítiques i 
culturals. Mʼexplicaré: al Poblenou 
hi ha gent, no tothom per sort, que 
diu: “per què hem de conservar 
aquestes fabricotes?” Valoren més 
lʼobertura dʼun carrer que no pas 
una vella fàbrica encara en plena 
activitat de tallers productius. Des 
de lʼAjuntament ens diuen: “Ara ja 
és massa tard, per què no vàreu 
avisar abans de la vàlua històrica 
de Can Ricart?”. La resposta és 
que el passat fabril és encara 
recent. No fa pas tants anys que 
aquelles xemeneies treien fum, i 
dʼaquelles naus en sortia un gran 
terrabastall que era percebut pel 
veïnat més com un problema 
que no pas una virtut. És just 
ara, quan les fàbriques perden 
la seva raó funcional, que es 
planteja la qüestió del patrimoni. 
Però la projecció cap al futur 
podria esborrar definitivament el 
patrimoni abans fins i tot de la 
presa de consciència com a tal.

Negar el paper de la ciutat

En el nostre referent col·lectiu 
de catalans hi ha assumida una 
lectura històrica esbiaixada, 
sens dubte afavorida pels anys 
de govern de Convergència i 
Unió dʼençà de la recuperació 
de les institucions. “El país és 
el que importa, la metròpoli és 
el problema”, diu lʼhistoriador i 
company del Fòrum Ribera del 
Besòs, Joan Roca, en relació al 
pensament dʼun catalanisme que 
clava les seves arrels fondes 
en un concepte “ruralitzant” 
de Catalunya, i no ha assumit 
en essència el que és la base 
mateixa de la nostra modernitat: la 

industrialització, en conseqüència 
el conflicte social, la ciutat com 
el nucli de les relacions culturals, 
econòmiques i polítiques. 
Expliquen en Josep Manuel 
Novoa i en Jaume Reixac en una 
biografia de Jordi Pujol (Las mil 
caras de Jordi Pujol, Tres tigres, 
2003) que el concepte de país de 
lʼexpresident neix dʼunes imatges 
dʼinfància del Tagamanent!

És des dʼaquesta constatació 
que es pot entendre el per què, 
en un Poblenou en fase de 
redefinició de les funcions del 
vell sòl industrial, de la mà del Pla 
urbanístic 22@, i presentant-se 
lʼoportunitat única de recuperar 
els espais fabrils de Can Ricart, 
La Escocesa, lʼAlier, Oliva Artés, 
etc. sobre lʼhistòric traçat de la 
carretera de França, avui carrer 
de Pere IV, lʼAjuntament i altres 
institucions hagin trigat tant i tant a 
fer un pla que preservi la integritat 
dʼun patrimoni sense el qual no 
sʼexplica documentalment el 

progrés de la Catalunya dels dos 
darrers segles, i menys encara 
una de les seves expressions 
que tant agrada ara mostrar als 
turistes: lʼarquitectura modernista 
de la ciutat burgesa noucentista.

No ens interessa tant la 
Barcelona dʼaparador turístic si no 
expressa una identitat veritable i 
no ajuda a desbloquejar aquesta 
resistència, probablement incons-
cient, a assumir com a referent 
nacional la Catalunya metropolita-
na també amb els seus barris dʼim-
migració, amb les seves fàbriques 
i tallers, amb la seva cultura sigui 
quina sigui lʼexpressió artística 
o ritual.  Hi ha una sistemàtica 
negació de la veritable realitat 
nacional, en favor dʼuna Catalunya 

mítica, i que avui rebrota amb cer-
ta publicitat de noves expressions 
pretesament modernes del folklore 
(rock català?).

Estan desapareixent també 
al Poblenou, aparentment sense 
que a ningú li importi massa, els 
darrers vestigis memorístics de la 
vella tradició cooperativa obrera: la 
Pau i Justícia, La Flor de Maig, El 
Sagrat Cor, La Artesana, lʼAteneu 
Colon... Em refereixo al patrimoni 
immobiliari dʼaquelles entitats: 
la seva raó social ja fa temps 
que no existeix en la majoria de 
casos. A Barcelona, els principals 
testimonis de la industrialització (la 
España Industrial i les fàbriques 
de la barriada dʼIcària -avui Vila 
Olímpica-) van desaparèixer per 
lʼembranzida de lʼAjuntament 
democràtic de Pasqual Maragall, 
encara que potser això sʼexplica 
per la necessitat en aquell 
moment de recuperar espai públic 
per a la ciutat.

El factor obrer desapareix

Per contra, a Catalunya sʼhan 
invertit recursos en la recuperació 
de les colònies industrials i en 
museus industrials, sempre a 
fora de la corona metropolitana, 
mai a Barcelona, on sí sʼhan 
rehabilitat trossets de fàbrica de 
forma ornamental però sense 
lectura documental (la Sedeta, 
el Vapor Vell, lʼAranyó...), i això 
que la metròpoli fou, en termes 
de contribució al PIB i de capital 
dʼinnovació, el cor i lʼànima de 
la indústria catalana i ibèrica, 
com demostren els treballs del 
professor Jordi Nadal i Ollé i 
també de Jordi Catalán. Francesc 
Cabana, un altre estudiós de les 
fàbriques, mira la industrialització 
des de la vessant de lʼempresariat, 
i sobretot amb lʼenfocament posat 
a Catalunya i no a Barcelona. 
¿Potser és que ens hem dotat 
dʼuna interpretació de la nostra 

història tot buidant-la del factor 
obrer i de les majories urbanes 
que formen avui el principal 
capital humà del nostre país, i 
oblidant el paper de la indústria 
en el desenvolupament de la 
Catalunya contemporània? Can 
Ricart, lʼúnica fàbrica del XIX 
que deu quedar completa com 
a icona de la modernitat fabril 
barcelonina i catalana contradiu 
tota la historiografia catalana del 
segle XX, aquella que ha negat 
sistemàticament el paper cabdal 
de la metròpoli industrial i de la 
classe obrera.

Un referent cultural

¿No és suficient raó aquesta per 
conservar íntegre Can Ricart 
malgrat el cost econòmic de la 
seva rehabilitació? No és tant en 
relació a altres projectes culturals 
i urbanístics. En qualsevol cas, 
Can Ricart no és una ruïna, o no 
tant com els vestigis arqueològics 
dʼEmpúries o de la Tarraco 
imperial, o la majoria dʼesglésies 
romàniques del Pirineu, que 
aquestes sí que estaven 
enrunades i, en canvi, això no 
fou obstacle per reconstruir-
les amb enormes inversions 
per part de la Generalitat. Es 
tractava de recuperar, no ja unes 
arquitectures, sinó quelcom molt 
més simbòlic: un referent cultural 
nacional que ha justificat, es pot 
dir que pràcticament, el primer 
museu del país. Aquest és el 
referent cultural i identitari que ha 
patrimonialitzat CIU, vestint una 
determinada lectura històrica (la 
Catalunya mil·lenària). ¿És que 
lʼesquerra política catalana no és 
capaç de vestir un altre discurs 
cultural i històric de ciutat i de 
país que incorpori lʼessència de 
la modernitat? Si liquidem i no 
emfasitzem prou el que queda del 
patrimoni industrial al Poblenou 
ara que, enfront de la forta pressió 

especulativa amb el sòl de la 
ciutat i de lʼembat dels vents de la 
globalització, Barcelona es debat 
entre esdevenir una “identitat” o 
una “marca”, farem un mal servei 
a la ciutat i al país.

Barcelona encara pretén viure 
dʼuna incerta glòria postolímpica, 
i dʼun tòpic model Barcelona 
de desenvolupament urbà. El 
tan anomenat model Barcelona 
podria resultar avui no altra cosa 
que el pragmatisme a lʼhora 
de fer ciutat però sense model 
director. Així ho indica almenys 
el rumb dels esdeveniments 
urbanístics: només cal mirar les 
pífies de Diagonal Mar i el Fòrum, 
o lʼerràtic desenvolupament del 
22@. A més, amb un progressiu 
allunyament del govern municipal 
respecte de la ciutadania i una 
important submissió als poders 
econòmics de la ciutat. La idea 
(falsa) que Barcelona mai no ha 
estat una metròpoli industrial vol 
ser avalada pel resultat dʼuna 
aniquilació i posterior substitució 
dels teixits urbans i ciutadans a 
mans del mercat. Sí! no hi ha res 
com deixar mans lliures al mercat 
per veure com desapareixen 
en poc temps les empreses, els 
antics residents i treballadors, 
els paisatges, la memòria... i es 
banalitza la ciutat. Sí, doncs, al 
progrés i a la transformació del 
sòl urbà i del teixit productiu cap 
als nous paràmetres de la societat 
dʼaquest nou segle, però amb un 
discurs vertebrador que no negui 
ni amagui res, i sobretot que no 
sigui el·litista i excloent.

Valguin aquestes reflexions 
per desmentir aquells que cons-
tantment acusen els defensors 
de Can Ricart íntegre de ser un 
“lobby conservacionista”, és a dir, 
uns reaccionaris en contra del pro-
grés. Mantenir una certa memòria 
ornamental feta de fragments és 
fer un flac favor a la nostra història 
i a la nostra identitat.

SALVEM CAN RICART
Les entitats ciutadanes lluiten per mantenir i rehabilitar tot el conjunt patrimonial.

Recuperar la 
memòria històrica 
de la Catalunya 
obrera i industrial 
és una asignatura 
pendent del 
govern catalanista 
dʼesquerres
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SMS per lʼhabitatge
l passat diumenge 14 de maig es va 
convocar una primera concentració a 
més de 60 ciutats per reivindicar lʼha-

bitatge digne mitjançant internet i els telèfons 
mòbils. A Barcelona, milers de joves van recol-
zar la iniciativa seient a la plaça Catalunya. Des 
de Carrer hem volgut demanar a diferents col-
laboradors de la revista una primera valoració 
dʼaquestes mobilitzacions caracteritzades per 
la convocatòria anònima i la voluntària des-
vinculació de les representacions polítiques.

Movilizacionessin organizaciones
Òscar Rebollo, sociòleg

La situación de la vivienda en España es tan alarmante 
se mire por donde se mire (especulación y precios impo-
sibles, volumen construido y deterioro medioambiental, 
corrupción, etc.) que no deberían sorprender ciertos ni-
veles de movilización y protesta permanente sobre este 
tema; ¡pero no se dan!

Así, las concentraciones del pasado 14 de marzo 
son más llamativas por como se producen que por el 
tema al que aducen: se trata de movilizacions sin or-
ganizaciones y es esto lo llama nuestra atención. En 
momentos en los que cuesta tanto sacar a la gente a la 
calle, las redes horizontales, sin burocracia ni jerarquía, 
sin estructura, espontáneas y puntuales, parecen tener 
alguna capacidad de convocatoria y de protesta. Eso 
está muy bien porque hay mucho por lo que protestar, 
pero se necesitan organizaciones para ir mas allá de la 

protesta puntual, o incluso no tan puntual. Se necesitan 
organizaciones para la propuesta… pero seguramente 
se trata de otro tipo de organizaciones. Distintas de las 
que tenemos, seguro; y distintas también de las que so-
mos capaces de imaginar por ahora.

Pròxim missatge,pròxima mobilització
Isabel Martínez, arquitecta

Les xarxes en sms internet i telefonia permeten allò que 
la precarietat laboral, amb els seus horaris i dedicació 
complerta, amb hores extra i competitivitat i alhora amb 
manca de serveis (com les escoles bressol per resoldre 
la compaginació de la vida activa, efectiva i afectiva)  no 
permet: escurçar el TEMPS per organitzar-se, enfocar-lo 
cap a accions puntuals. Agrupar individus i altres xarxes. 
Xarxes que al cap i a la fi parlen totes del mateix. Diria, 
una altra manera de fer. Amb la llei del dret a lʼhabitatge 
penjada dʼun fil de temps en tramitació parlamentària i que 
potser no sʼarribarà a aprovar, sms: Habitatge Digne.

Cal preguntar a alguns polítics, més enllà dʼadoptar 
els slògans i capgirar el seu sentit (immigrants 
casernes de Sant Andreu, Fòrum i Can Ricart):  
escolten, els polítics? Potser el següent sms serà: 
”Tots els immigrants dret de vot ja”.

Dret a la ciutat,dret a viure-hi
Joan Roca, Fòrum de la Ribera del Besòs

El dret a la ciutat comença pel dret a viure-hi. Si el mercat 
de lʼhabitatge es converteix en una dictadura implacable 
que nʼexpulsa no sols els ciutadans més dèbils sinó també

✒	Passa a la pàgina 7MONTSE CABO 
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✒	Ve de la pàgina 6
els qui, sense venir de bona família, tenen la voluntat 
dʼorientar la seva vida de manera que guanyar diners no es 
converteixi en un objectiu que domini tots els altres, el grau de 
predomini assolit pel mercat immobiliari mata la innovació, la 
creativitat personal i social, tot allò que fa la vida urbana. Que 
la proporció del salari que cal dedicar a lʼhabitatge sigui molt 
superior a Barcelona del que és, per exemple, a la majoria 
de ciutats dʼAlemanya, diu molt dʼuna ciutat que vol ser 
capdavantera dʼEuropa però que no aconsegueix superar els 
tòpics de la ciutat dels prodigis. No sols passa a Barcelona, 
és un mal general del país, però a Barcelona passa molt. 
Massa. El moviment que ara acaba de començar en favor de 
lʼhabitatge assequible -desitgem-li llarga vida- no sols té molta 
rellevància social, també pot ajudar a fer més productiva i a 
sanejar una economia excessivament orientada al guany del 
metre quadrat edificat.

Un derecho y un negocio
Raúl García, economista

La vivienda es un derecho, reconocido incluso en nuestra 
monárquica constitución, pero al mismo tiempo es un ne-
gocio, el más importante negocio hoy de nuestro eurode-
pendiente capital. El capital ya no sabe por donde andar y 
ha optado por el salto al vacío:  vamos a  aferrarnos  a lo 
que da beneficio a corto plazo, luego Dios dirá, lo que dé 
más beneficio a corto plazo es la especulación, financiera 
e inmobiliaria. En este salto, Europa desea convertir a Es-
paña en playa, hay pues que construir para los turistas y 
los jubilados ricos europeos. Son tan miopes que no se dan 
cuenta de que construcción =  destrucción del paisaje = no 
vendrán. Como soy ateo, no sé lo que Dios dirá...

Ara sʼha de fer un pas més endavant
Albert Recio, economista

Ja era hora que el tema de lʼhabitatge es convertís en 
una qüestió de mobilització juvenil. Que es passés de 
les ocupacions puntuals a la demanda de polítiques 
dʼhabitatge generals. Però calen més coses perquè el 
moviment prengui embranzida. Cal afinar les propostes 
programàtiques i situar demandes concretes. Cal també 
que altres moviments, especialment el veïnal, entrin a la 
palestra i converteixin la demanda dʼhabitatge digne en allò 
que sempre hauria dʼhaver estat: la lluita per satisfer una 
necessitat social bàsica, enlloc dʼun terreny especulatiu on 
tothom somnia fer negocis.

Una protesta positiva sense massa premsa
Fabian Mohedano, president del CJB

La seguda que varen protagonitzar prop de 2.000 joves 
de Barcelona el passat 14 de maig va posar de manifest, 
almenys, dues coses: una, que als mitjans de comunicació 
en general (amb honroses excepcions) els preocupa més 
els aldarulls que van provocar un petita minoria arran dels 
fets de lʼanomenat ʻbotellónʼ que no la protesta positiva 
de centenars de persones que posen de manifest una de 
les seves preocupacions més importants: poder accedir a 
una habitatge digne i assequible, és a dir, a lʼemancipació 
personal. La segona, és que la lentitud que demostren en 
aquesta matèria les administracions públiques, en especial 
lʼAjuntament, fa visible la separació entre les prioritats 
dʼuna part important de la ciutadania (la gent jove) i les 
institucions que ens governen a tots i que ens han de 
garantir lʼexercici dels nostres drets, entre ells el de lʼaccés 
a un habitatge digne per a tothom.

Si no sʼimpliquen els partits, no servirà
Pol Ferran, col·lectiu Estenent el Desastre

El problema de lʼhabitatge sʼha convertit, juntament amb 
la precarietat laboral, en un dels dos principals problemes 
de les classes populars i treballadores del nostre país i del 
conjunt de lʼestat.

Les mobilitzacions dels darrers dies, encara que 
segurament han estat motivades per les mobilitzacions a 
França dels mesos anteriors, són força diferents. Sorgeixen 
com a resposta a un problema estructural i no, com a França, 
en contra dʼun determinat projecte de llei. Reflecteixen un 
distanciament evident entre les necessitats dels ciutadans i la 
classe política que es manifesta en les formes i en el mateix 
contingut. Les reivindicacions són, al cap i a la fi, demandes 
dʼassitencialisme i no exigències de polítiques concretes. En 
canvi a França, les mobilitzacions eren la culminació dʼun 
extens treball de base que va aconseguir aplegar tots els 
partits polítics dʼesquerra, sindicats, estudiants, en contra 

dʼun model concret de gestió que no va poder tirar endavant.
Allò que diferencia aquestes mobilitzacions de les del 

país veí és precisament aquest inexplicable interès dels 
organitzadors en mantenir-ne al marge els partits polítics. 
Malgrat valorar-les molt positivament, creiem important 
assenyalar aquests aspectes amb un esperit crític i 
constructiu. Ens agradi o no, en el sistema actual la política 
es porta a terme a través dels partits polítics i mentre 
ells estiguin el marge dʼaquestes reivindicacions, totes 
aquestes veus, encara que tinguin la raó, malauradament 
no seran escoltades.

Manca dʼequitat generacional
Martí Checa, doctor en Geografia Humana

Com estudiós de la política dʼhabitatge en època 
franquista quedo astorat de les terribles similituds, fins i tot 
retrocessos, que hi ha amb lʼactual situació de lʼhabitatge. 
Ara bé, cal considerar que el negoci de lʼhabitatge el 
darrer any va moure 132.000 milions dʼeuros, gairebé el 
15% del PIB del país, sense considerar el negoci de les 
hipoteques. Reclamar que es modifiqui dʼalguna manera, 
és atacar una part del cor de lʼeconomia nacional. El parany 
franquista dʼestimular la propietat com a eina de control 
social ha arribat al punt final, accelerat per la vergonyosa 
especulació de la darrera dècada. Les concentracions 
per un habitatge digne, crides fetes a través dʼinternet 
i protagonitzades per joves indiquen que lʼhabitatge és 
un problema social que afecta la competitivitat i produeix 
una manca dʼequitat generacional irresoluble. Aquestes 
haurien de servir perquè els polítics sʼatrevissin a fer 
dràstiques solucions per corregir-ho. Ho dubto, si es tenen 
en compte la dependència de les administracions locals del 
fet constructor i els vincles dʼalguns dʼells amb el negoci del 
totxo. Si no és així, els joves, en comptes de seure, potser 
haurien dʼemigrar a llocs on tenir pis no els hipotequi la 
vida, ni el totxo ho faci amb lʼeconomia del país.

Bien por los jóvenes y que no se detenga
Miren Etxezarreta, economista 

Que los jóvenes se autoconvoquen para reivindicar sus 
derechos usando las nuevas tecnologías da una gran ale-
gría. Se diría que han querido compensar la mala fama que 
generaron con el botellón y  la comparación con los jóvenes 
franceses que luchan contra la precariedad laboral. Esta 
iniciativa muestra el potencial y la vitalidad que existe en la 
base de nuestra sociedad, y que, todos juntos, hemos de 
estimular y expandir. ¡Bien por los jóvenes que han descu-
bierto la necesidad de la acción colectiva y utilizan ingenio-
sas formas para expresarla¡ ¡Que sigan en su lucha!

Esperemos que no se detenga ahí. Que no se limite sólo 
a una reivindicación estrecha por sus propios intereses. Que 
perciban que el precio de la vivienda no es un problema 
aislado de especulación inmobiliaria, sino que el fondo del 
problema reside en un sistema capitalista global que hay que 

combatir. Espero que sea un primer paso, de los tantos que 
necesitamos dar, para construir una ciudad para el bienestar 
de las personas, fruto de un sistema económico y social no 
dirigido al beneficio del capital privado para unos pocos.

Noves formesde protesta política
Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política 

Mentre es diu que el 60% dels joves espanyols no 
senten interès per la política, estem assistint a noves 
formes de protesta política, sorgides de plataformes 
autònomes de partits i sindicats, que es mobilitzen 
davant del replegament significatiu en llibertats i drets 
que semblaven definitivament consolidats. I davant això, 
les institucions representatives i els partits majoritaris 
en elles, no assoleixen canalitzar aquestes absències, 
aquestes veus dels quals no tenen veu. Els nous mitjans 
tecnològics han obert possibilitats inèdites dʼacció, 
dʼagència, de protagonisme directe amb molta menor 
intermediació. I tot això es percep en les mobilitzacions 
que han anat proliferant aquestes últimes setmanes per 
diverses ciutats dʼEspanya contra la precarietat i per un 
habitatge digne. Hauríem de repensar lʼacció política i la 
participació ciutadana en moments de crisi de la política 
convencional. I per això els partits no poden seguir veient 
als moviments com simples espais dʼinstrumentalizació 
i influència, sobretot quan política i quotidianeitat ja no 
són compartiments estancs.

LLUÍS CRUSET
Concentració a la plaça Catalunya per un habitatge digne el diumenge 14 de maig.

LLUÍS CRUSET
Noves protestes per a vells problemes.
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Completar el marc per garantir dretsEva Fernández
Presidenta de la Favb

arrera de cadascun dels drets 
del títol I de l’Estatut, n’hi ha anys de 
lluites de milers de ciutadanes i de ciu-
tadans per tal d’aconseguir uns nivells de 
qualitat de vida i la defensa dels drets de 
les persones, dos àmbits dels quals malau-
radament encara estem prou lluny.

No obstant, un marc de declaracions de 
drets no és mai sufi cient (actualment en 

tenim prou proves) per tal que un dret si-
gui garantit. Encara així, les declaracions 
de drets representen el primer pas neces-
sari per tal de desenvolupar els projectes 
legals que emparin i desenvolupin els 
drets de forma concreta, i en qualsevol cas, 
ens permeten la legitimitat i la consciència 
necessària per reivindicar-los. En aquest 
sentit, entenc que paral·lelament a l’Esta-

tut s’haurien de desbloquejar lleis que són 
necessàries perquè han de donar resposta 
a situacions d’autèntica emergència social, 
com la Llei de Serveis Socials i la Llei de 
defensa del Dret a l’Habitatge. Elements 
que no han d’estar pendents de les picaba-
ralles partidistes que malauradament han 
estat la tónica al llarg de la discussió. Per 
tot això votaré sí... però...

D

L’Estatut que va néixer mortPep Ribas
Secretariat nacional de la CAL

a idea d’un projecte de nou 
estatut per a Catalunya va sorgir dels 
acords del Pacte del Tinell, sobretot 
a instàncies d’una vella reivindicació 
d’ERC, a la qual, sense massa convicció, 
es van afegir els altres components de 
l’anomenat “pacte catalanista d’esquerres” 
i posteriorment s’hi va sumar CiU, que 
fi ns al moment, mai no havia manifestat 
cap entusiasme de tenir un nou estatut.

Eren els moments propicis per fer 
un front comú contra el PP, al qual 
estratègicament es va sumar el candidat 
del PSOE, el senyor Rodríguez Zapatero, 
amb la seva històrica promesa de recolzar-
lo “tal i com sortís del Parlament”.

La desitjada, però alhora imprevista 
victòria electoral del PSOE a les eleccions, 
va deixar el tema del futur estatut de 
Catalunya com una “nosa” que calia 
resoldre, però que a l’hora no molestés, o 
millor dit, deixés les coses pràcticament 
com estan.

En aquest nou escenari era molt 
difícil pensar en un pas endavant en 

l’autogovern de Catalunya. El PSC, 
amb la seva històrica dependència de 
Madrid. Amb una IC quasi testimonial 
(més atents de no quedar fora del pastís 
que res més) i CiU, amb l’únic interès 
real i estratègic de recuperar el govern 
de la Generalitat. Únicament restava 
ERC, que estava interessada en un nou 
estatut que veritablement signifiqués 
un salt endavant, però era poc, i mal-
grat moltes de les seves declaracions 
prepotents, ni tenia la “clau”, ni la força 
necessària (ni aquí ni a Madrid) per 
aconseguir el salt endavant.

Quedava Madrid. Les reticències 
del PSOE a un salt en l’autogovern de 
Catalunya sempre han estat històriques 
i evidents; no val a dir que el PP 
obstaculitzava l’acord. Destacats dirigents 
del socialisme espanyol (Felipe González, 
Guerra, Bono, Chaves, Vázquez, etc.) no 
s’han cansat de manifestar-se contra un 

model que signifi qués un reconeixement 
nacional de Catalunya i el dret d’un 
fi nançament propi i a l’única ofi cialitat de 
la llengua catalana.

El projecte d’estatut que va sortir del 
Parlament el 30 de setembre mai no se’l 
van creure, ni els que el van signar. Tot 
va ser una pura escenifi cació. El PSC, al 
cap de dos dies ja va dir que hi presentaria 
esmenes a la baixa i CiU va començar a 

marejar la perdiu per tal de no perdre 
pistonada i pactar el que fos, per tal de 
treure’n rendiment electoral.

Tot i així, aquest projecte sortit del 
Parlament de Catalunya representava 
un veritable avenç en l’autogovern (sense 
ser sobiranista), marcava un límit a 
l’espoli fi scal que històricament hem patit 
i també un cert blindatge d’un seguit 
de competències que ens permetrien 

gestionar millor els nostres recursos, sense 
l’intervencionisme i la continuada laminació 
dels diferents governs espanyols. Malgrat 
aquests avenços, tampoc no representava 
cap pas endavant en la protecció dels 
drets lingüístics. No reconeixia com a 
única l’ofi cialitat del català, amb la qual 
cosa es feia difícil l’aplicació d’un regim 
sancionador propi i tampoc no reclamava 
la necessitat que el català fos la llengua 
vehicular en tots els usos socials.

La classe política del país sempre ha 
lamentat les insufi ciències de l’estatut del 
79, però sempre, també, les va justifi car per 
les insufi ciències de la transició democràtica 
i argumentant que amb un post-franquisme 
latent, poc més es podia haver fet. És que 
Euskadi no va passar per la transició..?

Al cap de 25 anys, hem perdut l’ocasió 
d’establir un nou marc regulador per al 
futur de la llengua: es consolida el bilin-
güisme, s’ignora la unitat de la llengua 
en tot el conjunt dels Països Catalans; 
amb les polítiques actuals el català aca-
barà essent sotmès i substituït per l’es-

panyol, sense cap possibilitat d’aplicar 
normes d’obligat compliment (justícia, 
comerç, emigració, audiovisuals, eti-
quetatge, etc.) Però a més de la llengua, 
aquest estatut és una ofensa a la digni-
tat de la ciutadania de Catalunya i al 
seu Parlament. Particularment als cen-
tenars de milers de persones que vam 
sortir al carrer amb el lema “Som una 
nació. Tenim el dret de decidir”.

Per aquest text humiliant, no calia 
viatjar amb alforges, simplement calia 
retirar el projecte d’estatut de Madrid i 
esperar una nova ocasió. Mentre, calia 
seguir treballant per a l’enfortiment 
de l’autoestima i la consciència de país 
que s’ha fet adult i vol decidir per ell 
mateix. De ben segur, uns han estat 
titllats d’immadurs, de falta de cultura 
de govern, però altres s’han venut la 
dignitat com a país a canvi d’uns minsos 
rèdits polítics a curt termini.

L

El projecte d’Estatut 
que va sortir del 
Parlament al setembre 
mai se’l van creure ni 
els que el van signar

Al cap de 25 anys 
hem perdut l’ocasió 
d’establir un nou marc 
regulador per al futur 
de la llengua 

IRMA SAMAYOA

Paral·lelament a 
l’Estatut s’haurien 
de desbloquejar lleis 
necessàries per donar 
resposta a situacions 
d’emergència social

   efl exions a l’entorn del nou EstatutR
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Nous drets
de ciutadania

Dolors Comas
Antropòloga i diputada dʼICV-EUiA

alia la pena posar-se en 
l’embolic de fer un nou Estatut? Amb 
independència de l’opinió que cadascú 
en tingui, el procés està essent tan llarg 
i amb tantes turbulències, que provoca 
cansament, ganes que s’acabi. El temps 
ens donarà oportunitat de fer-ne la 
valoració. Jo m’incloc entre els partidaris 
d’aprovar-lo, perquè en cas contrari ens 
quedaríem com estem ara, cosa gens 
emocionant, i perquè objectivament el nou 
Estatut és millor que l’actual. Tampoc 
m’agradaria que el PP se’n sortís amb la 
seva, després de la campanya despietada 
i cruenta contra Catalunya. És cert que 
volíem més, i, evidentment, ni l’Estatut 
que va aprovar el Parlament ni el que 
sortirà del Congrés, esgoten les nostres 
aspiracions com a poble. Però sí que 
l’Estatut incrementa l’autogovern, amb 
un salt qualitatiu important respecte a la 
situació que tenim ara. No tothom opina 
igual, com s’està expressant aquests 
dies, perquè al cap i a la fi  la societat és 
diversa, plural.

Dels diferents continguts que té el nou 
Estatut, crec que val la pena detenir-se a 
parlar i valorar la inclusió d’un títol, que 
és molt important des del punt de vista 
ciutadà, perquè incorpora nous drets de 
ciutadania. És el títol I, de drets, deures i 
principis rectors, així es diu. Es tracta de 
tot un conjunt de disposicions, part de les 
quals estan formulades en forma de drets, 
que comporten l’obligació de fer-los efectius, 
perquè són protegits i exigibles, i d’altres 
estan formulats com a principis rectors, és a 
dir com a obligacions d’actuació dels poders 
públics. L’Estatut vigent no té cap títol com 
aquest, i en l’únic article que parla de drets 
es remet a la Constitució espanyola.

La incorporació d’aquest títol és una 
novetat i fa que el nou 
Estatut esdevingui 
un text socialment 
avançat. El concepte 
de ciutadania 
s’aprofundeix. Així ho 
afi rma Joan Subirats 
en un article titulat 
“La novetat dels drets”, on destaca que el 
nou Estatut és molt millor que el del 79, i 
ho és, entre d’altres raons, per la inclusió 
d’aquest títol. Opina que el nou text canvia 
a millor en els continguts, amb més drets; 
canvia a millor en to i en llenguatge; i 
canvia a millor en el concepte de ciutadania, 
que s’amplia. El president de l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya, Jaume 
Saura, destaca per la seva banda que els 
drets recollits a l’Estatut incorporen en 
bona part els integrats en la Carta de drets 

humans emergents, aprovada l’any 2004, 
i que quan l’Estatut sigui aprovat situarà 
Catalunya al capdavant dels pobles i països 
democràtics respectuosos amb els drets i 
llibertats. I una altra qüestió important, 
la ciutadania s’entén en sentit ampli i no 
restringit, de manera que la major part dels 
articles, especialment els de caràcter civil i 
social, s’apliquen a “totes les persones”, que 
són les subjectes de drets, i no solament als 
qui són legalment “ciutadans”. 

Quins són els drets incorporats en l’Es-
tatut? Entrem en els continguts concrets.

Pel que fa als drets en l’àmbit civil i 
social destaquen 
els que afecten 
els menors, les 
persones grans, 
i les dones; el 
dret de totes les 
persones a morir 
amb dignitat; 

drets en l’àmbit educatiu; també de la 
cultura, inclòs el deure de preservar el 
patrimoni cultural; dret a la salut; dret de 
les persones pobres a accedir a un salari 
ciutadà; drets laborals; drets ambientals, 
incorporant el dret a accedir a les dades 
sobre contaminació de l’aire o de l’aigua, 
per exemple. Un altre capítol regula els 
drets en l’àmbit polític i administratiu, 
amb el reconeixement del dret a la 
participació; del dret d’accés als serveis 
públics, i del dret a la protecció de dades. 

I el capítol de drets lingüístics inclou el 
dret i el deure de conèixer el català, que 
s’equipara a tots els efectes amb el castellà, 
i incorpora les regulacions d’ús de les dues 
llengües ofi cials en les administracions 
públiques presents a Catalunya.

La relació de drets seria una mera 
declaració de bones intencions si no anés 
acompanyada d’un sistema de garanties 
que el mateix Estatut incorpora. Els 
Drets, en la mesura que són exigibles, 
poden ser recorreguts per via judicial 
davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Els drets són tutelats pel 
Consell de Garanties 
Estatutàries (l’actual 
Consell Consultiu), 
que podrà emetre 
informes vinculants. 
El Síndic de Greuges 
té la funció de 
protegir i defensar 
els drets reconeguts a l’Estatut, amb una 
ampliació de les seves intervencions.

Els principis rectors, que integren el 
conjunt de polítiques que han de promoure 
els poders públics i que, per tant, orienten 
l’acció dels governs, suposen la incorporació 
d’aspiracions i valors que avui estan 
àmpliament estesos en la societat catalana. 
Entre aquestes polítiques podem citar les 
que afavoreixen l’emancipació dels joves; 
les que afavoreixen la integració social, 
econòmica i laboral dels discapacitats; les 

V

que promouen l’eradicació del racisme; 
les que afavoreixen l’acolliment de les 
persones immigrades; les que fomenten la 
participació social en l’elaboració, prestació 
i avaluació de les polítiques públiques; 
les de caràcter ambiental, contra la 
contaminació i que lluiten contra el canvi 
climàtic; les que fomenten el transport 
públic amb el criteri de la sostenibilitat; 
les que garanteixen l’etiquetatge en català; 
les que fomenten la pau i la cooperació; les 
que faciliten l’accés a les tecnologies de la 
informació i la comunicació; les que vetllen 
pel manteniment de la memòria històrica. 
I vull acabar citant literalment un article 
que diu el següent: “Els poders públics han 
de vetllar perquè la lliure decisió de la dona 
sigui determinant en tots els casos pel que 
fa a les qüestions que poden afectar-ne la 
dignitat, la integritat i el benestar físic i 
mental, en particular pel que fa al propi 
cos i a la seva salut reproductiva i sexual”.

Aquest darrer article, que apel·la al 
dret al propi cos (una vella i coneguda 
reivindicació de les dones en la seva lluita 
per la igualtat), ha estat constantment 
impugnat pels partits conservadors, 
que hi veuen un reconeixement del dret 
a l’avortament. Com també ha estat 
qüestionat el dret a l’eutanàsia, que 
l’Estatut recull com “el dret a viure la pròpia 
mort amb dignitat”. També la concepció 
realista i oberta de la família que recull 
l’Estatut ha estat fortament criticada pels 
sectors més reaccionaris: l’Estatut reclama 
protegir les “diverses modalitats de família”, 
cosa que desagrada a Unió Democràtica de 
Catalunya, i la Fundación para el Análisis 
y Estudios Sociales (FAES, institució 
reaccionària presidida per José M. Aznar, i 
altaveu ideològic del PP) ho interpreta com 
la porta d’entrada d’una futura ampliació 
del matrimoni a unions poligàmiques. 
Realment és un argument ben rebuscat 
i pintoresc per intentar desqualifi car 
l’Estatut, però així són les coses. 

De fet, el combat ideològic a l’entorn de 
l’Estatut s’ha lliurat a l’entorn d’aquest 
títol (el combat nacional ho ha fet a 
l’entorn dels símbols, les competències i el 
fi nançament). El títol de drets i deures no 
agrada als partits de dretes, i això és ben 

signifi catiu. CiU hi 
va votar en contra 
en el Parlament, 
adduint que n’hi 
havia prou amb 
redactar una Carta 
de Drets i Deures 
que aprovés el 

Parlament. Tampoc agrada al PP, que 
argumenta el caràcter “intervencionista” 
de l’Estatut, ja que, al seu entendre, respon 
a un model determinat de societat que ells 
no comparteixen. De fet, el nou Estatut no 
defi neix un model de societat, sinó que 
incorpora nous drets de ciutadania que, 
com a tals, obliguen els futurs governs 
(amb independència del seu color polític), 
orienten les seves actuacions, limiten el 
poder dels governants i n’atribueixen més

✒Passa a la pàgina 11

Els drets, en la mesura 
que són exigibles, 
poden ser recorreguts 
per via judicial

IRMA SAMAYOA

L’article que apel·la 
al dret al propi cos ha 
estat impugnat pels 
partits conservadors

   efl exions a l’entorn del nou EstatutR
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✒Ve de la pàgina 10
al poble. El que sí és cert (ho he dit abans i hi insisteixo 
ara), és que l’Estatut és progressista, justament perquè 
aquest títol persegueix consolidar l’estat del benestar, així 
com els avenços socials, ambientals, d’equitat de gènere i 
de participació política, que avui la major part de la societat 
catalana comparteix, vol defensar i ampliar, i impedir que 
en un futur puguin ser retallats. El fet que es vegin recollits 
en la llei de lleis de Catalunya ho garanteix molt millor que 
si ho fos en una simple carta de drets i deures.

Tornem al combat ideològic, que s’ha donat en el debat 
de l’Estatut, amb menys soroll que el nacional, però que 
ha estat molt present en tot moment. En aquella llarga 
nit del 29 al 30 de setembre, en què es debatia l’Estatut 
al Parlament, i esperàvem la fumata blanca de l’acord, hi 
havia dos grups reunits al mateix temps: un a l’entorn del 
fi nançament; l’altre, a l’entorn de la declaració com a laic 
de l’ensenyament públic. Unió Democràtica de Catalunya, 
i la jerarquia eclesiàstica, que va actuar com a lobby de 
pressió, pretenien i en part van aconseguir eliminar-ho. 
Finalment, la laïcitat va quedar circumscrita a les escoles 
de titularitat pública, quedant-ne exemptes, doncs, les 
privades concertades, i introduint-se també el dret a rebre 
ensenyament religiós i moral. L’única posició contrària a 
aquesta desnaturalització de la laïcitat va ser la d’ICV-
EA, que es va quedar sola defensant la separació clara i 
efectiva de l’Estat i l’Església. Aquest debat fou una mostra 
del combat ideològic; també ho ha estat, clar, de la defensa 
del negoci i del control ideològic per part de l’Església.

El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya suposa 
un doble pacte. És, en primer lloc, un pacte amb la 
ciutadania de Catalunya i, en segon lloc, un pacte amb 
l’Estat. 

L’Estatut és un pacte amb la ciutadania perquè fa una 
aposta per un país avançat, que recull les noves realitats 
i reptes del segle XXI, amb uns drets socials que donen 
resposta a les preocupacions, als problemes i als reptes de 
les persones. Possiblement Manolo Vázquez Montalban 
diria que estem fent un Estatut “para la nación real”, no 
la identitària, sinó la conformada per la gent que viu i 

treballa a Catalunya. Aquest pacte, el dels drets, s’ha 
pogut complir i crec que queda molt ben recollit. Gairebé 
les 39 entitats que van comparèixer en el Parlament i 
la immensa majoria de les 400 associacions i entitats de 
la societat civil organitzada consultades pel Govern, van 
plantejar la inclusió d’aquest títol com una exigència i 
van formular propostes concretes relacionades amb el 
seu camp d’activitat. 

Però l’Estatut és també un pacte amb l’Estat, en 
reclamar el reconeixement nacional de Catalunya, una 
redistribució del poder polític amb més autogovern, un 

fi nançament més just i una redefi nició de les relacions 
amb l’Estat i amb la Unió Europea. Aquest altre pacte està 
resultant molt més difícil i complicat. El repte que s’ha 
llençat des de Catalunya al Govern de l’Estat i a les Corts 
és un desenvolupament a fons de l’autogovern en una 
perspectiva federal, i això no s’acostuma a dir; millor dit, 
mai es diu des de Madrid. La manca de model d’estat del 
PSOE ha contribuït a enrarir el clima del debat de l’Estatut, 
per la impossibilitat de transmetre al conjunt dels pobles 
d’Espanya l’horitzó cap al qual es vol caminar, cosa que 
suposaria establir unes regles del joc clares. El PP hi ha 
trobat una via per enaltir el centralisme espanyolista, que 
aquest sí que té un model conegut i ben identifi cat, sense 
cap pudor en difondre mentides i fomentar la crispació, en 
la seva estratègia d’enfonsar l’actual Govern i de guanyar 
vots. La manca d’unitat dels partits catalans, la rigidesa 
del PSOE en la negociació, l’opció de Rodríguez Zapatero 
per donar la màxima rellevància al pacte amb Artur Mas, 
l’escàs lideratge de Maragall i el radicalisme que ha llençat 
ERC al precipici del no i a acabar cohabitant amb el PP 
en el fre a l’autogovern, dibuixen un escenari polític molt 
complicat en els propers mesos. 

Tot plegat és ben complicat, efectivament, en un 
moment en què els ciutadans han de decidir si donaran o 
no suport a l’Estatut en el referèndum que hi haurà ben 
aviat. Em permeto recomanar que construïm la nostra 
opinió en base al contingut i articles concrets del nou 
text, que cal valorar pel que són i també en relació al que 
tenim ara.

CTD 
Centre de Treball i Documentació

Haurem d’esperar la concreció

ens dubte el nou Estatut 
d’Autonomia ha tingut una història 
llarga i ha patit una gestació complicada 
que és difícil d’avaluar amb poques 
paraules. I, tot i que el seu desplegament 
futur representarà plausiblement un 
pas positiu pel que fa a l’autogovern 
dels veïns i veïnes del país, així com de 
l’articulació de Catalunya amb la resta 
de l’Estat espanyol, cal reconèixer que 
també ha provocat l’allunyament de molts 
ciutadans de la política institucional, 
al temps que ha esperonat tensions 
latents amb les diferents comunitats 
que constitueixen Espanya i afeblit els 
sentiments de solidaritat entre els pobles 
del conjunt de l’Estat, amb l’ajut -convé 
dir-ho- de la política crispadora del PP. 

Sens dubte el bon govern d’un 
país es projecta sobre molts àmbits 
d’intervenció. Cal que funcionin bé els 
serveis quotidians i s’han de prendre unes 

decisions estratègiques que afavoreixen 
(o hipotequen) els avenços futurs, a més 
de tenir cura dels aspectes simbòlics que 
donen cohesió a qualsevol comunitat i de 
conrear la participació ciutadana per tal 
de desenvolupar una bona sintonia entre 
els representants escollits i els votants. 
Des d’aquest mirador és clar que no falten 
objeccions i crítiques amb la manera com 
s’ha endegat el projecte del nou Estatut, 
com s’ha desenvolupat el procés i com s’han 
assolit els resultats fi nals. Però no és ara el 
moment d’entrar en aquestes qüestions. 

Sens dubte aquest projecte d’elaborar 
un nou Estatut sintonitzava amb algunes 

demandes latents de la ciutadania, tant 
pel que fa al reconeixement d’una identi-
tat pròpia com respecte d’un major control 
dels ingressos i despeses públiques per 
part de les administracions catalanes. 
Però és evident que les passes fetes de 
cara a la seva aprovació fi nal han estat 
molt més atentes als interessos parti-

distes en presència que a la sensibilitat 
dels ciutadans. Tanmateix també cal re-
conèixer que la seva concreció pràctica 
es trobava sotmesa a importants servi-
tuds legals, institucionals i socials que 
sovint no s’han explicat prou bé. D’altra 
banda, convé no oblidar que el dret a 
decidir rarament és una opció sense res-

triccions importants. Fet i fet, unes Corts 
Constituents només són viables en casos 
d’emergència històrica. 

D’altra banda, a l’hora d’avaluar 
mesures polítiques concretes constitueix 
sens dubte un bon criteri preguntar-se 
fi ns a quin punt milloren el benestar de 
la gent, la seva capacitat d’intervenció 
sobre els assumptes públics (tant en 
termes individuals com col·lectius) i 
la seva consciència cívica i solidària. 
I és clar que sobre tot això els efectes 
pretesament benèfi cs de l’Estatut només 
es podran copsar de debò en un futur més 
o menys llunyà.

Per tant, des de la perspectiva dels 
veïns de Barcelona, sembla que el nou 
Estatut d’autonomia no produirà un 
encís extraordinari, sinó que representa 
més bé un pagaré un xic imprecís, que 
promet millores futures sovint poc 
concretes amb terminis de cobrament 
incerts i amb compromisos difusos per 
part de les organitzacions polítiques 
que l’han avalat. Sens dubte els canvis 
generats pel nou marc estatutari no seran 
sensacionals. El model socioeconòmic 
romandrà si fa no fa el mateix, tot i que 
alguns drets i deures dels ciutadans 
de Catalunya quedaran ara més ben 
perfi lats. Però encara hem de veure i 
viure si els problemes essencials de la 
vida quotidiana seran millor gestionats i 
resolts amb la nova carcassa autonòmica. 
Ens referim evidentment a les condicions 
de treball i d’habitatge, a la seguretat 
individual i col.lectiva, a la sanitat, a 
l’ensenyament, a la cura dels vells i 

dels dependents, al bon funcionament 
dels serveis públics de tota mena, a la 
integració dels immigrants, als problemes 
del medi ambient, al respecte escrupolós 
dels drets humans, a la solidaritat amb 
els desvalguts i marginats, en defi nitiva al 
desenvolupament d’una democràcia més 
plena i participativa en tots els àmbits 
vitals de les persones humanes.

S

IRMA SAMAYOA

Possiblement Manolo Vázquez 
Montalbán diria que estem fent 
un estatut per a la nació real

Es prometen millores 
futures sovint 
poc concretes, 
compromisos difusos
i terminis incerts

   efl exions a l’entorn del nou EstatutR
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Tenim molts reptes al davantJordi Porta
President dʼÒmnium Cultural

esprés d’un llarg període de 
gestació, d’aprovació pel Parlament de 
Catalunya i de negociació en el Con-
grés dels Diputats de l’Estat, entrem 
aquestes dues darreres setmanes en el 
tràmit fi nal d’aprovar-lo o no pel poble 
de Catalunya a través d’un referèndum. 
És per això que es convoca el dia 18 de 
juny i una primera recomanació que cal 
fer és que els ciutadans i les ciutadanes 
vagin a votar. Democràcia és participa-
ció i estimular el fet d’anar a votar, sigui 
el que sigui, és una manera de reforçar 
el sistema democràtic. Els impediments 
que sembla que posa la Junta Electoral 
en el sentit de simplement recomanar 
anar  a votar, sigui en el sentit que sigui, 
em sembla un error.

Convé informar-se bé del seu contin-
gut. És un  text llarg però pot ser conve-
nient tenir en compte els punts bàsics: 
El concepte de nació i els drets històrics, 
el tractament de la llengua, la definició 
dels drets socials bàsics, el finançament 
de la Generalitat, i la presència inter-
nacional.

Com sempre en aquests casos hi haurà 
qui creu que no es pot acceptar perquè ha 
quedat molt retallat, i hi ha qui creu que 
té moltes possibilitats de cara al futur i 

que cal aprovar-lo. Sobre les preses de 
posició a favor del sí o del no hi ha infl uït 
també el procés i els pactes que han des-
embocat fi nalment en el text que ara es 
posa a votació.

Sobre la conveniència de que surti 
aprovat o no, tindrem raons per analit-

zar-ho d’aquí a quatre o cinc anys. Si surt 
aprovat veurem si es compleixen alguns 
acords que preveu el nou Estatut, per 
exemple, una inversió en infrastructures 
a Catalunya equivalent a la seva contri-
bució al PIB espanyol, és a dir u n 18’5% 
en comptes del 12% actual. Si no sur apro-

vat, també veurem si d’aquí a quatre o 
cinc anys si tenim un escenari polític, tant 
a Espanya com a Catalunya, que permeti 
negociar un nou estatut en millors condi-
cions que les actuals.

En tot cas convé començar a treballar 
a partir d’ara. Si les eleccions convocades 
ho permeten, ja ho hem de fer el mes de 
setembre. I sinó, a partir del gener del 
2007, perquè el cert és que tenim molts 
reptes al davant als quals cal donar 
resposta. Sense moure’ns de l’àmbit 
cultural, cal pensar en l’increment de 
l’ús de la llengua catalana, la integració 
lingüística i cultural de la nova immigra-
ció, la presència internacional a la Unió 
Europea i la UNESCO, la potenciació de 
les indústries culturals i la potenciació 
de la llengua catalana en el cinema i en 
les televisions digitals, etc.

Per a  tot això, a més d’un Estatut 
d’Autonomia satisfactori, necessitem la 
voluntat dels ciutadans de Catalunya 
per respondre amb coratge i efi càcia a 
les difi cultats que podem anar trobant 
en un món cada vegada més globalitzat. 
Catalunya pot fer una contribució impor-
tant al futur de la humanitat, en aquest 
sentit, com a model d’integració i voluntat 
col.lectiva de ser.

D

IRMA SAMAYOA

   efl exions a l’entorn del nou EstatutR
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Lʼentorn i els accessos del CEIPM 
Pau Vila-Escola Bressol Bellmunt, al 
barri de la Marina, a Montjuïc, està 
completament degradat i és perillós 
per als usuaris: brossa sense recollir, 
forats i restes dʼobres sense sanejar, 

camins per acabar, vidres de cotxes 
abandonats, deposicions de gossos 
arreu... La situació ha estat denunciada 
pels pares i mares dels alumnes 
mitjançant com a mínim quatre cartes 
a lʼalcalde ¡des del passat inici de 
curs!, al setembre de 2005. Lʼúltima 
està datada el 29 de maig de 2006. 
També denuncien que els accessos 
no sʼhan adaptat per a discapacitats 
i que la guàrdia urbana no porta un 
control dels gossos perillosos que 
abunden a la muntanya. LʼAjuntament 
no ha donat senyals de vida i està a 
punt dʼacabar-se el curs escolar. Els 
pares no entenen que els problemes 
dʼuna escola de titularitat municipal no 
siguin una prioritat per a lʼajuntament 
responsable, que, a més a més, 
omple la ciutat de propaganda sobre 
la revitalització de la muntanya de 
Montjuïc. Cansats i resignats, sʼho 
prenen amb ironia i en una de les 
cartes feliciten directament lʼalcalde 
perquè després del despreniment dʼuna 
part de la muntanya no es va haver de 
lamentar cap dany personal. Quant de 
temps més hauran dʼesperar?

Abandonat
Aquest cartell està penjat al carrer Rull fa una pila dʼanys, 
tants que ni ens en recordem, segur que abans del 92. 
Els baixos de lʼedifici havien dʼacollir la nova seu de la 
Favb. Un dia, el regidor de torn, tampoc no ens recordem 
del nom, ens va trucar alarmat. El districte només 
disposava dʼun edifici que reunís les condicions per 
construir, urgentment, lʼescola que necessitava. Ens va 
costar tornar el local, però vam donar prioritat a lʼescola 
per sobre dels nostres interessos. Van posar una lona i es 
van quedar tan tranquils. Urgències municipals que van 
deixar de ser-ho. Un edifici tancat, demanant ser okupat, 
i, de lʼescola, si tʼhe vist no meʼn recordo. Felicitats.

EL CUARTO FOSC
Lʼescola Pau Vila

JULIA RUIZ

Morir de misèria
21 de maig. Un terrat de la Barceloneta ocupat 
amb diferents barraques auto-construïdes. Les 
habitaven persones sense sostre, algunes dʼelles 
immigrants. Amuntegats i rodejats de misèria. Un 
matalàs donava descans al cos sense vida dʼuna 
persona. Ensurt al veïnat, trucada a la policia i 
aixecament del cadàver. Era un terrat-pastera. 

Feia dies que sʼhavia denunciat al districte, per 
part de la presidenta de la Favb: “no volem ser 
insensibles a les desigualtats creixents que vivim”. 
El districte va respondre amb silenci administratiu. 
Els pisos i terrats-pastera han de donar pas a unes 
condicions dignes dʼhabitatge. Van dir que havia 
mort de mort natural, però va morir de misèria.

LAURA TORIBIO

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

c/ de la Cera, 33 - 08001 Barcelona
93 442 00 97
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TODO EN VIAJES
OCIO O NEGOCIO

títol GC 780

Padilla, 216 - Barcelona
Tf. 93.232.81.06 y 93.232.81.11

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55

Lʼestadi de les goteres, 
el que porta el nom de 
Lluís Companys, ha de 
ser reparat amb unes 
obres dʼenvergadura. 
Ens costaran 9,8 milions 
dʼeuros. Lʼestadi ens va 
costar 48,4 milions. Una 
reparació que significa 
un 20% de la despesa 
de tot lʼestadi. Alguna 
cosa es va fer molt 
malament. No és normal. 
Ai, si en Companys 
aixequés el cap!

Pífies 
olímpiques

Quatre associacions de 
veïns i veïnes de Gràcia 
han denunciat per activa 
i per passiva que el 
grup hospitalari Quirón 
obté, amb la proposta 
municipal actual, uns 
beneficis de 12,5 milions 
dʼeuros, Càlcul dʼun 
estudi realitzat per la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya. Gran 
negoci per a aquest grup 
privat i, com sempre, la 
ciutat perd uns espais 
que acabaran convertint-
se en habitatges dʼalt 
estànding.

Quirón 
especula

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.

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

GELATS, ORXATES,
GRANITZATS, ENTREPANS 

eltioche1912@hotmail.com
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a gestió de l’aigua que s’ha fet 
fins ara ha estat sempre basada 
en l’augment de les ofertes 

d’aigua. S’ha fet una gestió enfocada a 
garantir una disponibilitat d’aigua per a 
demandes sempre creixents dels diversos 
usos: agrícola, industrial i urbà. L’aigua 
s’ha anat a buscar cada cop més lluny, 
amb embassaments i transvasaments, i a 
costa de la sobreexplotació dels aqüífers i 
dels rius.

Aquesta gestió de l’oferta d’aigua sense 
límits ens porta a dos nusos difícils d’em-
passar: per una banda hi ha una pressió 
excessiva sobre els sistemes naturals. El 
Ter, el Llobregat i d’altres rius presenten 
un estat ecològic deficient, i bona part dels 
aqüífers estan contaminats i disminuïts. 
El deteriorament general de la qualitat 
de l’aigua del medi natural no permet 
continuar mantenint, a tota costa, noves 
ofertes d’aigua.

Per altra banda, una disponibilitat 
d’aigua sense límits ens fa creure que 
tenim dret a tota l’aigua que vulguem i 
que només és una qüestió de pagar-la al 
preu que calgui, com qualsevol altra mer-
caderia. Vivim en una societat que erròni-
ament creu que a més consum més benes-
tar. Però l’aigua no és una mercaderia, ni 
està demostrat que més consum d’aigua 
sigui sinònim de més benestar.

En contraposició a aquesta gestió de 
l’aigua, ja fa temps que s’està parlant 
de la Nova Cultura de l’Aigua. Nova 
perquè significa una altra manera de fer, 
cultura perquè l’aigua no és només una 
mercaderia sinó un valor.

L’aigua com a valor
La idea de l’aigua com a valor vol dir que 
ja no podem pensar en l’aigua només com 
una mercaderia, un recurs mercantil  o 
un negoci, sinó que l’aigua és un valor 
des de diferents perspectives: l’aigua és 
un valor social, mediambiental, cultural, 
patrimonial i simbòlic. Socialment 
cobreix les nostres necessitats de 
supervivència per beure, per rentar-nos, 
per conrear. A nivell mediambiental és 
un recurs natural per als éssers vius i el 
medi en què vivim.  Culturalment l’aigua 
està lligada al territori i ha definit en 

bona mesura la manera en què els pobles 
s’han configurat i té un sentit de bellesa 
i d’identitat dels pobles i també té un 
sentit simbòlic per a moltes cultures i 
maneres de veure la vida.

Una nova manera de fer
Ens cal una gestió de l’aigua que permeti 
lligar els usos humans i les necessitats 
del medi natural, sense hipotecar cap de 
les dues vessants. Es tracta de recordar 
que nosaltres formem part d’aquest medi 
i ens cal garantir una disponibilitat 
d’aigua de qualitat de forma sostenible 
per al medi natural.

Bona part dels principis de la Nova 
Cultura de l’Aigua estan recollits en la 
legislació europea de la Directiva Marc 
d’Aigua. La DMA parla de la millora 
i manteniment de l’estat ecològic dels 
ecosistemes aquàtics i d’un ús racional i 
sostenible de l’aigua.

La qüestió central és que només tindrem 
uns subministraments d’aigua segurs 
i saludables si tenim uns ecosistemes 
aquàtics (rius, llacs, aiguamolls) en bon 
estat. Això vol dir que no podem oferir 
aigua il·limitadament i que la que tenim 

l’hem d’utilitzar de manera eficient i en 
equilibri amb el territori.

Aquest estiu passat vam parlar molt 
de la sequera, com si fos una calamitat 
caiguda del “cel”, i que per tant ara ens 
toca fer sacrificis i estalviar aigua perquè 
els embassaments estan buits. Però ni 
la sequera és una calamitat, ni l’estalvi 
ha de ser una reacció puntual a estius 
secs. Per començar, sempre hi ha hagut 

períodes cíclics de sequeres. Vivim en un 
país mediterrani amb pluges irregulars, 
concentrades en pocs dies a l’any i amb 
períodes secs de tant en tant. Aquest és el 
clima que caracteritza el medi en el qual 
vivim. Una gestió sostenible, en equilibri 
amb el medi natural, vol dir una gestió 

adaptada a aquest clima i no una gestió 
correctiva de la ”natura”. Per acabar, 
la millor resposta no és tancar l’aixeta 
durant un estiu. Una bona gestió s’ha 
de basar en fer sempre un ús eficient de 
l’aigua i en crear mitjans per evitar-ne 
el malbaratament, això es traduirà en 
estalvi real a llarg termini. Mentre que els 
sacrificis voluntaristes, exigits sobretot a 
la ciutadania, només ens portaran al 
desencís i a l’aplicació de “solucions” que 
per precipitades i costoses probablement 
esdevindran errònies.

Canviar a un model més sostenible
Seria bo que la sequera de l’estiu passat 
servís per estimular més passes en el camí 
de la Nova Cultura de l’Aigua. Ara ens toca 
deixar una gestió basada en l’oferta per fer 
una gestió basada en definir les demandes 
d’aigua i optimitzar els recursos. Hem 
de  reduir el malbaratament d’aigua 
en l’àmbit agrícola, industrial i urbà, 
així com les pèrdues de les xarxes. Ens 
cal reciclar, millorar la depuració de 
les aigües residuals i utilitzar l’aigua 
depurada per al reg, per a usos industrials 
o per recarregar aqüífers, quan la qualitat 
ho permeti. Controlar els abocaments 
il·legals i la contaminació. Augmentar 
la permeabilitat del sòl, incrementant 
la superfície vegetal i de paviment 
permeable (per recarregar els aqüífers i 
evitar inundacions). Pensar a reutilitzar 
les aigües grises a nivell domèstic per les 
cisternes del wàter, i aprofitar les aigües 
pluvials en habitatges, parcs i jardins 
públics. Ens cal reformar les tarifes 
perquè incentivin l’ús eficient i l’estalvi 
d’aigua.

Si volem una bona gestió, hem d’inte-
grar les previsions dels efectes del canvi 
climàtic en la planificació hidrològica.

Pot semblar que ara es parla d’una 
Nova Cultura de l’Aigua i que demà tocarà 
parlar de la nova cultura per a l’energia, 
per al territori o per a la mobilitat... Però 
no és una moda: és que la natura realment 
“ens  planteja” uns límits i l’aigua n’és 
un. En aquest cas haurem de pensar en 
canviar de model, ja que el nostre sistema 
de vida no serà sostenible sinó aprèn a 
conviure amb aquests límits.

L

La nova cultura de l’aigua,
per un canvi de model

Judith Seubas
Grup de lʼaigua dʼEcologistes en Acció de Catalunya

Enrere queden les impressionants 
movilitzacions contra el transvasament de 
l’Ebre. Enrere queda una llarga lluita contra 
els abusos en el rebut de l’aigua, que va 
deixar pendent un objectiu mediambiental: 
que es tragués dels rebuts de l’aigua la 
taxa del tractament dels residus. Enrere 
queden els temors d’imminents restriccions 

del subministrament d’aigua del passat 
estiu. Però el problema de l’aigua perviu, 
i és necessari continuar reflexionant. El 
dossier que hem preparat és una realitat 
gràcies a les aportacions de membres de la 
Xarxa per a una Nova Cultura de l’Aigua, 
de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, del 
grup d’aigua d’Ecologistes en Acció i del 

Departament de Medi Ambient de CCOO. 
Judith Seubas fa una crida a canviar el 
model de gestió i ús de l’aigua,  Xavier Fusté 
analitza la situació a Catalunya, Antoni 
Estevan ens explica els pros i contres 
de les desaladores i Joana Bou valora la 
importància de millorar els nostres hàbits. 
La portada és un treball de l’Àlex Ayaso.

L’aigua, un bé escàs

El camí és canviar 
una gestió basada en 
l’oferta per una basada 
en definir les demandes 
i optimitzar els recursos
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La bossa de paper
Origen: platges i embarcacions.
Conducta: dificulta greument la digestió
a alguns animals marins.
Mitjana de vida: 4 setmanes.
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a nova cultura de l’aigua (NCA) 
ha emergit amb força com 
una alternativa real a l’actual 

manera de gestionar l’aigua. La lluita de 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), 
recolzada per una ciutadania activa i 
compromesa contra l’antic PHN, junt 
amb la tasca més modesta i localitzada 
d’altres col·lectius que a Catalunya 
hem anat treballant per la NCA és ja 
patrimoni d’aquells i aquelles que estem 
per un món més just i sostenible. És molt 
important manifestar que l’aliança entre 
els moviments socials i els científics i tècnics 
que estem per la NCA va ser fonamental per 
tombar el PHN del PP i que aquesta és una 
aliança que s’ha de mantenir en el futur.

L’objectiu de la NCA és la qualitat en 
línia amb les exigències de la Directiva 
Marc de l’Aigua (DMA). Però la NCA no pot 
oblidar les necessitats d’aigua dels humans 
i per això busca millorar l’estat ecològic dels 
ecosistemes per poder garantir la qualitat 
de l’aigua per al consum. La NCA pretén 
també que hi hagi una bona garantia per 
als abastaments i altres usos de l’aigua. 
Per això cal reconèixer el context climàtic i 
hidrològic en què cada societat humana es 
desenvolupa i cercar el màxim d’eficiència 
en la utilització dels recursos. Per evitar 
estratègies insostenibles la NCA considera 
clau el model de gestió territorial i per tant 
vol que la política de l’aigua no sigui només 
una política sectorial sinó que es converteixi 
en un element clau que condicioni i ordeni 
la política territorial. Aquest aspecte 
resulta imprescindible si es volen mantenir 
les connexions entre diferents ecosistemes 
i la diversitat associada als cursos 
fluvials, que són els que més pateixen les 
transformacions urbanístiques i l’increment 
en la construcció d’infraestructures.

La NCA s’ha de practicar amb transpa-
rència i participació ciutadana tal com es 
posa de manifest en la DMA. Tot plegat 
ens porta a la necessitat de superar les 
velles organitzacions sectorials que ara 
gestionen l’aigua. Cal crear una nova ad-
ministració de l’aigua que participi activa-
ment en la política territorial i sigui capaç 
de transformar-la en més sostenible.

Poc a poc a Catalunya s’estan posant 
les bases que ens poden acostar al compli-
ment dels requeriments de la DMA.

Actualment, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) està actualitzant el Pla hidrolò-
gic de les conques internes de Catalunya 
per adaptar-lo a la nova normativa euro-
pea. L’anomenat Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya ha d’estar 
acabat, segons la DMA, l’any 2009.

La incorporació d’alternatives per a una  
gestió sostenible de l’aigua a Catalunya, 

elaborades en el marc del conveni signat 
entre l’ACA i la Fundación Nueva Cultura 
del Agua, tenen com objectiu desenvolupar 
un sistema de gestió sostenible dels recur-
sos existents, de manera que es satisfacin 
les necessitats de la població i dels agents 
socioeconòmics sense malmetre els siste-
mes aquàtics i vetllant per un ús racional 
i eficient dels recursos que garanteixin la 
seva preservació i la seva disponibilitat 
per a les generacions futures.

Les inversions necessàries per assolir 
aquest objectius s’estan dirigint a:

●	 Reutilitzar les aigües regenerades 
procedents d’estacions de depuració d’ai-
gües urbanes.

●	 Intensificar l’ús integrat d’aigües 
subterrànies, superficials i de xarxa.

●	Aplicar les millors tècniques dispo-
nibles per millorar la qualitat de rius i 
aqüífers.

●	 Tractar específicament els runams 
salins d’origen minaire de la conca del 
Llobregat.

●	Instal·lar depuradores per augmen-
tar el recurs disponible.

●	Fomentar l’estalvi agrícola, domèstic 

i industrial.
Però l’aplicació de la NCA és molt més 

que un conjunt de tècniques que serveixen 
per obtenir més recursos o per estalviar 
aigua. Es tracta d’una nova manera 
d’enfocar la gestió de l’aigua centrada en la 
qualitat i en la conservació dels ecosistemes 
i el territori. El més important de la NCA 
és que es produeixi un canvi radical en la 
manera com es percep la problemàtica de 
l’aigua tant per part dels administradors 
com dels administrats. Per això, la 
primera cosa que demanda una NCA és 
transparència i claredat en la generació 
i la transmissió de la informació i molta 
participació dels propis administrats, que 
han d’actuar en el procés de presa de 
decisions. Reduir la gestió de l’aigua a un 
balanç de recursos i demandes és continuar 
amb la vella política de l’aigua. La NCA 
pretén precisament no caure en aquesta 
simplificació i presentar un veritable 
programa de gestió, no un simple balanç.

L’aplicació de la NCA a la gestió es 
fonamenta en quatre principis: 

1- La sostenibilitat, o sigui, que es 
mantinguin uns ecosistemes sans que 

permetin comptar desprès amb subminis-
traments d’aigua segurs i saludables.

2- La subsidiarietat, o sigui que les 
decisions s’han de prendre al nivell més 
proper possible als llocs on l’aigua és 
usada o es troba degradada. 

3- L’eficiència, o sigui, obtenir l’aigua 
al millor cost possible amb les millors tec-
nologies possibles que ofereixin beneficis 
ambientals tangibles.

4- La participació activa de les parts 
interessades, o sigui, una planificació 
d’avall cap amunt per atorgar legitimitat 
i acceptació social a les mesures que es 
prenguin.

Aquesta metodologia està servint de mo-
del per bastir un nou sistema de gestió de 
l’aigua a Catalunya. Aquest model es sinte-
titza sobretot en dos conceptes: qualitat i ga-
rantia. Analitzant la situació de Catalunya 
amb els quatre principis esmentats a les rat-
lles anteriors i aplicant els sis criteris citats 
abans per avaluar les accions que es vulguin 
realitzar, millorant la qualitat dels ecosiste-
mes i garantint els consums a mig termini, 
s’ha arribat a seleccionar un conjunt de pro-
jectes o accions que, mitjançant l’estalvi d’ai-
gua, la millora de la qualitat i la generació 
de nous recursos poden significar un guany 
de fins a 200 hm3/any, cosa que garanteix de 
forma suficient aigua per al consum futur de 
Catalunya en els propers anys.

Aquestes accions impliquen la millo-
ra en la gestió i explotació dels aqüífers 
del Llobregat i del Besòs, la reutilització 
directa i indirecta de l’aigua pels sectors 
agrícoles, industrials i domèstic, l’estalvi 
d’aigua agrícola, domèstica i industrial, la 
millora de la qualitat dels rius Llobregat i 
Besòs per diverses actuacions (i molt parti-
cularment pel que fa als runams salins al 
Llobregat) i també dessalació de l’aigua de 
mar com a recurs complementari i com a 
element clau per millorar la qualitat de l’ai-
gua d’abastament de la regió de Barcelona.

Cal insistir en la idea que aquestes 
accions s’han de realitzar en el moment 
en què hi hagi un consens sobre la 
seva implementació amb tots aquells 
que l’hagin d’utilitzar. Per tant, la 
transparència i la participació seran claus 
per al seu desenvolupament.

S’ha de crear un sistema que permeti 
el màxim de participació en la presa de 
decisions per part dels ciutadans més 
propers al problema, o sigui, aplicar 
sempre el criteri de subsidiarietat i que les 
seves decisions siguin en part vinculants. 
Cal que les solucions a problemes concrets 
es treballin a nivell de grup de treball i 
per tant que els treballs dels tècnics de 
l’administració arribin directament a 
aquests grups.

L’aigua, estat de la qüestió a Catalunya

Xavier Fusté
GDepartament de Medi Ambient de CCOO de Catalunya i membre de la Xarxa per a una Nova Cultura de lʼAigua
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a desalación de agua de mar es 
un área tecnológica que ha ex-
perimentado en las dos últimas 

décadas un rápido proceso de maduración 
que ha permitido lograr notables reduc-
ciones de coste económico y energético, 
así como unos parámetros de calidad 
muy elevados y estables. Los impactos 
ambientales sobre el medio marino han 
sido también minimizados. De este modo, 
la desalación se ha convertido en una al-
ternativa de abastecimiento viable y ven-
tajosa para numerosas zonas costeras con 
elevadas demandas y recursos escasos. En 
la actualidad existe en el mundo una ca-
pacidad de desalación marina de unos 14 
millones de metros cúbicos diarios, equi-
valentes a unos 5.000 hm3 anuales, lo cual 
equivale a agua de abastecimiento para 
más de 50 millones de personas. El 40% 
de esta capacidad se basa en la tecnología 
de ósmosis inversa, que es la adecuada 
para países como España, con elevado 
nivel tecnológico pero escasos recursos 
energéticos.

Una calidad óptima
La calidad del agua desalada por ósmosis 
inversa puede ser prácticamente tan alta 
como se desee, con una salinidad muy in-
ferior a la de la práctica totalidad de los 
recursos naturales de agua disponibles 
en la costa mediterránea. Esta elevada 
calidad, además de mejorar el valor in-
trínseco del servicio de abastecimiento y 
la satisfacción del usuario, se traduce en 
una serie de ventajas de importancia no 
desdeñable:

●	Los costes de potabilización desapa-
recen, ya que la desalación es en sí misma 
un proceso de potabilización de la máxima 
exigencia química y biológica.

●	Se puede reducir la dosificación de 
detergentes y jabones, con el menor gasto 
y carga contaminante que ello supone so-
bre las aguas residuales.

●	 Se alarga la vida útil y mejora el 
rendimiento de sanitarios y electrodomés-
ticos, pues el agua desalada está exenta 
de calcio y no genera incrustaciones.

●	La mejor calidad de las aguas resi-
duales facilita su reutilización, evitando 
en ocasiones la necesidad de acometer 
costosos tratamientos de desalinización.

Todas estas ventajas tienen una reper-
cusión económica y energética muy impor-
tante que, si se toman en consideración, 
aumentan la ventaja de la desalación 
sobre otras fuentes de suministro.

Una buena gestión reduce costes
En la última década, los costes de produc-
ción del agua desalada se han reducido 
a menos de la mitad. En la actualidad, 
el estándar de coste de inversión en la 
desalación marina es de 600 euros (unas 
100.000 pts.) para abastecer una vivienda 
permanente ocupada por cuatro personas. 
Para abastecer una plaza turística de ca-
tegoría superior, la inversión necesaria es 
del orden de 200 euros. 

A parte de la inversión, hay que tener 
en cuenta los costes de explotación, en 
los que el peso decisivo es el coste de la 
energía. La desaladora de Blanes (Giro-
na), de 10 hm3/año, tiene unos costes de 
explotación de 0,40 €/m3, y aunque sus 
costes de amortización de capital son 

bastante elevados (unos 0,30 €/m3), sólo 
se carga sobre la tarifa un 15% de los 
mismos, ya que el resto fue financiado 
con fondos europeos.

En conjunto, con un buen diseño, 
una buena integración en el sistema de 
abastecimiento y una buena gestión, el 
coste total en grandes plantas (más de 40 
hm3/año) está actualmente en el mercado 
internacional en el entorno de 0,45 €/m3, y 
en plantas de mediano tamaño, en torno a 
0,50 €/m3, siempre incluyendo la amorti-
zación, y sin subvenciones. 

Salto tecnológico en desalación
A lo largo de la década de 1990, la indus-
tria de la desalación por ósmosis inversa 
experimentó notables mejoras en materia 
de recuperación de la energía residual de 
las salmueras, lo que permitió reducir a 
la mitad el consumo energético, pasando 
de un entorno de consumo de 7-8 kWh/m3, 
a un entorno de 3,5 kWh/m3. En la actua-
lidad, los costes energéticos de la desala-
ción son ya inferiores a los de los grandes 
trasvases, especialmente cuando tienen 
que salvar grandes elevaciones, como era 
el caso del trasvase del Ebro.

En el momento actual, el sector de la 
desalación está experimentando un nuevo 
salto tecnológico en materia de consumo 
energético, debido a la aparición de nue-
vos sistemas de recuperación de energía 
conocidos como “cámaras isobáricas”, 
que alcanzan eficiencias de recuperación 
de energía del orden del 95%. Con estos 
sistemas, que ya están operativos en nu-

merosas plantas en todo el mundo, los 
consumos totales, incluyendo la captación 
y pretratamiento del agua de mar, se re-
ducen a menos de 3 kWh/m3. 

A medio plazo, el consumo energético 
se va a reducir aún más mediante el de-
sarrollo de membranas que ofrezcan bue-
nos rendimientos a presiones de trabajo 
menores que las actuales. Con las nuevas 
generaciones de membranas y el proceso 
de afinado que se espera en las tecnolo-

gías de cámaras isobáricas, el horizonte 
de consumo energético a medio plazo cabe 
situarlo en el entorno de 2,5 kWh/m3. 
Esta reducción de consumos conllevará 
también una reducción proporcional de 
los costes energéticos.  

Impacto ambiental 
El impacto ambiental de una planta 
desaladora tiene dos componentes: la 
ocupación de territorio, y la afección al 
medio marino por efecto del vertido de las 
salmueras.

El primero de estos efectos no es dis-
tinto del de cualquier otra factoría, no 

generándose impactos especialmente 
negativos en el entorno de la misma. A 
efectos orientativos, se puede aceptar un 
estándar de ocupación de suelo de unos 
1.000 m2 por cada hm3/año de capacidad 
de la planta. Este estándar es del mismo 
orden, o algo inferior, al de una planta po-
tabilizadora convencional. Por otra parte, 
la planta no tiene que estar en primera 
línea de costa, sino que se puede ubicar 
hasta varios kilómetros al interior, si ello 
resulta conveniente, conduciendo hasta 
ella el agua de mar mediante las oportu-
nas canalizaciones.

Respecto al medio marino, las salmue-
ras resultantes del proceso de desalación 
pueden afectar negativamente a las 
praderas de posidonia, planta de gran 
importancia en el ecosistema marino 
mediterráneo. Actualmente estos posibles 
problemas se han resuelto estableciendo 
condiciones de vertido adecuadas, para lo 
cual existen diversas técnicas bien acredi-
tadas. Hay que recordar que la salmuera 
no contiene contaminantes, sino que está 
formada por las mismas sales naturales 
marinas, con una concentración mayor. 
El problema se reduce a identificar luga-
res adecuados para devolver al mar las 
salmueras y a diseñar correctamente los 
emisarios, para garantizar una rápida 
dilución. Además, en el Mediterráneo es-
pañol existen extensos tramos de costa en 
los que no existen praderas de posidonia. 
La mejor solución, y la más barata, es ubi-
car las centrales o realizar los vertidos en 
esos tramos de costa.

L

La desalación del agua marina,
una tecnología en rápido desarrollo

Antonio Estevan
Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua

AGÈNCIA CATALANA DE LʼAIGUA
Planta desaladora del delta de la Tordera, en Blanes. 

La desalación es 
una alternativa de 
abastecimiento viable y 
adecuada para nuestro 
territorio costero
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ns arriben a les nostres orelles 
multitud de missatges alliçona-
dors sobre què hem de fer i no 

hem de fer a casa nostra: millorar els 
hàbits de consum, reutilitzar l’aigua, in-
cloure millores tecnològiques...

Però la informació poques vegades ens 
és retornada. Ens preguntem, amb raó: de 
veritat serveix d’alguna cosa la meva con-
tribució diària a la sostenibilitat? No han 
de ser les indústries o l’agricultura, o els 
ajuntaments, els que facin més esforços 
per estalviar? Tan greu és rentar-se les 
dents amb l’aixeta oberta?

Per respondre totes aquestes pregun-
tes caldrien unes quantes pàgines a fons, 
però des d’aquest espai podem començar a 
apuntar alguna cosa.

És cert que a Catalunya la majoria 
de l’aigua és consumida al sector agrí-
cola. Però a les Conques Internes de 
Catalunya, allà on viu el 92% de la pobla-

ció, concentrada majoritàriament en ciu-
tats, el 44% de l’aigua és destinada a usos 
urbans (518,8 hm3/any), i el 21% a usos 
industrials. L’agricultura és, per tant, un 
consumidor minoritari respecte als altres 
dos usos junts.

A la ciutat, l’aigua és emprada per a usos 
municipals de neteja i reg, que evident-
ment requereixen millores, i en comerços 
i tallers, però la major part és consumida 
dins dels habitatges (aproximadament el 
67% de tota l’aigua urbana facturada a 
Catalunya). Les pèrdues durant la distri-
bució i el comptatge (entre el 7 i el 20% se-
gons la xarxa) consumeixen la resta d’aigua 
que s’atribueix als usos urbans totals.

A banda de l’argument quantitatiu, 
hem de tenir en compte que l’aigua per 

a usos domèstics i de boca està sotmesa 
a una estricta regulació sanitària que li 

exigeix una qualitat major que per a cap 
altre ús. Indirectament, això també recau 
en una major exigència de l’aigua d’origen 
(la que capten les potabilitzadores als 
rius i pous). És a dir, que no sols l’aigua 
que rebem per l’aixeta ha de ser potable, 
sinó que l’aigua d’origen no pot superar 
certs valors de salinitat o contaminació 
química, ja que aquests són impossibles 
de depurar a costos raonables. Tot això 
vol dir que el què realment escasseja no 
és l’aigua en sí, sinó l’aigua de bona qua-
litat, i aquesta és precisament la que més 
necessita el sector domèstic.

Per últim, és important remarcar que 
quan es demana a l’usuari reduir el seu 
consum d’aigua, no ha de ser entès en 
cap cas que se li demana una pèrdua de 
qualitat de vida, sinó utilitzar més efici-
entment l’aigua que està fent servir; és a 
dir, treure major profit de cada gota. De 
fet, l’Organització Mundial de la Salut va 
publicar l’any 2003 que amb una dotació 
domèstica de 100 litres per persona i dia 
es podien cobrir totes les necessitats bàsi-
ques sense sotmetre’s a cap risc sanitari. 
Tot el que es trobi per damunt (Barcelona 
se situa en els 135 l/hab/dia, per exemple) 
és malbaratar l’aigua.

Com gastem l’aigua a casa ?
Saber aquesta dada és molt important 
per aconseguir un estalvi significatiu 
dins de casa.

Està molt estès el mite que rentar-se 
les dents amb l’aixeta oberta està entre 
els més greus pecats ambientals... És cert 
que es tracta d’una aigua malbaratada in-
útilment, però el que s’endú més aigua a 
casa nostra (i més potable!) és la cisterna 
del lavabo, i tot seguit la dutxa. Per acon-
seguir estalviar, doncs, caldrà millorar les 
aixetes, la dutxa i sobretot, la cisterna del 
lavabo. La rentadora també s’enduu una 
bona part del consum d’aigua potable de 
la casa: amb cada cicle, una rentadora 
convencional consumeix més de 75 litres!

E

La importància d’estalviar aigua a casa

Joana Bou
Membre del grup dʼaigua dʼEcologistes en Acció de Catalunya

Per rebaixar el consum domèstic, cal combinar tres tipus 
d’accions:

1) Pensar-hi cada dia
●	Tanca bé les aixetes quan no les facis servir i revisa possi-
bles fugues i degotejos a les juntures.
●	Tanca l’aixeta de la dutxa mentre t’ensabonis.
●	Carrega bé la rentadora abans de posar-la en marxa.
●	Reutilitza l’aigua de rentar verdures per regar, l’aigua d’es-
pera de l’escalfador per fregar el terra...
●	Aprofita bé les mesures estalviadores que tinguis a casa, 
com la cisterna amb doble botó.

2) Embrutar l’aigua el mínim possible
●	Neteja la casa amb productes suaus per al medi ambient: 
els perfums, colorants, i escumants dels detergents són addi-
tius que no serveixen per rentar millor, sinó per enganyar el 
consumidor.
●	Amb bicarbonat, vinagre i aigua bullint pots desembussar i 
netejar a fons l’aigüera i el lavabo sense contaminar.
●	Escombra abans de fregar el terra; evitaràs que la pols de 
casa, molt carregada de metalls pesats, acabi a les aigües.
●	No llencis pintures, olis, restes de productes químics per 

l’aigüera o el lavabo. Porta’ls a la deixalleria mòbil que re-
corre la ciutat. Per consultar els horaris: Info Punt Verd 
Barcelona - 93.319.16.80. 

Les marques de detergents ecològics que es troben més 
habitualment a Catalunya són Almacabio, Eco Lina, Ecover, 
Ulrich y Urtekram. Es poden trobar a botigues especialitzades 
i alguns (molt pocs), a comerços convencionals. Més informació 
a www.pangea.org/cric.

3) Utilitzar tecnologies d’estalvi d’aigua
●	Les aixetes poden incorporar filtres airejadors-reductors, 
que estalvien un 50% de l’aigua de sortida sense canviar l’apa-
rença del doll d’aigua.
●	A la dutxa es pot substituir el “telèfon” convencional per un 
d’eficient, o incorporar-hi un reductor de cabal.
●	A la cisterna del wàter (si no ho teniu incorporat ja), es pot 
substituir el mecanisme convencional de descàrrega per un 
d’estalviador (de doble botó o amb botó d’interrupció).
●	 Abans de comprar una rentadora, busqueu l’etiqueta 
europea de l’aparell: allà trobareu la seva eficiència ener-
gètica (A i B són les millors), i els litres que consumeix 
per rentada (les eficients consumeixen menys de 65 litres/
rentada).

Tretze accions per rebaixar el consum domèstic

Aproximadament, el 
67% de tota l’aigua 
urbana de Catalunya 
es consumeix a dins 
dels habitatges

L’Ajuntament de Barcelona té 
editades unes interessants Guies 
d’educació ambiental. La número 
7 està dedicada a l’aigua i la ciu-
tat i dóna idees per fer-ne un con-
sum reponsable. La guia està a 
disposició de tothom al Centre de 
Recursos Barcelona Sostenible.
c/ Nil Fabra, 20. 93 237 47 43.
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Retrat
Una entrevista de Sergio Porcel 

Dels 100 anys de vida de lʼAteneu 
Barcelonès, quins moments 
destacaria com els més 
importants?

Bé, no són 100 anys, són 
gairebé 150. Són 100 anys en 
aquesta casa, que és una data 
important perquè l’Ateneu havia 
estat a un altre local fins que al 
final va comprar aquesta casa. 
L’Ateneu va ser fundat, en un 
local que encara existeix, al 1860 
i fins al 1906 no va venir aquí, 
a un palau en propietat. Ara 
és aquesta nova etapa dels 100 
anys, des del moment que vam 
comprar aquest palau. Aquest 
edifici era el palau del baró de 
Sabassona, però en el moment 
de la compra era propietat d’una 
família que es deia Parellada. És 
curiós perquè l’últim propietari 
era un dandy, un senyoret que es 
deia Parellada, que va vendre el 
palau a l’Ateneu i que era conegut 
per l’arròs Parellada, perquè era 
un senyor tan maniàtic que a 
l’arròs li feia treure tots els ossos 
i les espines i així te’l podies 
menjar sense molèsties. Avui 
en dia hi ha molts restaurants 
que posen l’arròs Parellada en 
homenatge o en record d’aquest 
home, i per això també vam fer 
aquí una arrossada aprofitant 
l’ocasió festiva de l’arribada a 
aquesta casa.

A banda dels edificis, quin 
moment creu que va ser més 
intens a nivell dʼactivitat?
Les dècades de 1860 i 1880 

van ser força intenses, fins que 
va arribar la dictadura de Primo 
de Rivera. Durant aquesta època, 
com sempre passa, van haver 
moments difícils, però va tornar 
a recuperar-se molt fortament 
durant la II República i amb un 
aire potser més polititzat , però 
després va venir la guerra i s’ho 
va endur tot. Pitjor que la guerra 
va ser el franquisme.

Durant el franquisme va 
interrompre les activitats?
Durant un període curt sí, 

però desprès va començar a 
desenvolupar activitats del 
règim. Al llarg dels primers anys 
de dictadura, les poques activitats 
que es feien  eren en castellà i hi 
havia molts falangistes per aquí. 
Després el règim es va anant 
estovant i va començar un altre 
període on ja s’utilitzava el català  
fins que l’Ateneu va aconseguir 

plena autonomia una mica abans 
de la democràcia. 

En tot aquest temps de 
funcionament, quins presidents 
creu que han destacat pel seu 
mandat?
Bé, la llista és llarga i molt 

prestigiosa, i no ho dic per mi... 
Però hi ha hagut presidents 
importantíssims, la llista em 
sembla que és de 70 ó 80, perquè 
abans canviaven cada any. Han 
estat Joan Maragall, Prat de la 
Riba, Domènech i Muntaner, i 
durant la II República tots els 
intel·lectuals importants. Una 
de les coses característiques 
de l’Ateneu és que era una 
institució basada en el prestigi 
del president i, com que anava 
canviant cada any, va donar una 
varietat successiva de presidents 
que portaven a terme una mica 
el seu criteri.

Comparant lʼactivitat de 
lʼAteneu Barcelonès amb la 
de lʼAteneo de Madrid, potser 
aquest últim ha tingut una mica 
més de rellevància, creu que 
ha estat així? 
Depèn de les èpoques. Jo crec 

que l’Ateneo de Madrid va ser 
molt important, perquè va ser 

el centre dels dos moviments 
republicans i de tota la comunitat 
d’esquerres madrilenya. Però a 
mi em sembla que l’Ateneu de 
Barcelona va ser molt semblant. 
Home, jo crec que sí, que 
l’Ateneo de Madrid té moments 
històrics més importants que 
els de Barcelona, com sempre 
passa, la capital és la capital, 
i per tant la política estatal de 
Madrid estava molt al voltant 
de l’Ateneo mentres que aquí 
no tant. Però a Barcelona també 
hi ha moments importants i es 
feien moltes coses a l’Ateneu. Per 
exemple, quan Guimerà proposa 
l’ús generalitzat del català com 
a llengua de Catalunya fa un 
discurs a l’Ateneu. Quan Puig 
i Cadafalch anuncia el seu 
descobriment de l’art romànic 
ho fa en una conferència famosa 
a l’Ateneu, és a dir, totes les 
coses importants es feien aquí. 
Ara ja no passa això perquè, 
per sort, no hi ha només un lloc 
on pronunciar-se, n’hi ha molts, 
la universitat, per exemple. Els 
temps han canviat i ja no som 
l’únic lloc en el qual es discuteix 
d’aquestes coses.

El fet que existís aquí lʼAteneu 
Popular Enciclopèdic, creu 

IGNASI R. RENOM
Oriol Bohigas a l’Ateneu Barcelonès.

que ha influït en lʼactivitat de 
lʼAteneu Barcelonès?
És un fenomen molt 

interessant aquest. Em refereixo 
a la creació d’ateneus en línies 
paral·leles. En general, l’Ateneu 
Barcelonès ha estat un ateneu de 
la classe mitjana i, fins i tot, de 
la burgesia, però desprès es van 
crear els ateneus més destinats 
a la classe obrera. En aquests, 
en comptes de fer conferències 
cultes i amb magistrats, es feien 
activitats més educatives. La 
classe obrera exigia una educació 
i una cultura pròpia perquè no 
tenia accés a la universitat. Per 
això, es va crear una altra línea 
més popular.

Parlant més dʼactualitat, la 
junta que ara presideix, quins 
objectius té plantejats o en 
quines línies esteu treballant?
L’objectiu principal és fer 

els esforços màxims perquè 
l’Ateneu tingui una vitalitat 
forta, i la tingui en funció de les 
necessitats generals del país. 
Volem que aquesta institució 
torni a ser un lloc d’autoformació 
i de divulgació dels problemes 
fonamentals del país, des del 
punt de vista cultural i polític. 
S’ha de dir que l’Ateneu és 
voluntàriament no partidista. 
Per altra banda, l’edifici estava 
una mica envellit. Primer, s’ha 
d’arreglar l’edifici, ja que hi ha 
punts que estaven a punt de 
caure, com la biblioteca, que 
està en molt mal estat. Ara 
hem rebut precisament una 
subvenció molt important de 
la Generalitat, juntament amb 
la Diputació, per restaurar-
la. No quedarà igual com era 
però, en canvi, hi haurà aire 
acondicionat, les llibreries 
estaran netes, no hi haurà vidres 
trencats, etc. L’altra cosa que es 
canviarà seran les butaques 
de la sala d’actes, que estaven 
molt malament. Per últim, el 
que també estem arreglant és 
l’estructura humana. L’Ateneu 
portava temps funcionant 
sense gerent, gairebé sense 
comptables o amb comptables 
insuficients, i ara hem reforçat 
el personal perquè es funcioni 
fins i tot al marge dels canvis de 
les juntes directives, amb una 
estructura que continuï.

Quants socis té lʼAteneu?
Ara no arribem als 3.000, però 

hi estem a punt d’arribar. És 
curiós que no sigui una societat 
envellida i estàtica, sinó que hi ha 
molt moviment. En aquests dos 
anys hem augmentat 800 socis.

Hi ha algun requisit per fer-se 
soci?
Només que un o dos socis 

l’avalin, però ni entrada 
econòmica ni res.

Amb la FAVB sʼhavia 
col·laborat organitzant 
conjuntament el debat dels 
alcaldables. Això es podria 
reprendre?
Sí, i si no es reprèn és perquè 

no donem a l’abast, però fa 
poc ho hem fet amb els partits 
més implicats de l’estatut. Ara 
estem preparant una sessió per 
al dia següent del referèndum. 
Hem convidat a periodistes i 
responsables i a veure què tal, 
perquè no és fàcil organitzar-lo.

Ciutadà 
incansable

Oriol Bohigas va néixer a 
Barcelona l’any 1925. És 
doctor en Arquitectura 
i tècnic diplomat en 
Urbanisme. Va ser un 
dels promotors del Grup R 
(1953-1963). És catedràtic 
de Composició de l’escola 
T.S. d’Arquitectura de 
Barcelona. Va ser delegat 
de serveis d’urbanisme de 
l’Ajuntament de Barcelona 
del 1980 al 1984. Al 1991 
va ser regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona 
fins al 1994. Actualment 
és president de l’Ateneu 
Barcelonès. Ha rebut 
la Creu de Sant Jordi, 
atorgada per la Generalitat 
de Catalunya. Prolífic 
escriptor, ha publicat, entre 
d’altres, Barcelona, entre el 
Pla Cerdà i el barraquisme 
(1963), Arquitectura 
modernista (1968) i 
Arquitectura espanyola 
de la II República (1970). 
La seva última obra, de 
l’any 2004, es titula Contra 
la incontinència urbana. 
Reconsideració moral de 
l’arquitectura i la ciutat. 
Escriu articles en diverses 
publicacions, on destaca 
per la seva capacitat d’obrir 
debats i polèmiques.

Oriol Bohigas
President de lʼAteneu Barcelonès

“L’Ateneu ha de tornar a ser 
referència cultural i política”
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Noves

 veïnes 

i veïns

Saben què vaig escoltar quan 
vaig estar a Europa, sobretot a 
Barcelona? Doncs que el bolivià 
que va allà a buscar feina és 
considerat treballador i honrat, fins 
i tot si no té la seva documentació 
de residència (...). Per a un 
empresari català, un bolivià té 
feina segura perquè és honest i 
treballador. Així som els veritables 
bolivians”. Aquestes paraules les 
va pronunciar Evo Morales el 
passat 22 de gener a La Paz, en 
el seu discurs dʼassumpció de la 
presidència de Bolívia. Morales 
no va citar Barcelona perquè sí. La 
comunitat de bolivians a la ciutat 
ha augmentat considerablement 
en els darrers anys, i la immensa 
majoria dʼells no ho ha tingut 
gens fàcil: han hagut de fer front 
als salaris baixos, als problemes 
de papers, al desarrelament i, 
massa sovint, a la discriminació 
per part de la pròpia delegació 
diplomàtica.

Segons les últimes dades de 
lʼAjuntament (gener de 2006), el 
número de bolivians que viuen a 
Barcelona ha passat de 1.116 lʼany 
2002 a 11.495 lʼ1 de gener de 2006. 
La gran majoria són dones (6.992 
fornt a 4.503 homes), ben a lʼinrevés 
del que passa, per exemple, amb les 

comunitats dʼimmigrants asiàtics. 
La població boliviana a Barcelona 
no es concentra excessivament 
en àrees concretes, sinó que està 
escampada per tots els districtes, i 
també per lʼàrea metropolitana. Pel 
que fa a les feines que fan, els nous 
veïns arribats del país sudamericà 
es dediquen principalment al servei 
domèstic i lʼatenció dels nens i la 
gent gran.

Lʼaugment de bolivians no és 
un fenomen específic de lʼàrea 
de Barcelona, ja que les dades 
de ciutats com Madrid registren 
una evolució similar. Hi ha bastant 
de consens en atribuir la creixent 
immigració boliviana a les dures 

condicions econòmiques i socials 
en què des de fa molts anys es 
troba el país dʼorigen, el més po-
bre dʼAmèrica del Sud i el segon 
dʼAmèrica Llatina. Ara cal veure, 
doncs, si les reformes profundes 
que ha emprès el nou govern del 
país andí tindran algun efecte en 
aquest flux migratori.

Mentrestant, sʼhan produït una 
sèrie de canvis, tant a nivell institu-
cional com associatiu, que deixen 
entreveure una possible millora en 
les condicions de vida dels bolivi-
ans que viuen a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. En primer lloc, 
amb el procés de regulació extra-
ordinari engegat per lʼadministració 
espanyola lʼany passat, moltes 

dones no només van poder norma-
litzar la seva situació laboral, sinó 
que també van poder fer venir els 
seus fills. Molts dʼells van arribar a 
finals del 2005, de manera que les 
dades municipals per al 2006 re-
gistraran segurament un augment 
encara més gran dels bolivians 
instal·lats a la ciutat.

Paral·lelament a lʼaugment 
dʼimmigrants, el consolat bolivià 
a Barcelona ha estat una font de 
conflicte per lʼatenció dispensada 
als seus ciutadans. El 22 de 
gener passat, Cecilia Aramayo, 
com a representant del Comitè 
de Solidaritat amb els Pobles 
Indígenes dʼAmèrica Llatina, va 
enviar una carta al nou govern 

bolivià, amb un informe molt detallat 
sobre el consolat de Barcelona, en 
què es denunciaven abusos com el  
cobrament excessiu per qualsevol 
servei, el racisme i el tracte 
denigrant envers persones dʼorigen 
humil o indígena, falta absoluta 
dʼinformació i lʼús dels recursos del 
consolat per part del seu personal 
per a negocis particulars. Entre 
les conclusions de la carta es pot 
llegir: “És evident que la majoria 
dels bolivians de Barcelona no se 
senten identificats ni amb la gestió 
del seu consolat ni amb el personal 
que lʼintegra. Es tracta dʼuna relació 
jeràrquica i distant que reprodueix 
lʼesquema vertical que, fins avui, 
sʼha produït a Bolívia”. Les queixes 

van arribar a tenir ressò en els 
mitjans de comunicació bolivians, 
i finalment es va nomenar un nou 
cònsol, Waldo Omiste, que ja ha 
tingut diverses reunions i trobades 
per millorar la situació. 

La capacitat que els immigrants 
han tingut en aquest cas per fer 
pressió està íntimament vinculada 
a lʼenfortiment del seu teixit asso-
ciatiu, amb el naixement de noves 
entitats i la coordinació de totes 
elles. Més enllà dʼaspectes visto-
sos, com la creixent presència de 
comparses bolivianes a la rua de 
Carnaval que cada any recorre el 
carrer de Sants, les noves associa-
cions han donat cohesió a aquests 
immigrants i els han permès fer 
sentir la seva veu amb més força.

El 28 de gener passat, per 
exemple, es va presentar lʼAs-
sociació Espíritu de Santa Cruz, 
una entitat que aplega immigrants 
originaris de lʼorient bolivià i que té 
la seva seu a lʼHospitalet. El 18 de 
març es va fer el primer Cabildo de 
Bolivians a Barcelona sota el sig-
nificatiu lema “Per una millora dels 
serveis exteriors”. El 8 de març 
es va constituir el grup Mujeres 
Bolivianas, que vol treballar tant 
per millorar les condicions laborals 
com per dinamitzar la vida cultural 
entre els immigrants. També a 
lʼHospitalet, concretament a Can 
Vidalet, ha finalitzat a finals de 
maig la lliga boliviana de futbol; i 
per a lʼestiu ja sʼestà preparant un 
nou torneig amb quatre categories: 
homes, dones, veterans i nens.

Aquesta sèrie de notícies, en 
definitiva, serien impensables fa 
ben poc temps, quan els bolivians 
que arribaven com a turistes des 
dʼaeroports francesos i holandesos 
per guanyar-se la vida no tenien 
gaires referències, ni tan sols la de 
la representació oficial del seu país, 
que els poguessin facilitar lʼacollida 
i lʼestabliment en una nova ciutat.

Jordi Martí

La comunitat boliviana, una de les que 

més ha crescut a Barcelona, comença a 

tenir teixit associatiu a la vegada que 

millora les seves perspectives de futur

La comunitat boliviana creix i es vertebra

La creixent vertebració dels bolivians a 
Barcelona i la seva àrea metropolitana pot 
resseguir-se a la xarxa. Aquestes són algunes 
adreçes útils per acostar-se des de diferents 
perspectives a la realitat dʼaquesta comunitat:
●	Bolivianos en Barcelona
www.bolivianosenbarcelona.org
●	 Espíritu de Santa Cruz de la Sierra en 

Barcelona
http://galeon.hispavista.com/
espiritudesantacruz
●	Casa de Bolivia en Catalunya
www.casadebolivia.es
●	Latino, mitjà dedicat a lʼactualitat dels
immigrants llatinoamericans
www.latinobarcelona.com

●	Consolat de Bolívia a Barcelona
www.consuladoboliviabarcelona.com
●	Informe presentat al govern bolivià pel Co-
mitè de Solidaritat amb els Pobles dʼAmèrica 
Llatina, en referència a la situació del conso-
lat de Barcelona:
www.masbolivia.org/nacional/noticias/
bolivianos.htm

La Barcelona boliviana a internet 

JORDI TARRÉS
Mònica, veïna boliviana de Nou Barris que porta cinc anys a Barcelona. 

L’associacionisme  
ha permès, per 
exemple, tenir 
força davant el 
conflicte amb 
el consolat de 
Barcelona
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Según datos del censo del 2004, en Cataluña vi-
ven 743.516 personas nacidas en Andalucía, más 
del 10% de su población. El nivel de integración  
es muy diverso, dependiendo de la generación y 
de las circunstancias. Sin embargo, incluso en el 
más alto nivel de integración, es del todo natural 
que esta comunidad desee manifestar su cultura 
en festejos como la Feria de Abril. Por eso, el pro-
blema no estaría en la celebración del evento (sin 
entrar en detalles como que esta feria es propia 
de Sevilla y no de todas sus provincias), sino que, 
en primer lugar, no se realice de forma clara, y en 

segundo lugar, no se vea representada la realidad 
cultural actual de Andalucía. Y es que resulta pa-
radójico que la Feria represente a un pueblo con 
tanta variedad de productos vinícolas, gastronó-
micos y folklóricos, con la política que practica de 
exclusividad y monopolio en los productos que se 
ofrecen. No sólo en la gastronomía, sino también 
en el espectáculo que se ofrece en general a los 
visitantes. Solo hay que leer el titular de la revista 
de la feria: “El fino, el jamón y el pescaíto estarán 
presentes en todas las casetas. Tampoco faltarán 
las sevillanas, las palmas y la alegría de la gente”.

Andaluces de Cataluña

Cristina Sirur

La Feria de Abril de Barcelona vuelve 

envuelta en polémicas sobre el abusivo 

control que ejerce la organizadora Fecac: la 

clase política, mayoritarimente sorda y muda. 

Farolillos en controversia 

esde hace 20 años la Feria de Abril 
de Barcelona, celebrada el pasado 
mes de mayo, es organizada por la 
Fecac (Asociación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Catalu-
ña), cuyo presidente es el señor 
Francisco García Prieto. Para ello, 
recibe de las entidades públicas 
catalanas una serie de ayudas, 
concretamente de la Generalitat 
de Cataluña, el Ayuntamiento y 
la Diputación de Barcelona, que 
este año ha sumado algo más de 
300.000 €. En cuanto al terreno del 
Fòrum, 105.000 m2, donde se lleva 
a cabo la feria, es cedido gratuita-
mente por el Ayuntamiento para 
celebrar el evento, mientras que la 
empresa de transporte TMB facilita 
el acceso al recinto reforzando al-
gunas líneas de autobuses, entre 
otras medidas. La Feria cuenta con 
unclaro apoyo y protección por par-
te de las administraciones.

La financiación de la feria
Por otro lado, la Fecac también re-
cibe dinero de grupos comerciales 
que de alguna forma participan en 
la feria. Una de las financiaciones 
que más polémica suscita son los 
contratos de exclusividad que la 
Fecac ha firmado con ciertas mar-
cas para que puedan comerciali-
zar sus productos en solitario en 
todo el recinto, como por ejemplo 
la casa Estrella, la Pepsi-Cola o la 
manzanilla La Guita, cuyo contrato 
estará vigente hasta el año 2009, 
a pesar de las denuncias que ha 
cursado contra la Fecac por im-
pago del suministro de manzanilla 
del año anterior. Este monopolio 
de productos es justificado por 
parte de García Prieto como “una 
forma de garantizar unos precios 
y un servicio seguro durante los 
9 días de feria”. Y en realidad fue 
así; los precios, por encima de las 
posibilidades de cualquier familia 
con un sueldo medio y el servicio 
exclusivo de ciertos productos, 
estuvieron asegurados. Si ya de 
por sí se suele especular con los 
precios en momento de fiestas, la 
falta de competencia y la imposi-
bilidad de las casetas de comprar 
al mejor postor, ha ayudado, sin 
duda, a encarecer la lista de pre-
cios. De hecho, todas las casetas 
pasaron por el “Almacén Regula-
dor”, el lugar donde se les indica 
cómo tienen que hacer la compra.

Otra vía de financiación se rea-
liza mediante el cobro a cada en-
tidad por el montaje de su caseta. 
Se trata de unos 13€ por cada m2; 

teniendo en cuenta que cada una 
tiene de media unos 100 m2, es-
tamos hablando de unos 1.300€ 
en el caso de los grupos culturales 
andaluces. Sin embargo, no todos 
pagan lo mismo. Tal y como co-
menta Antonio Cabezas, presiden-
te de la Casa de Málaga de Santa 
Coloma de Gramanet, los grupos 
privados con caseta que no per-
tenecen a ninguna casa cultural 
han tenido que pagar una cantidad 
mucho mayor que el resto de sus 
vecinos. Al mismo tiempo, afirma 
que Casa de Málaga, sin ser una 
entidad federada en la Fecac, ha 
recibido el mismo trato que el resto 

de las casas culturales federedas.
Según García Prieto, “la feria le 

ha costado a la Fecac 700.000 € y 
todo aquel que critique el desarrollo 
de la Feria de la Abril es porque no 
conoce la realidad”. Sin embargo, no 
existe, aún a día de hoy y como ocu-
rre cada año, ningún tipo de informe 
al que recurrir para comprobar que 
tales entradas de dinero, entre 
sector público y privado, tienen su 
correspondiente gasto justificado.

Otras voces
Es esta falta de transparencia y 
otros aspectos como la forma de 
representar la cultura andaluza 

por parte de la Fecac y de su 
presidente, lo que ha hecho que 
otros colectivos se hayan levanta-
do para manifiestar públicamente 
su desacuerdo con este tipo de 
organización y con la manera de 
entender y sentir esta festividad. 
Como es el caso de un grupo de 
feriantes unidos bajo el nombre 
Asociación para la Defensa de 
los Derechos del Feriante de 
Cataluña, que ha denunciado 
tratos de favor en la adjudicación 
de espacios en el recinto ferial. 
Además, afirman que se han visto 
obligados a ingresar el canon por 
su actividad en una cuenta de la 

Fecac sin saber el sitio exacto 
de montaje de la atracción, los 
metros concedidos y sin factura 
con el IVA que marca la ley. Por 
ello, los feriantes han pedido al 
Ayuntamiento de Barcelona que 
ejerza un control de los precios 
que impone la Fecac y que exija 
transparencia en sus cuentas.

Por otro lado, el colectivo Els 
Altres Andalusos ha hecho pública 
en varias ocasiones su preocupa-
ción por la irregular gestión de los 
fondos públicos recibidos por la 
Fecac para realizar la Feria de Abril. 
Mediante una carta dirigida a cada 
uno de los representes políticos de 
Cataluña, con la única respuesta 
del PP, demandaban la creación 
de un consorcio que se responsa-
bilice de la organización de la feria 
de manera que la Fecac no sea la 
única en hacerse cargo de todo: 
gestionar el dinero, la distribución 
de los espacios, la contratación de 
los productos que se consumen en 
el recinto, etc. Además, afirman que 
la mayoría de las 885.000 personas 
de origen andaluz residentes en 
Cataluña no se sienten representa-
das por la Fecac, y acusan a esta 
federación de actuar como un parti-
do político al margen de las urnas.

Y los políticos qué
Sin duda, el apoyo político juega 
un papel muy importante en la 
supervivencia del desarrollo de la 
Feria tal y como se ha realizado 
hasta hoy. La comunidad andalu-
za de Cataluña supone muchos 
votos en las urnas. De hecho, el 
Partido Socialista apoya esta ini-
ciativa desde que ocupó el poder 
de distintos ayuntamientos, donde 
un amplio número de sus votantes 
son de origen andaluz.

Pero resulta que, por un lado, 
ni la Fecac ni García Prieto repre-
sentan a la totalidad de los anda-
luces en Cataluña, y por otro lado, 
los partidos políticos deben velar 
por la correcta gestión del dinero 
de sus arcas y ser equitativos en 
el reparto, independientemente 
del origen del colectivo.

Entonces, ¿a dónde va a parar 
el dinero que recibe la Fecac si no 
es para el montaje de las instala-
ciones? ¿Es legal que, mediante 
contratos de exclusividad, se impi-
da la entrada en el recinto de otros 
productos? ¿Representa realmen-
te esta feria a una realidad de la 
cultura andaluza contemporánea? 
Un año más, la Feria de Abril se 
encuentra envuelta en polémicas.

DANI CODINA
Las entidades culturales andaluzas pagan unos 1.300 euros de media por montar la caseta. 
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L’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 

s’ha convertit en el primer complex 

hospitalari de Catalunya i en un centre

de referència internacional

Mig segle d’assistència sanitària 

Inaugurat el 5 dʼoctubre de 1955 
pel general Francisco Franco, 
lʼHospital Universitari de la Vall 
dʼHebron, abans Residencia Sani-
taria Francisco Franco, ha evoluci-
onat fins a convertir-se en lʼhospi-
tal de referència a Catalunya i un 
dels més importants dʼEspanya. 
Tot plegat, és fruit del desenvo-
lupament dʼun projecte inicial co-
mençat lʼany 1947.

A la inauguració, que va ser tot 
un esdeveniment i que va formar 
part dʼuna visita oficial del caudillo 
a Catalunya, també va assistir-hi 
lʼaleshores Ministre de Treball, 
José Antonio Girón de Velasco.

La posada en marxa dʼaquest 
hospital va estar envoltada de polè-
mica ja que va ser el primer dʼasse-
gurança obligatòria, el nou sistema 
sanitari ideat pel règim franquista, 
que es va fer a Espanya. En aquest 
sentit, el fet que es fes a Barcelona 
i no a Madrid va donar lloc a espe-
culacions que deien que, dʼaquesta 

manera, el règim volia evitar a la 
capital un possible fracàs del siste-
ma sanitari espanyol.

Tot i que lʼhospital disposava 
dʼuna gran infraestructura mèdica, 
pionera aleshores a lʼEstat, els 
inicis no van ser fàcils ja que el fet 
que lʼorganització i la gestió esti-
guessin centralitzades a Madrid 
va comportar problemes de ren-
dibilitat. És per això, que durant 
la primera època, el futur hospital 
de la Vall dʼHebron no va ser gaire 
popular entre la població.

L’especialització
Lʼevolució de lʼatenció hospitalària 
al llarg de la dècada dels seixanta, 
sobretot en les àrees de diagnòs-
tic i tractament, van suposar el 
naixement dʼun nou model sanitari 
que comptava amb hospitals es-
pecialitzats. És en aquest context 
quan es creen els hospitals Mater-
nal i Infantil, unificats més tard en 
un de sol, el de Traumatologia i 
Rehabilitació i, una mica més tard, 
la Clínica Quirúrgica Adrià.

En aquest context, lʼarribada del 
doctor Agustí Pedro Pons el 1968 

va comportar un canvi radical en 
el funcionament del centre. Es va 
reorganitzar la plantilla i tot va que-
dar dividit en seccions especialit-
zades. Poc a poc, aquest complex 
hospitalari va anar creixent i es va 
convertir en un centre de referèn-
cia universitària lligat a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

Pioner en trasplantaments
A dia dʼavui, lʼHospital Universita-
ri de la Vall dʼHebron és un dels 
hospitals pioners dʼEspanya. Ac-
tualment té una plantilla de 6.300 
professionals, 1.400 llits, i a lʼany 
registra 61.000 altes, 42.000 in-
tervencions quirúrgiques, 400.000 

estades i 245.000 visites al servei 
dʼurgències, amb una mitjana de 
607 diàries. En trasplantaments i 
cremades el centre és hospital de 
referència a nivell internacional. 
En aquest sentit, al 1970 es va 
practicar la primera hemodiàlisi 
pediàtrica dʼEspanya, el 1990 es 
va realitzar el primer trasplanta-
ment unipulmonar, i el 1985 el 
primer trasplantament  de fetge.

A dia dʼavui, lʼhospital està inte-
grat per quatre grans centres, lʼÀrea 
General, lʼÀrea Materno-Infantil, 
lʼÀrea de Traumatologia i Rehabi-
litació i la Unitat de Cirurgia sense 
Ingrés (Parc Sanitari Pere Virgili). 
Aquesta darrera, amb més de 1.400 

llits, aplega pràcticament totes les 
especialitats mèdiques. A més a 
més, també té centres docents dʼin-
fermeria i medecina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, empreses 
públiques de serveis sanitaris, cen-
tres de recerca, laboratoris i altres 
instal·lacions complementàries.

LʼÀrea de Traumatologia i 
Rehabilitació va ser inaugurada 
el 1966, a causa de lʼimportant 
creixement demogràfic dels anys 
seixanta i de lʼextensió de les 
prestacions sanitàries a nous tre-
balladors. Actualment, és un cen-
tre dʼalta tecnologia, amb 281 llits.

Per la seva banda, lʼàrea de 
cirurgia sense ingrés es va iniciar 
el 1992 i és on es realitzen les 
intervencions amb anestèsia però 
sense necessitat que el pacient es 
quedi a lʼhospital.

La recerca
Lʼactivitat investigadora que es 
porta a terme també és molt impor-
tant situant, així, aquest hospital 
en els primers llocs del rànquing 
espanyol de recerca científica.

Amb lʼobjectiu de promoure la 
investigació biomèdica de qualitat, 
es va crear lʼInstitut de Recerca 
de lʼHospital Universitari de la Vall 
dʼHebron (IR-HUVH), que unifica la 
investigació clínica, bàsica, epide-
miològica, i dʼavaluació de serveis 

sanitaris que es realitza al centre.
La gestió dʼaquesta institució es 

porta a terme a través de la Fun-
dació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall dʼHebron. Aques-
ta entitat es va crear el 1994 i en el 
seu patronat hi són la Universitat 
Autònoma de Barcelona, lʼAgèn-
cia dʼAvaluació de Tecnologies 
Sanitàries i Recerca Mèdiques, 
el Banc de Sang i Teixits, lʼInstitut 
Català de Farmacologia i lʼInstitut 
de Diagnòstic per a la Imatge. La 
seva funció consisteix a aportar 
solucions a la prevenció i tracta-
ment dels problemes de salut més 
importants. En aquest sentit, el di-
rector de la Fundació Juan E. Feliu 
afirma: “En aquest context, la nos-
tra pertinença a lʼInstitut Català de 
la Salut emmarca i determina una 
voluntat de servei per a la millora 
de la prevenció, el diagnòstic i el 
tractament de les patologies que 
afecten el nostre entorn, i millorar 
la salut a la nostra societat”.

La recerca es gestiona a través 
dʼonze àrees de recerca biomèdi-
ca, vuit de les quals són dʼinvesti-
gació bàsica i clínico-assistencial. 
Des dʼaquest institut també es 
realitzen xerrades i conferències 
per als professionals.

Millora de les instal·lacions
La inversió de diners públics per 
a la millora de les instal·lacions és 
molt important per al manteniment 
del centre. En aquest sentit, la Ge-
neralitat de Catalunya va realitzar 
una inversió de 72 milions i mig 
dʼeuros (més de 12.000 milions de 
pessetes) en diverses obres dʼam-
pliació i reforma de pràcticament 
tots els edificis hospitalaris. Les 
obres van començar el 2003 i està 
previst que acabin enguany.

Des de lʼHospital sʼassegura que 
un dels valors bàsics és evolucio-
nar al mateix ritme que la societat. 
En aquest sentit, cal tenir en comp-
te que algunes malalties clàssiques 
com la poliomielitis, el xarampió o 
certes deshidratacions han desapa-
regut i nʼhan aparegut dʼaltres com 
la sida o la drogodependència.

DANI CODINA
La torre emblemàtica de l’hospital de la Vall d’Hebron. 

LʼÀrea Maternoinfantil, inaugurada el 1964, és una de les més 
importants a lʼhospital. Compta amb més de 1.600 professionals i 
destaca, sobretot, en la lluita contra el càncer, en els embarassos 
dʼalt risc, el diagnòstic prenatal, els trasplantaments i en tot tipus 
de cirurgia dʼalta complexitat tècnica així com en el tractament 
psiquiàtric infantil i en el de cardiopaties congènites. Aquesta 
àrea aplega tots els àmbits de lʼatenció pediàtrica, des de la 
neonatologia fins a la patologia de lʼadolescent i de lʼatenció 
ginecològica. Actualment compta amb 60 MIR de pediatria, 3 de 
cirurgia pediàtrica i 20 de ginecologia.

L’Àrea Materno-infantil

Vall d’Hebron 
va ser el primer 
centre del nou 
sistema sanitari 
franquista

L’hospital és 
referència en 
transplantaments, 
patologies infantils 
i cremades
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Als anys 80, un grup de 
professionals del món de les 
assegurances, i molt vinculats a 
moviments socials com el pacifisme, 
lʼecologisme o les reivindicacions 
de lʼesquerra alternativa i nacional, 
van decidir posar en pràctica allò 
que demanaven en lʼàmbit teòric. 
“Volíem respondre a la necessitat 
vital de contribuir en el present, a 
allò que creiem que era i és un futur 
millor”, diu en Jordi Via, un dels 
protagonistes dʼArç. Així, va néixer 
la cooperativa de treball associat, 
Arç. I després, la cooperativa 
mixta de treball i consum, Arç 
Intercooperació Econòmica.

Lʼassegurança ètica i solidària

La cooperativa de treball Arç està 
especialitzada en lʼoferta de serveis 
integrals dʼassegurances. Aquesta 
tasca complexa la fan des de la 
definició del producte assegurador, 
on “no venem motos”, diu en Jordi 
Via; la gestió del producte, on 
sempre intenten que respongui 
a criteris de compra col·lectiva; i 

la companyia asseguradora que 
ha de recolzar aquest producte. 
En aquest últim aspecte, “queda 
molt per recórrer, però sempre 
que és possible treballem amb 
companyies amb pràctiques de 
Responsabilitat Social Corporativa 
contrastades”, explica Via, 
que acaba dient que “lʼavenç 
simultani dʼaquests tres àmbits 
en termes dʼequitat, mutualisme 
i transparència és el que ens 
fa dir que estem en un procés 
dʼassegurança ètica i solidària”. 
Actualment, Arç Serveis Integrals 
dʼassegurances està donant 
servei a més de 750 cooperatives, 
ONGs, associacions diverses, 
i a més de 25.000 persones, 
gestionant un total de 9.000.000 
euros en primes dʼassegurances.

La promoció del Mercat Social

El passat 4 de maig, Arç Inter-
cooperació Econòmica va orga-
nitzar un debat amb productors, 
comercialitzadors, i consumidors 
que treballen amb criteris i formes 
dʼeconomia solidària. La intenció 
era aprofundir en experiències, 

visions, propostes i reflexions del 
present i futur del Mercat Social. La 
Martina Marcet, dʼArç I.E. explica 
que “aquestes trobades es fan per 
dinamitzar la participació dels socis 
i com a mecanisme de posiciona-
ment sobre alguns aspectes”. En el 
cas concret del mercat social, diu, 
“encara no es pot parlar de mercat 
social, és un procés, cal temps 
per conèixer-nos, vincular-nos, i 
aprendre a autogestionar-nos en la 
diversitat. Però per crear aquests 
espais de trobada cal buscar els 
punts on coincidim”.

En el seu darrer butlletí (juny 
2006) explicaven que “si lʼeco-
nomia no és quelcom aliè a 
nosaltres, i totes plegades la con-
formem, això significa que també 
totes plegades podem transfor-
mar-la, i fer-la funcionar de forma 
diferent. Una forma de dur a terme 
aquesta transformació és canviant 
els nostres hàbits de consum”. Per 
aquest motiu, una de les funcions 
dʼArç I.E. és la promoció dʼun 
catàleg de serveis (per a consum 
dels seus socis) oferts per enti-
tats que treballen sota criteris de 
lʼeconomia solidària. Aquesta altra 
economia pretén que el benefici 
econòmic de les empreses no 
sigui el seu fi, sinó el mitjà a partir 
del qual assolir altres objectius 
mediambientals, socials, de com-
promís amb lʼentorn, etc.  Fins ara, 
la base social de la cooperativa de 
consum la formen 4.500 socis, i 
han gestionat un volum de compra 
de 1.450.000 euros.

Políticamente La Cooperativa Arç promou 
lʼeconomia solidària

Entitat 

del mescorrecto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

IMPUESTOS: Cantidad de dinero que, graciosamente, va del 
bolsillo del ciudadano a las arcas de la administración (mayormente 
la central) para que, a cambio, ésta le facilite servicios públicos. Lo 
de la gracia es por el sentimiento desternillante que experimentan 
banqueros y grandes empresarios al ver lo poco que a ellos les 
afecta todo ese trasiego.

PRESIDENTES ESTATALES LISTOS: Aquéllos que invierten en 
medidas baratas de imagen mientras traspasan competencias y 
escaso dinero a autonomías (aquello tan gracioso de los impues-
tos ¿recuerdan? y que sirve para vivienda, sanidad, educación y 
tonterías así).

AUTONOMÍAS EN LA INOPIA: Las que, felices y contentas, reci-
ben sin chistar todo lo anterior y aquí paz y después lamento. Aún 
les pasa poco.

On anar
Arç correduria dʼassegurances
93 423 46 02
Arç Intercooperació econòmica
93 425 06 88
www.arcoop.coop
Tamarit, 119, escala B, entresòl
2a. 08015 Barcelona

En lʼactitud de promoció de les ofertes dels serveis de la coope-
rativa de consum, Arç està establint diferents acords amb entitats 
de lʼeconomia solidària o moviments socials per a que ofereixin els 
seus serveis i avantatges als socis dʼaquestes entitats. Darrera-
ment, Arç ha ofert la possibilitat de que tots els socis de lʼAssocia-
ció de Veïns i Veïnes de Sant Andreu poguéssin afiliar-se de forma 
gratuïta a Arç Intercooperació Econòmica. 

Les persones que sʼhi hagin afiliat rebran les informacions de la 
cooperativa periòdicament, podran contractar els serveis que ofe-
reixen, i gaudir dels avantatges que promouen. Aquest acord es fo-
namenta en el discurs dʼArç, que creuen que per tal de transformar 
la societat en què ens trobem sʼha de participar al màxim de la ges-
tió dels recursos propis. Es per això que segueixen treballant amb 
la idea de client o clienta, i fomentant que les persones que utilitzen 
els seus serveis sʼimpliquin com a sòcies cooperativistes, i tinguin 
la possibilitat dʼincidir i decidir en les seves formes de consum.

Acord amb lʼAV de Sant Andreu

JOAN MOREJÓN
La cooperativa Arç dóna servei a més de 750 entitats. 

Fomenta un mercat amb criteris socials i mediambientals
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EDUARD CALVET

El títol d’aquest llibre ens pot portar a pensar 
en els mercats de plaça on s’amagava el menjar 
de qualitat sota el taulell per vendre’l a un preu 
més car que el que marcaven els preus fixats 
per l’estat, però passa de puntetes per aquest 
mercat negre, per centrar-se en el dels poderosos. 

Francesc 
Cabana ens 
acosta a 
l’experiència 
viscuda per 
la burgesia 
empresarial 
catalana que 
es va adaptar 
al Règim 
Franquista a 
través de les 
memòries d’un 
empresari 
fictici. L’autor, 
que ha publicat 
diversos estudis 
sobre la història 
de l’economia 
catalana,  beu 
de l’experiència 

de molts empresaris per tal d’explicar com es va 
bastir i mantenir la indústria catalana després de 
la Guerra Civil. La història, que flueix àgilment 
a través de la narració en primera persona, 
ens explica perquè sorgeix el mercat negre i 
els intents del Règim per acabar-lo, alhora que 
ens mostra com els mateixos funcionaris se 
n’aprofiten per enriquir-se.

El protagonista trampeja constantment per 
aconseguir cotó per a la seva empresa de teixits 
a través de suborns i veu com desapareixen 

les empreses que no prenen aquestes mesures. 
A mida que anem passant les pàgines es va 
construint el retrat d’una classe empresarial 
que per tal d’aconseguir els permisos necessaris 
per importar matèries primeres ha d’exalçar les 
virtuts d’Espanya a través d’anuncis al diari i 
ha de subornar el règim a través de donacions 
monetàries a les seves fundacions o a base de 
regals a les persones oportunes. També es retrata 
la legislació, una normativa que deixa lloc a la 
corrupció i al càstig polític amb exemples com 
el de la norma que permet que es deneguin 
permisos simplement per “no proceder en este 
caso”. Un “no proceder” que pot ser traducció 
de falta d’incondicionalitat al Movimiento o 
simplement del fet que t’hagin sentit dir unes 
paraules en català.  A més, el llibre recull 
la repressió als empresaris catalanistes, el 
desplaçament de la llengua catalana de la vida 
pública i la bonificació amb avantatges fiscals als 
empresaris que traslladessin el domicili social de 
l’empresa a Madrid.

La crònica que ens ofereix aquest empresari 
també ens explica les festes de l’alta societat, 
els passeigs a cavall per la Diagonal dels 
joves benestants i el contrast dels àpats dels 
empresaris davant la gana de la resta de la 
societat. 

Amb tot, un llibre que 
ens permet entendre com 
funcionava l’economia 
durant el règim i alhora 
ens ajuda a entendre les 
fortunes empresarials que 
han arribat fins als nostres 
dies. Tot i la seriositat de la 
temàtica el llibre camina a 
través d’anècdotes, notícies i 
acudits de l’època que el fan 
àgil i entretingut.

CINEMA

ROSA MARIA PALENCIA

“De violències i resistències” i 
“Treballadores globalitzades” 
són dues de les seccions més 
suggerents de la 14 edició de la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones que torna del 8 al 
18 de juny a la Filmoteca de 
Catalunya.

Especialment interessant 
resultarà la indagació en el 
passat recent a casa nostra 
amb el monogràfic que aquest 
any la mostra dedica a la 
cineasta Cecilia Bartolomé. 
Les seves pel·lícules, com les 
de la desapareguda Helena 
Lumbreras, van oferir una 
mirada crítica i moltes vegades 
fins i tot clandestina durant el 
franquisme i la transició.

En aquesta ocasió podrem 
gaudir de l’estrena del darrer 
documental de tota una clàssica 
de la mostra, la molt particular 
mirada de la belga Chantal 
Akerman. 

“El vídeo del minut” que, 
exhibeix els treballs d’un 
minut realitzats per dones 
aficionades de tot arreu, 
aquest any està dedicat a Les 
edats. La mostra s’inaugura 
amb el documental mexicà-
nordamericà Maquilàpolis, 
que explora les condicions de 
vida de les treballadores a les 
maquilas a Tijuana, Mèxic. 
Aquesta sessió que obre la 
Mostra és gratuïta i tindrà lloc 
el dijous 8 de juny a la plaça 
de la Virreina a les 22 hores. 
La programació completa 
pot consultar-se a http://
mostra.dracmagic.com

LLIBRES

Retrat de la selva immobiliària
MARIA ORTEGA

L’increment de l’especulació, 
que ha situat el preu de 
l’habitatge una mica més 
amunt dels núvols i ha 
portat noves pràctiques que 
suposen una vulneració 
dels drets fonamentals, ha 
provocat que comencem a 
parlar de mobbing o violència 
urbanística i immobiliària. 
Es tracta d’un fenomen de 
recent creació en el marc dels 
mitjans de comunicació, però 
que porta anys sacsejant la 
selva immobiliària de moltes 
ciutats. És per aquest motiu 
que un conjunt de col·lectius 
immersos en la lluita per aturar 
desallotjaments i demolicions 
s’ha reunit en un taller per 
aixecar la màscara a tots 
aquells que s’enriqueixen en 
detriment del dret a l’habitatge 
dels més desprotegits. I han 
decidit plasmar en paraules, 
sense escatimar noms i xifres, 
el mal que ha fet el mobbing a 
zones com Ciutat Vella.

El cielo está enladrillado és 

un llibre de difusió gratuïta 
que vol servir com a eina 
de defensa i acabar amb la 
desinformació que acompanya 
la violència immobiliària. 
L’objectiu és transmetre la 

necessitat de començar a 
enderrocar tot l’entramat 
que sustenta l’estructura de 
l’especulació. El procés de 
preservació dels centres de 
les ciutats per a les noves 
classes mitjanes es fa seguint 
un guió que comprèn entre els 
primers actes la substitució de 
la població empobrida. Inclou 
també com a trama principal 
la desaparició del comerç 
de necessitats bàsiques i de 
les infraestructures pròpies 
del barri, així com també 
la degradació del patrimoni 
històric. Però perquè el final de 
la història pugui ser realment 
feliç, cal superar l’obstacle 
previ del desallotjament dels 
habitants indesitjats. I, per 
aconseguir-ho, tant se val tot 
perquè el fi justifica els mitjans, 
així que si és necessari tallar la 
llum i l’aigua dels residents per 
expulsar-los més ràpid, es fa.

El Taller contra la Violència 
Immobiliària i Urbanística 
proposa una carta de mesures 
per combatre l’atemptat contra 
el dret a l’habitatge, exigint, per 

exemple, que es doni utilitat als 
milers de cases abandonades 
o la despenalització de la seva 
ocupació. A més, també es 
reclama la prohibició de venda 
del sòl públic i la intervenció 
de les institucions municipals 
com a acusació pública en cas 
d’assetjament immobiliari. 
El cielo está enladrillado és 
un recorregut minuciós per 
operacions especulatives on 
es precisen totes les mesures 
seguides per aconseguir 
desallotjar els habitants de 
punts com l’Illa Robadors, al 
Raval. Un estudi que mostra 
com l’habitatge ha esdevingut 
objecte de desig i endeutament 
permanent.

Qui guanya i qui perd 
amb lʼauge especulatiu
El cielo está enladrillado. Entre el 
mobbing y la violencia inmobiliaria 
y urbanística. 
Taller contra la Violencia 
Inmobiliaria y Urbanística 
Edicions Bellaterra. Barcelona, 
2006. Distribució gratuïta. 222 pàg.

Lʼeconomia 
del franquisme
Els anys de 
lʼestraperlo. 
Cròniques dʼun 
possible empresari 
barceloní, 1929,1954
Francesc cabana
Editorial Proa, 2005
191 pàgs.

LLIBRES

Un empresari a la
Barcelona franquista

Dones darrere 
lʼobjectiu

Una mostra consolidada
14 Mostra Internacional de Films 
de Dones
Del 8 al 18 de juny
Filmoteca de Caralunya. Av. de 
Sarrià, 33.
Informació: Drac Màgic. Sant Pere 
Mitjà, 66. 08003. Barcelona. 
93 216 00 04
Entrada única: 2,70 euros
Abonaments: 50 entrades, 50 
euros. 10 entrades: 18 euros. 
Activitats paralel·les al Centre de 
Cultura Francesca Bonnemaison
i a la SGAE

LLIBRES

REDACCIÓ

Surt a la llum una nova Guia 
Fàcil de la col·lecció Biblioteca 
de Recursos Veïnals, que 
edita regularment la Confavc 
amb la col·laboració de la 
Fundació Jaume Bofill. 
Aquesta Guia pràctica de la 
gestió de conflictes al teixit 
associatiu pretén ajudar les 
persones que formen part 
de les organitzacions sense 
ànim de lucre a abordar i 
solucionar els seus conflictes 
amb èxit a partir de la seva 
observació, el seu estudi i 
del seu possible tractament, 
segons expliquen els autors 
Xavier Pastor, Judith Morillas, 
Cristina Peris, Laura Giménez 
i Araceli Crespo. Assumir els 
conflictes és el primer pas per 
resoldre’ls.

Resolent 
problemes
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La nova Ronda del Mig, la fi 
dʼun feixuc procés participatiu 

GRÀCIA
LLUÍS BRAU*●

La Ronda del Mig és una autopista 
de vuit carrils que engoleix 
100.000 vehicles diaris al bell mig 
de la ciutat. Esquinça i estripa la 
trama de carrers, parteix i segrega 
els barris. És font de tòxica 
contaminació, dʼirritants sorolls i 
de mortals accidents.

La Ronda, el “Cinturón de 
Ronda”, va ser executat als anys 
70 per lʼalcalde Porcioles en el 
marc del megalòman i carrincló 
“Projecto de la Gran Barcelona”, 
que creuava la ciutat dʼautopistes 
i lʼomplia de gratacels (edificis 
singulars), moda aquesta última 
que, pel que sembla, hi torna. El 
“Passeig de Ronda amb caràcter 
dʼavinguda jardí” va ser dissenyat 
ara fa 100 anys com un agradable 
bulevard per lʼarquitecte francés 
Leon Jaussely, guanyador del 
concurs convocat en 1903 per 
lʼAjuntament.

La remodelació del “Cinturón”, 
malgrat la seva unitat funcional, 
ha sigut un procés desordenat i 
sincopat, per bocins, depenent 
de la pressió de les mobilitzacions 
ciutadanes. Resta únicament  el 
tram central de Travessera-Mitre.

La negociació

Les reivindicacions sense resposta 
(escrits, pancartes, manis) dels 
veïns dʼaquest últim tram, sʼhan 
succeït al llarg dels anys. No és 
fins a començaments de 2005, en 
haver-se creat una plataforma de 
cinc associacions de veïns, que 
lʼAjuntament va accedir a negociar. 
El 17 de març de 2005 va constituir-
se la “Comissió de Seguiment de 
la Remodelació de la Ronda del 
Mig” amb representants veïnals i 
de lʼAjuntament, juntament amb 
dos tècnics independents. El 
procés de negociació ha sigut llarg 
i feixuc, però ha arribat a bon fi, 

que és el més important, i el 25 de 
gener va signar-se entre les dues 
parts un conveni dʼacord sobre 
lʼavantprojecte de remodelació de 
la Ronda. La redacció del projecte 
dʼurbanització del primer tram 
Lesseps-Balmes ja està en marxa.

Els resultats de la negociació 
són els que són. Però sʼha de 
reconèixer que, desprès dʼanys 
dʼolímpic menyspreu municipal 
envers els veïns, en el si de 
la comissió la comunicació ha 
funcionat impecablement. Un 
model de participació ciutadana 
que no és habitual i que hauria de 
ser la norma.

La proposta de remodelació

La remodelació de la Ronda va 
plantejar-se sobre tres criteris-
objectius: disminució del trànsit; 
superació de la barrera entre barris 
i transformació cap a una via més 

amable, menys agressiva.
Des del primer moment, 

Ajuntament i veïns van coincidir 
en els objectius, però no en el 
grau i profunditat dʼaquests. Va 
imposar-se finalment lʼorientació 
més continuista, i lʼinicial enfoc 
ambiciós dels veïns va haver de 
supeditar-se a la rígida postura 
municipal.

Sʼha avançat notablement en 
el segon objectiu de potenciar la 
connectivitat i permeabilitat entre 
les dues bandes de la Ronda. 
Els nou carrers que la creuen 
actualment passen a 17 i els 
passos de vianants sʼincrementen 
de 16 a 35. Els altre dos objectius, 
en canvi, la disminució del transit i 
la idea de “domesticar” lʼautopista 
transformant-la en un carrer 
civilitzat, indiscutiblement també 
han millorat, però poquet, poquet.

La remodelació proposa la 
desaparició per cada banda 

del quart carril per destinar-lo a 
lʼampliació de les voreres, que 
gairebé doblen la seva amplada i 
superfície, cosa que implica una 
notable millora.

El cavall de batalla de la comissió 
va ser però, el trànsit. Penso que la 
solució adoptada va en la correcta 
direcció, però possiblement peca 
dʼexcessivament conservadora i 
tímida.

Efectivament, la Ronda del 
Mig és un eix essencial de la 
xarxa bàsica de la ciutat i la seva 
continuïtat connectora ha de 
preservar-se. En la remodelació 
es manté però, com una via de 
gran capacitat de sis carrils, tres 
per banda, dos per als cotxes més 
un carril bus. Potser lʼimpacte ja 
no serà el dʼuna autopista, però sí 
el dʼuna autovia encara molt lluny 
dʼun carrer urbà.

El delicat bulevard enjardinat 
previst per en Jaussely fa un segle 

ja no és possible. Però una Ronda 
amb una secció més ciutadana, més 
amable, encara que possiblement 
menys eficaç des del punt de vista 
del trànsit, hauria sigut  un objectiu 
bo per a Barcelona, perfectament 
viable des del punt de vista de la 
mobilitat ciutadana.

A la fi, és com si la futura línia 
9 de metro en construcció, amb 
el mateix traçat de la Ronda, 
amb una previsió de 100.000 
viatgers diaris, més tots els que 
circularan pels futurs carrils bus 
no hi comptessin en la pràctica i la 
seva incidència sobre el trànsit de 
cotxes de la Ronda fos mínima.

La bicicleta, gran perdedora

Lʼavantprojecte de remodelació 
exclou aquest mitjà de la 
Ronda. No es tracta dʼuna opció 
premeditada, sinó resultat dʼun 
criteri inicial de disseny, en 
principi raonable, que proposava 
plantejar lʼeix ciclable pels carrers 
paral·lels a la Ronda, alliberant 
aquesta de carril bici, sempre i 
quan aquesta solució fos viable. 
El problema és que lʼitinerari pels 
carrers adjacents que els tècnics 
municipals han pogut dissenyar 
és absolutament inviable i rebutjat 
de ple per les entitats lligades 
a la bicicleta. És un trajecte 
enrevessat, amb fortes pendents, 
barrejat amb el trànsit de cotxes i 
que fins i tot en algun punt trans-
corre per carrers inexistents, 
pendents dʼobrir-se.

Tot plegat una pífia, en flagrant 
contradicció amb lʼacord de Ple 
de lʼAjuntament dʼincloure el 
carril bici a la Ronda i amb els 
principis municipals àmpliament 
difosos (Agenda 21, Pacte per la 
Mobilitat..) a favor de la bicicleta i 
de modificar lʼinsostenible model 
actual de mobilitat urbana.

* Arquitecte, membre de la comissió de 
seguiment de la remodelació de la Ronda del Mig

JOAN MOREJÓN
 Després dʼanys de reivindicacions veïnals, la remodelació de la Ronda comença a fer-se realitat.
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La Barceloneta, república independent
BARCELONETA
ANNA FLOTATS●

Així és com molts veïns de la 
Barceloneta defineixen el seu barri. 
Encara diuen que van a Barcelona 
quan se nʼallunyen una mica i és 
que són un poble més que un 
barri. Els 15.800 habitants de la 
Barceloneta, però, no volen viure 
ancorats al passat. La principal 
reclamació de la seva associació 
de veïns és lʼacabament del Pla 
Especial de Reforma Interior. 
Un Pla aprovat per lʼAjuntament 
que milloraria les condicions dels 
habitatges de la zona.

Fa 20 anys, lʼAjuntament de 
Barcelona va aprovar el Pla 
Especial de Reforma Interior 
(PERI) de la Barceloneta amb la 
col·laboració de lʼassociació de 
veïns. Com llavors, el problema 
principal del barri és lʼhabitatge: 
moltes famílies viuen en pisos 
de 30 metres quadrats i en 
edificis sense ascensor. Tenint 
en compte que la Barceloneta és 
un barri amb una població dʼedat 
avançada, el problema és encara 
més greu. El PERI reflecteix que 
els quarts de casa es convertiran 
en mitges cases i, per tant, es 
podran arranjar per a la gent gran 
i instal·lar-hi ascensors.

Segons el president de 
lʼAssociació de Veïns de la 
Barceloneta, Manel Moscat, 
tan sols sʼha acomplert un 30% 
del pla: “Fins ara, només sʼhan 

fet habitatges a la Maquinista, 
al carrer del Doctor Aiguader i 
alguna placeta”. Quan sʼacabarà 
el PERI? En Manel no és gaire 
optimista: “Jo potser no ho veuré”, 
bromeja. Però és comprensible. 
Els membres de lʼAssociació de 

Veïns estan cansats de reunir-se 
amb el districte i dʼassistir als plens 
municipals: “Ens diuen a tot que sí 
i després canvien el que volen”, 
explica en Miquel. Aquesta és la 
clau. LʼAjuntament pot modificar el 
PERI en tot moment per adequar-

lo a lʼactualitat. LʼAssociació de 
Veïns està dʼacord en reformar-
lo perquè no quedi obsolet però 
exigeix que es materialitzi el 
compromís principal: transformar 
els quarts de pis en mitjos.

Dʼaltra banda, el PERI ha topat 
amb un altre mur que encara 
endarrereix més el seu compliment: 
la llei de Costes. La Barceloneta 
disposa de terrenys edificables 
(el Front Marítim, per exemple) 
que lʼAjuntament havia previst 
destinar a habitatges socials però 
la llei impedeix construir-hi. En 
Manel Moscat, però, posa en dubte 
aquesta normativa: “En terrenys 
afectats per la llei de costes sʼha 
edificat lʼHotel Vela, al final del 
passeig Joan de Borbó”. Curiós.

Altres reivindicacions

Les reivindicacions de la 
Barceloneta, però, no acaben aquí. 
Els veïns es queixen del mal estat 
de les platges i de la neteja del barri. 
Dos problemes que lʼAssociació de 

Veïns associa, en part, al turisme: 
“La gent que ve a lʼestiu no és 
conscient que sʼha de tenir cura 
de la Barceloneta”, reivindica en 
Miquel. El turisme és benvingut a tot 
arreu sempre que sigui responsable 
i curós amb lʼentorn. A banda de la 
neteja, el xivarri a la nit és un altre 
problema. Com ja ha succeït en 
molts barris, la diversió dʼalguns 
xoca amb el descans dʼaltres. 
Lògicament, els veïns demanen 
respecte: “A la Barceloneta viu gent 
que es lleva molt dʼhora i gent que 
ha de dormir de dia, pescadors, 
estibadors, peixaters... Tothom ha 
de tenir dret a descansar”.

El president de lʼAV de la 
Barceloneta, Manel Moscat, 
diu que el barri està de moda. 
Amb aquesta explicació intenta 
entendre lʼespeculació que, 
segons ell, sʼha instal·lat a la 
zona: “La gent que té quarts de 
casa o els compra ara, els lloga 
per dies, mesos o anys a preus 
astronòmics. Dʼaquesta manera, 
el barri es degrada”.

El barri es degrada i ja no és 
el que era. Durant molt de temps, 
Barcelona va ser una ciutat que 
vivia d  ̓esquena al mar i gràcies als 
Jocs Olímpics de 1992 es va obrir al 
Mediterrani. Ara, però, sembla que 
torni als orígens. “LʼAjuntament no 
ens deixa viure de cara al mar i amb 
els grans edificis que ara envolten 
el barri, ha convertit la Barceloneta 
en una mena de ghetto”. En Manel 
Moscat es refereix a les torres 
Mapfre, lʼHotel Arts, el Parc de 
Recerca Biomèdica i la nova seu 
de Gas Natural. Aquesta última és 
una torre de vidre de 20 plantes 
espectaculars que ja sʼha convertit 
en una clar referent del nou skyline 
barceloní.

Les vistes al mar, però, poden 
esperar. El més urgent per als veïns 
de la Barceloneta és la culminació 
del tan esperat PERI. Mentrestant, 
el gran tresor que tenen són ells 
mateixos. “El més important del 
barri és la gent. Els veïns de 
lʼescala sʼacaben convertint en 
una segona família”, explica en 
Manel Moscat. I per a alguns, els 
més vells, en lʼúnica. Ells són els 
que encara parlen de la República 
Independent de la Barceloneta.

Els orígens del barri de la Barceloneta són la 
construcció de lʼespigó del port (1474), fet que 
generà una lenta sedimentació de terres i sorres 
provinents del Besòs i del litoral adjacent. Poc a 
poc, aquests terrenys van anar prenent la configu-
ració que serviria de base per al desenvolupament 
urbà iniciat al segle XVIII.

Fins a mitjan segle XIX, la Barceloneta era en-
cara un barri on les activitats dels seus habitants es 
relacionaven essencialment amb el mar: la pesca, 
les activitats portuàries, la construcció de vaixells 
de vela i la fabricació i venda dels seus aparells.

A partir de la quarta dècada del segle XIX, la 

industrialització va començar a penetrar al barri 
gràcies a la seva proximitat amb el port, cosa que 
facilitava la càrrega de maquinària pesant i la des-
càrrega de les matèries primeres.

A partir de mitjan segle XX, el barri de la Bar-
celoneta es caracteritzà per la implantació dʼaltres 
sectors industrials que utilitzaven petits establi-
ments: tallers de fusteria, petites fàbriques de 
productes químics, tallers de joieria i rellotgeria, 
tallers de confecció, etc.

Ara, la Barceloneta és el balneari de la ciutat 
i un indret on es pot gaudir dʼuna de les majors 
ofertes dʼoci i dʼhostaleria.

Hi havia una vegada...

JORDI TARRÉS
Vermut a casa la Pepita, un quart de casa propi del barri de la Barceloneta. 

RESTAURANTE PERU

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

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas

BARCELONA
REDACCIÓ●

El passat dissabte 20 de maig, en 
un saló de la Casa Elizalde ple de 
representants veïnals, Assumpta 
Escarp va haver dʼescoltar més 
dʼuna vintena dʼintervencions que 
inequívocament van criticar amb 
diferents arguments el mapa de 
barris presentat per lʼAjuntament. 
La mostra de barris que sʼoposen 
sʼestén per tots els districtes 
(exceptuant el primer): Badal, la 
Mercè, Zona Universitària, les 
Corts, Camp Nou, Racó de les 
Corts, Avinguda Xile, Sant Ramon, 
Esquerra de lʼEixample, Vallcarca, 
Penitents, Camp dʼen Grassot, la 
Clota, Font del Gos, Can Peguera, 
Baró de Viver, Clot, Camp de 

lʼArpa, Sant Martí, la Verneda, 
Poble Nou, Maresme, Besòs, 
Mar Bella i Diagonal Mar. El mapa 
inclou lʼinexistent barri de Marina 
Port i sʼoblida del programat a la 
Sagrera on sʼestà fent lʼestació del 
TGV. Van intervenir tres experts 
i Glòria Figuerola, que va donar 
la impressió de preguntar-se per 
què li complicaven la vida ajuntant 
el mapa de barris amb el seu Pla 
dʼEquipaments. Ens consta que 
no van acceptar assistir diferents 
experts de la comissió municipal, 
i, dels tres assistents, dos es van 
plegar a la versió oficial i Jordi 
Borja va ser molt crític.

A lʼacte, una única conclusió: 
Assumpta Escarp treia un “zero 
patatero” en cartografia. El mapa 

presentat no servia.
Diuen que lʼautoritat municipal 

competent va manifestar en la 
presentació del projecte a la 
premsa que aprovarien el mapa 
al setembre. Dubtem que sigui 
així, davant una oposició de 
tal envergadura. Per posar un 
exemple: Can Peguera realitzarà 
un referèndum al barri perquè 
els veïns i veïnes decideixin si 
accepten unir-se al Turó de la 
Peira o segueixen com estan des 
del 1929. El mapa sʼendarrerirà, 
ja parlen de finals dʼany, i també 
plantegen que els 70 barris poden 
quedar en 60 o en 80. Podem 
avançar que serà molt semblant a 
lʼactual. Per a aquest viatge no es 
necessitaven tants, dʼexperts.

Escarp, suspesa en cartografia
VALLBONA
REDACCIÓ●

La Granja Ritz és un edifici dels 
anys 20 ubicat un indret idíl·lic 
del barri, envoltat de vegatació 
i que sempre ha estat tancat i 
ocult al barri. LʼAssociació de 
Veïns i Veïnes reivindica que sʼhi 
contrueixi un centre sòcio-cultural 
per al barri i una zona verda.

La granja ha estat expropiada 
per lʼAjuntament recentment i 
ara lʼAV diu que ha arribat el 
moment de començar a disfrutar-
la. “El barri de Vallbona té un fort 
dèficit dʼequipaments i dʼespais 
on ubicar-los. La reivindicació 
dʼaquesta granja té una antiguitat 
de quatre anys. A partir dʼara es 
portaran a terme activitats en 
aquest indret com una manera de 

fer realitat aquesta reivindicació”, 
anuncia lʼAV. Aquest objectiu 
forma part del projecte Vallbona 
Viu, que ha merescut la menció 
especial dels premis Maria Aurèlia 
Capmany de lʼany 2004. 

Vallbona vol la granja
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Solidaritat amb els dèbils
La posada en funcionament dʼun 
equipament de seguiment de 
toxicomanies a la Vall dʼHebron 
ha provocat manifestacions en 
contra per part dʼalguns veïns i 
veïnes de la zona. Per altra banda 
hi ha la previsió de construir a 
Horta un equipament dedicat a 
lʼatenció social de persones en 
situació dʼexclusió social extrema, 
sense sostre, i un altre equipament 
educatiu de justícia juvenil. Davant 
dels fets que acompanyen aquests 
tipus dʼequipaments, manifestem:

1. És un deure de les 
administracions públiques atendre 
les necessitats de les persones que 
es troben en situació de pobresa, 
marginació i/o exclusió social. 
Aquesta responsabilitat inclou: 

●	 Opcions pressupostàries 
adients que permetin dedicar els 
recursos humans i  materials que 
siguin necessaris. Creiem que les 
prioritats en la despesa pública 
no sempre tenen en compte les 
necessitats socials dels ciutadans 
i són insuficients.

●	 Una bona planificació, dins 
del marc del mapa de serveis i 
equipaments socials, que tingui 
en compte el repartiment territorial 

dels equipaments i serveis per 
tota la ciutat.

●	Lʼestabliment de mecanismes 
dʼinformació i diàleg directe, 
puntual i permanent, amb els 
ciutadans i mitjançant el teixit 
associatiu (associacions de veïns, 
comerciants, entitats socials i 
culturals, etc.) per tal dʼexplicar 
bé la situació de les persones 

i les característiques dʼaquests 
equipaments.

2. Reivindiquem la necessitat 
de respectar els drets de les 
persones, tal com diu la Declaració 
Universal dels Drets Humans, que 
inclou el deure i la responsabilitat 
de tot ciutadà de comportar-se 
amb esperit fraternal (art. 1). 
Constatem amb impotència que 
cada vegada més sʼestén un estil 

de vida basat en lʼindividualisme 
i lʼegoisme. Pensem que cal 
redescobrir el valor del bé 
comú, mirant pel conjunt de les 
necessitats i no només pel propi 
benefici o interès.

3. Com a persones i entitats 
no podem girar lʼesquena a les 
necessitats dels ciutadans en 
situació precària que conviuen amb 
nosaltres. No són de rebut actituds 
de persones, grups o col·lectius 
basades en el “sí, però lluny de 
casa meva” que, al cap i a la fi, 
denoten un rebuig de les persones 
i pretenen amagar la pobresa. Les 
persones en situació de marginació 
necessiten sentir-se acollides per 
redescobrir la dignitat personal i la 
confiança en les seves possibilitats. 
(Aquest text està estret del manifest 
elaborat per les Comunitats 
Cristianes de lʼarxiprestat Horta-
Carmel, que compartim).

4. Cal, per últim, lluitar per un 
món més just, no només davant 
dʼesdeveniments que es donen 
lluny de casa nostra, sinó també 
aquí, als barris on vivim i treballem. 
Tots tenim una responsabilitat 
(administració i ciutadans) i cal 
respondre-hi amb racionalitat i 
generositat, des de lʼestabliment 
de relacions més humanes, per 
construir un món on tothom pugui 
viure amb dignitat.

No podem girar 
lʼesquena a les 
necessitats de 
la ciutadania en 
situació precària

Revistes de barri

Sant Antoni 2000

El número 64 correspon al 
segon trimestre de lʼany. 
A la portada celebra que la 
reforma del mercat es posi a 
caminar. A lʼinterior es dóna 
lʼenhorabona a Joan Isart, en 
haver estat guardonat amb la 
Medalla dʼHonor de la ciutat. 
També trobem una entrevista 
amb lʼescola Ferran Sunyer. 
Un balanç de la Festa Major 
i un reportatge fotogràfic 
deixen constància de la seva 
importància. 24 pàgines dʼinfor-
mació dʼun barri molt actiu.

Sarrià

Sʼinforma de lʼelecció de la 
nova junta: “Al nou cicle que 
comença el nostre propòsit 
és tenir més presència al 
carrer, i recollir les queixes i 
anhels dels nostres veïns”. 
Reportatge de la III Calçotada 
popular al carrer Monterols. 
En una carta dels lectors es 
planteja la situació de la “Casa 
Fantasma”, un edifici a mig 
acabar al carrer Parròquia 
número 9. A lʼúltima pàgina 
sʼinforma dels 25 anys de la 
Fira de Sant Ponç a Sarrià.

Tot Sagrera

En el número dʼabril, la portada 
informa que finalment arriben 
les obres de millora del Parc de 
la Pegaso, entre juliol i febrer 
de lʼany vinent. Lʼeditorial 
tracta de les plataformes 
ciutadanes. També manifesten 
un fervent desig que finalitzin 
les molestes obres de 
lʼintercanviador de Meridiana. 
En un article dʼopinió, Antoni 
Fortes argumenta que els 
veïns no sempre tenen raó. A la 
contraportada, 10 mesures de 
prevenció dels incendis a casa.  

Rosor Poveda Pastor
Membre de junta de la Favb
i responsable de lʼambit
de la dona

“Fa uns anys, les 
dones anàvem 
a la presó per 
adulteri”

PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Barcelonina nascuda al carrer Sant Pau, els seus avis vivien 
al Poble Sec. És veïna del Turó de la Peira i als anys 90 va 
ser presidenta de la seva AV. Un barri aluminòtic la reparació 
del qual, després de quinze anys, no està finalitzada. “Menudo 
marrón”, indica Roser.

Has assistit a la trobada de dones?
Sí, vaig ser una de les 3.000 assistents. Algunes érem dels 
barris i de la Favb. El moviment veïnal també hi va ser pre-
sent amb una edició especial del dossier sobre dones i ciutat 
de Carrer.

Dius 3.000 dones? Si la premsa quasi no va recollir la no-
tícia!
Les dones som poc visibles per als mitjans de comunicació 
més importants. Tots els directors són homes.

Què en destacaries?
Primer de tot, l’eslògan de la trobada. Molt encertat, gens 
agressiu. Les dones ens reafirmàvem dient “Sabem fer i fem 
saber”. Després, la molt nombrosa presència de joves.

Quins actes destacaries del centenar que es van fer?
El temps només em va permetre assistir a uns pocs. Va ser 
emotiu per a una mare de tres fills el taller sobre maternitat. 
També el moderat per la nostra presidenta, Eva Fernández, 
sobre la prostitució, amb dues posicions antagòniques: drets 
laborals o abolició del mercat. També va ser molt participat 
el taller sobre la violència de gènere.

No van faltar els homenatges...
Vaig assistir a dos molt emotius. Un estava dedicat a 
les dones del 36, un col·lectiu que defensa la memòria 
històrica. Gràcies a elles les nostres filles i nétes saben 
que a la II República molts dels nostres drets eren una 
realitat, i el dictador Franco els va abolir. També va ser ben 
just l’homenatge a Victòria Sau, feminista, historiadora i 
divulgadora de la lluita de les dones.

Fa 30 anys, a les primeres jornades, on eres?
Malgrat haver de tenir cura de tres fills, hi vaig poder 
assistir. Ho recordo amb molt d’afecte... Érem molt tímides i 
poc visibles, però va ser un punt de partida d’un recorregut 
important de les dones. Ara ho tenim més clar i estem 
presents a la societat amb més força.

Hi havia vocalies de dones als barris?
Sí, una vintena, i fèiem de tot. Reivindicar centres de plànning 
(recordo el del barri de Porta), facilitar clandestinament 
l’avortament, preguntar-nos qui érem i quins drets teníem. 
No podíem signar documents mercantils i anàvem a la presó 
si se’ns acusava d’adulteri.

I al teu barri?
Les dones no participàvem a les juntes, però érem molt ac-
tives. Els homes prenien les decisions i ens deien “heu de 
venir”. Vam participar en les reivindicacions amb decisió i 
dedicant tota la jornada a demanar semàfors, escoles... està-
vem tot el dia al barri.

Últimament trobem una presència important de dones a les 
juntes (13 presidentes i 9 vice-presidentes). Com ho veus?
D’una banda, és l’avenç general de les dones i d’altra, veig els 
homes una mica cansats... es fan grans!      

Sota el títol “No podem girar lʼesquena a les necessitats dels ciutadans i 
ciutadanes en situació precària que conviuen amb nosaltres”, un seguit 
dʼentitats han signat el següent manifest:

Entitats signants: Fundació Els Tres Turons, Fundació ADSIS, Càritas Diocesana de Barcelona-Secció Carmel, Associació 
Carmel Amunt, Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA), Associació Catalana dʼAfectats de 
Fibromiàlgia (ACAF), Centre Cultural Tomàs Tortajada del districte de Poble Sec, Associació de Veïns del Carmel, Associació 
de Veïns dʼHorta, Associació Gent Gran - Centre dʼactivitats per a la gent gran del Baix Guinardó, CEESC (Col·legi dʼEducadors 
i Educadores Socials de Catalunya). Federacions: ACEI (Coordinadora Catalana dʼEmpreses dʼInserció), AIRES (Associació 
Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya), Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya 
de les AAVV, FECAFAMM (Federació Catalana dʼAssociacions de Familiars de Malalts Mentals), Fòrum Salut Mental (Fòrum 
dʼIniciatives Assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya).
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La sida guanya
Al 1981, un home de 35 anys va morir a lʼHospital de la Vall 
dʼHebron. Va ser la primera víctima de la sida a Barcelona. 
Una epidèmia que ha causat 25 milions de morts. A lʼÀfrica 
afecta 25 milions de persones. A lʼÀsia i a la nova Europa 
oriental comença a multiplicar-se. 570.000 nens moren de 
sida cada any i 2.000 nadons naixen amb el virus cada dia. 
Lʼany 2005 la malaltia va causar 2.800.000 morts i 4.100.000 
nous infectats. Lʼany 2002, a la Conferència Mundial de la Sida 
celebrada a Barcelona, es va denunciar que les multinacionals 
farmacèutiques segresten els medicaments genèrics al paisos 
pobres. Davant el clamor mundial, van obrir insuficientment 
lʼaixeta. El 31 de maig, una nova assemblea especial es va 
reunir a Nova York. Som pessimistes. Qui té a les mans la 
solució mira cap a un altre costat. Els més dèbils, els més 
pobres, seguiran sent la gran majoria dʼafectats. Víctimes dʼuna 
criminal doble moral.      

Maikel

“El bars són el millor baròmetre
per comprovar si la gent és feliç”

i ha un racó del tram final de la 
Rambla, tot just on s’eixampla per 
lliurar-se al mar, on la Barcelona 
canalla es resisteix a morir. Un indret 
per a l’especulació immobiliària, 
però també per a la nostàlgia, entre 
els carrers de l’Arc del Teatre i Santa 
Mònica, on Genet es refugiaria a corre-
cuita, empaitat per l’ordenança cívica, 
si tornés per un dia a les cantonades del 
Xino on va inmortalitzar l’art de beure, 
follar i dormir a cel obert.

Una petita illa del Raval on gairebé 
no entra el sol, potser per por de trobar-
se amb els holligans que ara hi manen, 
però on els romàntics poden tastar encara 
una cazalla a una de les poques barres 
de carrer que queden a la ciutat i fer un 
pastís mentre sona la veu trencada de 
l’Edith Piaf cantant ‘Sous le ciel de Paris’.

La cazalla i el pastís. Dos aiguardents 
per a estòmacs de llarg recorregut 
amb molts vincles comuns. L’origen 
meridional -sevillà el primer i de 
Marsella el segon-, l’aroma d’anís, el 
reconeixement internacional com a 
aperitius, l’esperit bohemi i, a un racó 
del tram final de la Rambla, ser la font 
d’inspiració del nom de dos temples de 
culte regentats per un gallec addicte a les 
tires còmiques dels diaris, que respon al 
nom de José Ángel de la Villa.

Nascut a Ourense al 1950, va arribar 
a la Barcelona de Porcioles al 1962. 

Melòman des de nen, la seva inquietud 
el va fer viure els irrepetibles anys 70 
de la transició, el Zeleste i les Jornades 
Llibertàries combinant la carrera de 
filologia hispànica amb la de periodista a 
Ràdio Joventut i els estudis televisius de 
Miramar. “Vaig fer de tot, informatius, 
esports, musicals i fins i tot un programa 
feminista”, recorda.

Veí del barri de Sagrada Família, 
molt aviat va començar a fer incursions 
Diagonal avall. “Vaig conèixer el Pastís 
al 1971, ramblejant per altres bars 

històrics, com el London”. El petit 
local del número 4 del carrer de Santa 
Mònica, fundat al 1947 amb la idea de 
rememorar l’ambient del port vell de 
Marsella i del barri llatí de París, era ja 
un clàssic, vinculat a noms com els del 
mateix Genet, Picasso, Dalí, Mastroniani 
o Brassens.

Al 1980, i després d’un llarg estira i 
arronsa amb l’anterior propietària que 
va fer que l’establiment romanguès 
tancat 9 mesos, Villa es va quedar amb 
el Pastís. “Era una sortida que em 
divertia”, resumeix amb pragmatisme. 
Un dels seus encerts fou mantenir l’estil 
original i la decoració, caracteritzada 
pels quadres existencialistes pintats pel 
primer amo, el Quimet. La famosa guia 
anglosaxona Time Out diu que els va fer 
en plena efervescència etíl·lica, un mite 
que corrobora l’actual propietari. “Va 

morir, curiosament, uns dies després que 
la seva admirada Piaf”, afegeix.

Villa va mantenir l’ambient musical, 
inspirat en els grans de la ‘chanson’ 
francesa, i hi va afegir els concerts en 
viu i els tangos. “El local era massa 
trist, malgrat que el canvi no va agradar 
tothom. Un dels clients de tota la vida 
em va dir que l’estava prostituint i va 
marxar per sempre”. D’anècdotes com 
aquestes n’hi ha per parar un carro: 
“L’Ovidi Montllor va estar a punt de 
fer aquí el seu darrer concert, ja que 
va morir uns dies abans de l’actuació. 
L’Astor Piazzolla va arribar a temps, 
però anava tan torrat que no va tenir 
esma de tocar, i el Javier Gurruchaga 
-afectat pel mateix problema- va decidir 
no moure’s en tota la nit del quadrat 
d’una rajola. També hi han cantat l’Aute, 
Krahe ó Sisa, quan encara em divertia, i 
molt jovent que comença”.

Després del darrer concert de REM a 
Barcelona, els membres de la banda van 
demanar que els portessin a beure la 
famosa absenta i van acabar, com no, al 
Pastís. La musa inspiradora que, diuen, 
s’apareix prenent la mítica beguda està 
representada al sostre del bar, en una 
espectacular escultura femenina. “La 
vam fer per al 45 aniversari i aquí s’ha 
quedat, tot i que un client ebri va estar 
a punt de trencar-la una nit”.

Esquerp i de poques paraules, 
Villa confessa la seva predilecció pels 
locals petits (el rècord del Pastís no 
supera les 40 persones): “Són llocs 
familiars on acabes fent amics amb 
el clients”. Seguint la mateixa 

filosofia minimalista, va parar atenció 
en un local proper encara més petit, però 
tant o més històric, la Cazalla, amb la 
seva petita barra de carrer que dóna la 
benvinguda des del 1912 als que passen 
per la Rambla i entren al carrer de l’Arc 
del Teatre. “És un carrer que no va enlloc 
i tradicionalment brut i ple de pixums. 
La gent passava al principi tapant-se el 
nas, però l’hem dignificat i hem recuperat 
la tradició de servir cazalla”.

La compra fou també complicada. Els 
propietaris li ho van oferir al 1997, però 
el districte de Ciutat Vella va vetar el 
traspàs. Llavors va tancar 7 anys, fins 
que al 2004 va aconseguir el vist-i-plau 
municipal. “És un bar únic i divertit, 
tot i que hem perdut alguns clients de 
sempre després del llarg parèntesi del 
tancament”.

L’any vinent, la Cazalla arribarà als 
95 anys i el Pastís en farà 60, una doble 
efemèride que Villa vol celebrar com cal. 
“Els bars són el millor baròmetre per 
comprovar si la gent és feliç, i cada dia 
són més buits. Alguna cosa falla”, alerta. 
Paraula de rambler.

Albert Ollés
Periodista
Jordi Tarrés
Fotògraf

José Ángel de la Villa
Propietari d’El Pastís i La Cazalla


