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En data 20 de juny de 2016 la 
Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona ha 
publicat un article que porta 
el títol “Sis anys de saqueig 
de l’aigua a Barcelona”, signat 
per Quim Pérez, membre de 
la Plataforma Aigua és Vida, i 
en el que s’inclouen una sèrie 
de consideracions relatives a 
l’activitat de subministrament 
d’aigua que duia a terme Soci-
edad General de Aguas de Bar-
celona fins al 2013, i que des 
d’aleshores presta Aigües de 
Barcelona, i sobre les que amb-
dues societats entenen precís 
puntualitzar el que segueix.

Així, en el referit article 
s’afirma que al 2010 s’ordena-
ven “talls [per impagaments] 
sense informar l’AMB ni els ser-
veis socials de l’Ajuntament” 
i que es “forçava els treballa-
dors a tallar l’aigua a les famí-
lies més vulnerables”.

Sobre aquestes afirmacions, 
tant la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona com Ai-
gües de Barcelona volen pre-
cisar que sempre han realitzat 
les suspensions de subminis-
trament d’aigua amb estricte 
subjecció a la normativa i, per 
tant, sempre amb la prèvia au-
torització de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.

En efecte, l’actual Regla-
ment del Servei Metropolità 
del Cicle Integral de l’Aigua 
de 2012, així com els anteriors 
reglaments del servei de 2003 
i 2010, han establert amb ca-
ràcter obligatori comptar amb 
la prèvia autorització de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
per dur a terme qualsevol sus-
pensió de subministrament. En 
aquest sentit, tant Sociedad 
General de Aguas de Barcelona 
com Aigües de Barcelona han 
donat compliment en tot mo-
ment al que exigeix la norma-
tiva aplicable, essent absoluta-
ment fals que hagin procedit a 
suspendre el subministrament 
sense informa a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

És de destacar que l’obliga-
ció de les empreses subminis-
tradores de demanar informe 
als serveis socials, previ a qual-
sevol tall de subministrament, 
no s’ha implantat fins a l’agost 
de 2015 amb l’entrada en vigor 
de la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. No obstant, val a 

dir que Aigües de Barcelona, ja 
amb anterioritat a l’esmentada 
Llei 24/2015 porta aplicant per 
iniciativa pròpia mesures soci-
als efectives, com al creació, 
l’any 2012, del Fons de Solida-
ritat que permet ajudar al pa-
gament del consum d’aigua de 
les famílies que estan en situa-
ció de vulnerabilitat social, ga-
rantint el subministrament bà-
sic d’aigua. L’esmentat Fons de 
Solidaritat es gestiona en coor-
dinació amb els serveis socials 
de tots els municipis gestionats 
per Aigües de Barcelona, ha-
vent-se ampliat la iniciativa de 
Càritas, Creu Roja, la Fundació 
Mambré, la Fundació Hàbitat 3 
i la Fundació de l’Esperança, 
amb l’objectiu de bonificar i 

garantir el servei de l’aigua a 
les persones ateses per aques-
tes entitats socials.

Així mateix, Aigües de Bar-
celona aplica, des de l’1 de ge-
ner de 2014, una tarifa social 
aprovada per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona i el març de 
2014 es va adherir voluntària-
ment al Protocol aprovat per 
l’Àrea Metropolitana, per evi-
tar el tall de subministrament 
d’aigua potable a les persones 
en situació de vulnerabilitat, 
que constitueix un marc de 
protecció i garantia de submi-
nistrament d’aigua per a les 
persones beneficiàries de la Ta-
rifa Social.

D’altra banda, i en relació 
amb l’acusació que es formu-

la de “forçar” els treballadors 
a dur a terme suspensions de 
subministrament d’aigua, cal 
subratllar així mateix que la 
mateixa no es correspon tam-
poc amb la realitat doncs tots 
els casos en què s’ha suspès 
el subministrament d’aigua ha 
estat per circumstàncies degu-
dament acreditades i després 
de tramitar-se l’oportú proce-
diment, que preveu la prèvia 
autorització de l’Àrea Metropo-
litana i amb estricte subjecció 
a la normativa aplicable.

Per tant, Aigües de Barcelo-
na, des de fa anys mai proce-
deix al tall de subministrament 
en supòsits d’impossibilitat 
econòmica i, per tota aquella 
persona que manifesta presen-

tar dificultats en el pagament 
de la factura, Aigües de Bar-
celona, també des de fa anys, 
li ofereix solucions d’ajorna-
ments o pagament a termini, 
de forma individualitzada i par-
ticularitzada a cada situació, 
prevalent SEMPRE la garantia 
de subministrament en aquell 
domicili.

També resulta necessari fer 
referència a l’afirmació contin-
guda en l’article que “un total 
28,9 milions d’euros es reper-
cutien de manera il·legítima 
a la nova tarifa que pagava la 
ciutadania (...)”, doncs cal 
precisar que les tarifes que 
aplica Aigües de Barcelona són 
aprovades pel Consell Metro-
polità de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i posteriorment 
autoritzades per la Comissió de 
Preus de la de Catalunya, òrgan 
independent de la Generalitat.

Finalment, i en relació amb 
els fons d’atenció solidària 
de la Generalitat, a l’article 
s’assenyala que “(...) Agbar, 
mitjançant l’anul·lada em-
presa mixta, cobre les factu-
res mitjançant aquest fons. 
Però... ¿qui hi posa els diners? 
¿Ajuntaments i AMB per a be-
nefici d’Agbar-Suez? Per la 
llei 24/2015, Agbar n’hauria 
d’aportar si més no el 50%!”. 
Cal fer dos puntualitzacions al 
respecte:

En primer lloc, a l’exerci-
ci 2015 la Generalitat de Ca-
talunya va impulsar una línia 
d’ajuts per a pagar factures 
de serveis bàsics, havent-se 
limitat Aigües de Barcelona a 
gestionar les ajudes d’aquells 
clients que han autoritzat ex-
pressament aquesta sol·licitud 
en nom i per compte seu, es-
sent per tant els clients els 
beneficiaris de les ajudes, les 
quals han ascendit a 77.950,45 
euros.

En segon lloc, no existeix 
cap norma que obligui a Ai-
gües de Barcelona, o a d’altres 
empreses subministradores, a 
aportar el 50% dels fons d’aten-
ció solidària. Això, amb inde-
pendència de què Aigües de 
Barcelona disposi per iniciativa 
pròpia, com ha quedat palès, 
del Fons de Solidaritat, que no-
dreix al seu propi càrrec i sense 
repercussió a la tarifa. Mitjan-
çant aquest Fons, i des de la 
seva constitució, s’ha ajudat al 
pagament de factures per valor 
de 4.300.000 (1.750.000 euros 
només a l’any 2015). 

ANA MAREsCA LAsA
representant legal d’agbar

A l’atenció d’Ana Menéndez i Andrés 
Naya, codirectors de la revista “La Veu 
del Carrer”:

Benvolgut Srs.,

Les empreses que represento, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A. 
(“SGAB”) i Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana de Gestió del 
Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (“AB”), han 
tingut accés al número 140 de la revista 
“La Veu del Carrer”, publicada el passat 
13 de juny de 2016, a la pàgina web de 
la Federació d’Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona (la “FAVVB”), i 

en la que s’inclou un article que porta 
el títol “Sis anys de saqueig de l’aigua 
a Barcelona”, escrit per Quim Pérez, 
membre de la plataforma Aigua és Vida.

Atès que el referit article inclou 
una sèrie de consideracions que són 
inexactes, per la present les meves 
representades exerceixen el dret 
de rectificació a l’empara de la Llei 
Orgànica 2/1984, de 26 de març, 
reguladora del dret de rectificació 
(la “Llei 2/1984”), que permet a tota 
persona, natural o jurídica, rectificar la 
informació difosa, per qualsevol mitjà 
de comunicació, de fets que l’al·ludeixin, 
que consideri inexactes i quina 
divulgació pugui causar-li perjudici.

De conformitat amb l’article 2 de 
la referida Llei, el dret de rectificació 

s’exerceix mitjançant la remissió de 
l’escrit de rectificació al director del medi 
de comunicació corresponent, dintre 
de set dies naturals següents al de la 
publicació o difusió de la informació que 
es desitgi rectificar.

Per tant, se’ls hi fa arribar dins del 
termini legalment establert la següent 
rectificació de determinada informació 
inclosa a l’article “Sis anys de saqueig de 
l’aigua a Barcelona”: (...)

Li recordem que segons estableix 
l’article 3 de la Llei 2/1984, el director 
del medi de comunicació ha de publicar 
íntegrament la rectificació, dins dels tres 
dies següents a la seva recepció. En cas que 
la periodicitat de la publicació no permeti 
la divulgació de la rectificació en el referit 
termini, aquesta es publicarà en el número 

següent. Aquest és el cas de “La Veu del 
Carrer”, ja que al ser una publicació de 
caràcter bimestral, serà necessari que la 
rectificació sigui publicada en el número de 
setembre de 2016.

Així mateix, cal fer esment a l’exigència 
de l’article 3 de la Llei 2/1984 relativa a 
què la rectificació s’ha de publicar amb 
una rellevància similar a aquella en la 
que es va publicar o difondre la informació 
que es rectifica, sense comentaris o notes. 
És per això que la rectificació que per la 
present se’ls hi fa arribar haurà de ser 
publicada en primera posició, desp´res de 
la portada, en idètiques circumstàncies 
que l’article “Sis anys de saqueig de 
l’aigua a Barcelona”.

Sense cap altra consideració, rebi una 
cordial salutació.
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La revista Carrer, la Favb i el digital Crític van rebre el passat 20 de juny un burofax de Sociedad 
General de Aguas de Barcelona i Aigües de Barcelona exigint la publicació del text de rectificació 
(que publiquem a la pàgina 2 d’aquest número) a l’article de Quim Pérez “Sis anys de saqueig de 
l’aigua a Barcelona”, aparegut al número 140 de la revista Carrer, i del qual la web de la Favb i el 
blog de reflexió sobre el medi ambient “Béns Comuns”, allotjat a Crític, se n’han fet ressò.

Agbar replica l’article 
‘Sis anys de saqueig 
de l’aigua a Barcelona’

Per imperatiu legal, ‘Carrer’ es veu obligat a publicar la rèplica d’Agbar. 
Per imperatiu legal no podem respondre el seu escrit en aquest 
número. Recordant els temps de la llarga nit, deixem aquesta pàgina 
buida. La resposta a Agbar, al pròxim número.

t
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El record ciutadà 
del Somorrostro

GEmmA AGuilERA

“Érem feliços perquè no co-
neixíem res més, tot era més 
noble, sense diferències per 
origen o ètnia, només volíem 
sobreviure amb dignitat tot i la 
humiliació que suposava viure 
en barraques i amb condicions 
deplorables de salubritat. El 
Somorrostro era l’abocador de 
Barcelona i un futur cau d’es-
peculació”. El Miguel Santiago 
és “fill orgullós del Somorros-
tro, com molts altres gitanos 
que avui vivim a Sant Roc amb 
el cap ben alt”. Un tros de ter-
ra entre les fàbriques, les vies 
del tren i el mar de la Barce-
loneta. Aquest barri de barra-
ques va ser el refugi de milers 
de famílies, majoritàriament 
procedents d’Andalusia i el País 
Valencià i dedicades a la pesca, 
des de l’últim terç del segle XIX 
i fins a l’enderroc de les darre-
res 600 barraques el 25 de juny 
de 1966. Sense aigua corrent, 
ni llum ni clavegueram, oblidat 
per les autoritats municipals 
franquistes, que es limitaven 
a reprimir el barraquisme, el 
Somorrostro va arribar a acollir 
fins a 3.000 barraques i 15.000 
persones simultàniament, que 
van alçar els seus habitatges 
amb els materials que troba-
ven a la platja, un autèntic 
abocador de runa i residus in-
dustrials. En aquesta foscor, les 
parròquies i obres d’assistència 
social intentaven pal·liar les 
mancances del barri i les ne-
cessitats, de tota mena, dels 
seus habitants.

La vida de milers de barcelo-
nins no s’explica sense el seu pas 
pel Somorrostro. “Han passat 50 
anys i som molt feliços, no neces-
sitem grans luxes i sabem valorar 
els petits detalls. És la compen-
sació per haver patit tantes hu-
miliacions. Vivíem en un aboca-
dor, els camions descarregaven 
la merda al costat de la teva 
barraca, l’Ajuntament no es pre-
ocupava de nosaltres, ni tan sols 
durant la gran nevada, quan ens 
van deixar allà com gossos i amb 
un fred insuportable. A més, els 
grisos ens vexaven sempre que 
podien”, recorda la Isabel Bar-
celó, que va arribar amb la seva 
família procedent del Màlaga 
l’any 1952, quan tenia 11 anys. 
El Somorrostro li va ensenyar 
“les dues cares de la vida, la pe-
núria, la humiliació i la tristesa, 
però també la felicitat, perquè 
vaig conèixer el meu marit i vaig 
criar tres fills a la barraca al 
costat de la meva mare. També 

vaig descobrir la solidaritat amb 
l’ajuda de voluntaris, del capellà 
i les monges que ens curaven, i 
també de la resta de veïns”.

Certament, el Somorrostro 
va ser un laboratori de solida-
ritat veïnal, com recorda el Mi-

guel Santiago: “No us imagineu 
què és per a un gitano viure 
en un lloc on no t’assenyalen, 
on tothom rema en la mateixa 
direcció i no t’estigmatitzen, 
aquesta experiència de convi-
vència va ser, tristament, úni-
ca”, lamenta. I com a mostra 
dels lligams que es van crear, 
explica que “cinquanta anys 
després, encara ens trobem a 
Sant Roc amb molts veïns, gita-
nos i pescadors, i parlem de la 
nostra infància, parlem de feli-
citat, no de tristesa i penúries”.

A la Isabel li costa més tro-
bar records feliços, diu que no 
pot evitar recordar que va viure 
“moments molt durs i vexato-
ris”, però quan li preguntem pel 
seu casament, li canvia la cara: 
“Tens raó, va ser un dia preciós! 
Em vaig casar al Poblenou, per-

què a l’església del Somorrostro 
només feien missa, no casaven. 
I vam fer una festa bonica!”. De 
seguida afegeix que quan era 
adolescent, “un diumenge al mes 
venia una petita orquestra a to-
car, podíem ballar i divertir-nos, 
i els nostres pares s’oblidaven 
per una estona dels abusos a què 
els sotmetien els patrons de la 
fàbrica o del port, els pagaven 
3 duros per una jornada sencera 
de treball duríssim”.

El dia de l’èxode forçat

El 20 de juny de 1966, els dar-
rers habitants del Somorrostro 
rebrien l’avís de desallotjament 
immediat per ser traslladats 
al Besòs o a altres barris de 
barraques, com el Camp de la 
Bota, fins a la seva definitiva 
implantació al barri de Sant Roc 

de Badalona. Aquell trasllat, 
però, no responia a la voluntat 
de l’Ajuntament de millorar les 
condicions de vida dels seus ha-
bitants, sinó que era la culmina-

ció d’una operació especulativa 
que havia començat l’any 1957 
amb el Pla de la Ribera i la cons-
trucció del passeig marítim, una 
gran requalificació de terrenys 
industrials del litoral. Barcelona 
creixia sense ordre empesa pels 

El 25 de juny de 1966, l’Ajuntament de 
Barcelona enderrocava les darreres 600 
barraques del Somorrostro i traslladava els 
veïns al barri de Sant Roc de Badalona, per 
amagar la misèria de la ciutat a les portes d’una 
celebració militar del franquisme

Molts barcelonins no saben què va ser el Somorrostro ni quina marca ha deixat 
aquest barri de barraques alçat a la Barceloneta en la vida dels milers de veïns que 
s’hi van refugiar fins al seu enderroc definitiu el juny de 1966. L’exposició 50 anys de 
l’enderroc del Somorrostro, organitzada per la Comissió ciutadana per a la recuperació 
de la memòria dels barris de barraques de Barcelona, ofereix un viatge fotogràfic i 
audiovisual pels darrers dies del Somorrostro, en què es van enderrocar 600 barraques 
i es va ordenar el trasllat forçós de 3.000 persones al barri de Sant Roc de Badalona. 
La mostra, comissionada per Alonso Carnicer i Sagra Grimal, compta amb el suport 
dels districtes de Ciutat Vella i de Sant Martí, i es podrà veure entre el 19 de setembre 
i el 15 d’octubre al Centre Cívic Besòs. Les fotografies exposades són el testimoni de 
les vivències d’un barri que, malgrat les penúries i les humiliacions patides pels seus 
veïns, va convertir-se en una gran xarxa solidària. En la mateixa línia, el proper 22 de 
novembre el Born Centre de Cultura i Memòria acollirà un acte dedicat als 50 anys de 
l’enderroc del Somorrostro i el trasllat dels seus habitants a Sant Roc.

Retrats d’una història oblidada

GEmmA AGuilERA
Isabel Barcelò va arribar amb la seva família de Màlaga al Somorrostro l’any 1952, quan tenia 11 anys

l“Només volíem 
sobreviure amb dignitat 
tot i la humiliació 
que suposava viure 
en barraques i amb 
condicions deplorables”

l“50 anys després 
encara ens trobem 
a Sant Roc amb molts 
veïns, gitanos 
i pescadors, i parlem 
de la nostra infància”

GAbRiEl CAsAs i GAlobARDEs/ANC
Barraquistes del Somorrostro (1931-1936)
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mERCè TATjER
historiadora i geògrafa

L’enderroc d’aquesta barra-
da marítima del Somorrostro 
es pot interpretar com un fet 
aïllat o relacionar-lo amb la II 
Semana Naval que les autori-
tats del franquisme decidiren 
celebrar a Barcelona amb la fi-
nalitat política de mostrar a la 
ciutat la capacitat militar de la 
Marina espanyola.

Però més enllà d’aquest ob-
jectiu, l’operació significava 
i potser amagava motius i co-
incidències amb els interessos 
d’altres grups de la ciutat per-
sonalitzats en l’aleshores bat-
lle de Barcelona Josep Maria 
de Porcioles, un reconegut ar-
quitecte i la burgesia industrial 
barcelonina amb interessos im-
mobiliaris a la franja marítima 
de Barcelona.

Dos anys abans de la Setma-
na Naval, el 1964, s’havia pre-
sentat a Barcelona un projecte 
urbanístic de gran envergadura 
dissenyat per l’arquitecte An-
toni Bonet i Castellana sota el 
nom de Plan Especial de Orde-
nación de la Zona Suroeste de 
Montjuïc y Plan de la Ribera. 
L’objectiu era urbanitzar el li-
toral de la ciutat amb un gran 
conjunt de forta densitat de 
nous habitatges d’alt estànding 
distribuïts entre alts edificis 
i petits gratacels que, des del 
Morrot al Besòs, s’endinsessin 
fins ocupar una franja costane-
ra de 500 metres, tot ell relli-
gat per l’autopista elevada pel 
litoral projectada pel Ministeri 

d’Obres Públiques. El projecte 
seguia el model desenvolupat 
per Antoni Bonet en altres es-
pais litorals d’Europa, els Estats 
Units, Amèrica Llatina i a la ma-
teixa costa mediterrània (Man-
ga del Mar Menor i Màlaga).

Aquest pla, proposat per la 
iniciativa privada i avalat per 
alguns joves arquitectes amb 
afany de modernitzar la ciutat, 
donà peu poc desprès a una ver-
sió més limitada que deixava de 
banda la part de Montjuïc (en la 
qual s’hi havien implicat els ar-
quitectes Oriol Bohigas i Josep 

Maria Martorell), i afectava no-
més la Barceloneta i els barris 
de la banda litoral del Poble-
nou. Rebé el nom més atractiu 
de Pla de la Ribera, sota l’es-
lògan “Barcelona no pot seguir 
vivint d’esquenes al mar”.

Per dur a terme aquest pla 
era necessari no només l’en-
derroc de les antigues grans 
fàbriques, sinó de petites fà-
briques i tallers encara en 
funcionament, alhora que feia 
desaparèixer els habitatges 
existents en la franja del Po-
blenou i  de part de la Barce-
loneta, així com les barriades 
marítimes d’habitatge infor-

mal que, al llarg de quasi cent 
anys, s’havien anat formant 
i creixent a la platja (com les 
del Gas, Somorrostro, Bogatell, 
rere Cementiri, Camp de la 
Bota i Pekín) a redós de la línia 
del tren. L’enderroc d’aquests 
nuclis s’havia iniciat anys abans 
amb la construcció del primer 
tram del Passeig Marítim (1950-
60) ja que, enlloc d’aixecar els 
habitatges inicialment previs-

tos per reubicar el veïnat en el 
mateix indret, se’ls havia envi-
at a barriades allunyades, amb 
l’excepció d’un sol bloc per a 
pescadors aixecat a l’interior 
de la Barceloneta.

La Setmana Naval va ser una 
oportunitat que els promotors 
del Pla de la Ribera van apro-
fitar per començar el procés 
d’urbanització previst. En un 
parell de dies s’enderrocaren 

les barraques del Somorrostro i 
els seus veïns -bona part d’ells 
pescadors- foren enviats a l‘in-
acabat barri de Sant Roc a Ba-
dalona (uns en pisos i d’altres 
en barracots). El camí queda-
va, doncs, expedit per comen-
çar el Pla de la Ribera.

Per a desgràcia dels promo-
tors del Pla el mateix any 1966, 
quan s’enderroquen les bar-
raques, ja s’havia iniciat una 
crítica ciutadana i professional 
que qüestionava el projecte, 
considerat especulatiu. Aques-
ta actitud ciutadana coincidí 
en un moment en què, malgrat 
la dictadura, s’havien comen-
çat a produir forts moviments 
en contra del franquisme: 
1964-1965, sindicals (fundació 
de CCOO); 1966, estudiantils 
(8-11 de març, la creació del 
Sindicat Democràtic d’Estudi-
ants de la Universitat de Bar-
celona i la Caputxinada); cívics 
(11 de maig, protestes de cape-
llans en contra de la detenció 
d’estudiants); de periodistes 
(Grup Democràtic de Periodis-
tes, primers treballs de Josep 
Maria Huertas i Jaume Fabre) i 
d’escriptors, que iniciarien un 
nou cicle literari posant de re-
lleu els problemes de la ciutat.

La gestió i promoció 
d’aquest pla estava en mans de 
la Ribera SA, societat creada el 
1966, promoguda i composta 
pels propietaris de les grans in-
dústries situades a la zona lito-
ral que tenien instal·lacions es-
devingudes obsoletes i que en 
algun cas ja no estaven en fun-
cionament, com la Maquinista 
Terrestre y Marítima i Catalana 
de Gas. Un dels principals im-
pulsors va ser Pere Duran Fa-
rell, aleshores president de la 
Maquinista Terrestre y Marítima 
i conseller delegat de Catalana 
de Gas, acompanyat d’empre-

interessos urbanístics del fran-
quisme, i els veïns del Somor-
rostro eren una molèstia física, 
però també estètica. I és que la 
gran excusa del consistori per 
desmuntar el barri va ser evitar 
que el dictador, que havia de 
visitar Barcelona amb motiu de 
la Setmana Naval, fos testimoni 
de l’extrema misèria del barri 
de barraques. El 25 de juny les 
grues començaven la demolició 
del Somorrostro, i en només 
sis dies, desapareixia qualsevol 
rastre de la seva història per 
presentar al dictador una Bar-
celona absolutament falsa.

La Isabel recorda tots els 
detalls del dia en què els van 
comunicar que havien de reco-
llir les seves pertinences: “El 

meu marit va anar a fer la pa-
perassa i a llogar un camió per 
fer el trasllat. Només ens vam 
poder endur la roba, un mata-
làs, una taula i dues cadires. 
Quan vam arribar a Sant Roc, 
un home tenia un cistell amb 
totes les claus, i quan vam 
obrir la nostra porta, vaig sa-
ber que tenia un palau”. I as-
segura que “em vull morir en 
aquesta casa, al meu estimat 
barri de Sant Roc”. La casa 
els va costar 2.600 pessetes, 
que va finançar la confraria 
de pescadors on treballava el 
seu marit, i estava en un dels 
set blocs que van ocupar els 
pescadors. En aquesta ocasió, 
l’Ajuntament va segregar els 
veïns pescadors i els d’ètnia 

gitana. Tot i així, com asse-
nyala el Miguel, “vam mante-
nir el vincle del Somorrostro 
durant molt de temps, i tots 
els veïns ens van donar suport 

en la reclamació de semàfors. 
Ho van fer molt malament, 
els poders públics, pretenien 
segregar-nos”. En canvi, per 
a la Isabel “va ser positiu que 

tots els pescadors estiguéssim 
junts en una mateixa àrea”, si 
bé ella mateixa es va implicar 
en lluites veïnals, fruit de les 
quals van aconseguir una resi-
dència que avui també és un 
casal d’avis.

El camí dels veïns d’ètnia 
gitana va ser més tortuós fins 
a aconseguir un habitatge en 
condicions a Sant Roc. La majo-
ria es van haver d’instal·lar en 
barracots, perquè els pisos que 
s’havien previst per acollir el 
1962 les víctimes de la riuada 
no estaven acabats. Així, com 
la família del Miguel, moltes 
altres van deambular per al-
tres barris o es van quedar en 
barracots provisionals, fins que 
van rebre el seu habitatge a fi-

nal de l’any 1967. D’altres, els 
que tenien menys recursos o no 
tenien feina a la confraria, ni 
tan sols van poder quedar-se al 
barri i van ser traslladats a les 
barraques que havien quedat 
buides al Camp de la Bota i a la 
Perona. Com tots els polígons 
d’urgència del franquisme, 
Sant Roc, amb 154 blocs de pi-
sos, havia nascut amb moltíssi-
mes mancances urbanístiques i 
de serveis. Però els antics veïns 
del Somorrostro havien après a 
lluitar pel seu futur, i van fer el 
mateix pel seu barri. Sant Roc 
va ser un focus important de 
lluita veïnal als anys setanta, 
i gràcies als seus veïns, aquest 
barri badaloní es va anar digni-
ficant progressivament.

El Pla de la Ribera 
també fa 50 anys
Sovint tenim dificultats per comparar 
esdeveniments que, tot i produir-se en el mateix 
moment, no semblen tenir cap tipus de connexió. 
Aquest és el cas del context que envoltà 
l’enderroc del barri del Somorrostro el 25 
de juny de 1966, ara fa cinquanta anys

lL’enderroc del 
Somorrostro amagava 
coincidències amb 
interessos polítics 
del franquisme i de 
la burgesia industrial

AHC-Af
Inundacions al Somorrostro el 26 de setembre de 1955

lEls antics veïns 
del Somorrostro, 
que havien après 
a lluitar pel seu futur, 
també ho van tornar 
a fer pel seu nou barri
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Fernández Díaz pare, 
repressor de barraquistes

MARC FoNT

El 21 de febrer de 1939 uns 80.000 sol-
dats, pertanyents a l’exèrcit franquis-
ta, van desfilar per l’avinguda Diagonal 
de Barcelona. Entre els participants a 
l’esdeveniment, que seria batejat pel 
nounat règim dictatorial com la “desfi-
lada de la Victoria”, hi havia el navarrès 
Eduardo Fernández Ortega, aleshores un 
jove de 19 anys. Aquest tinent coronel 
de cavalleria de l’exèrcit insurgent va 
tornar a Barcelona el 1953, per conver-
tir-se en el subinspector en cap de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. L’alcalde 
de la ciutat era Antoni Maria Simarro i, 
més important, el governador civil de 
Barcelona era Felipe Acedo Colunga, un 
antic militar. Fernández Ortega passaria 
a jugar un paper important en el Servei 
Municipal per a la Repressió de Noves 
Barraques i Ampliació de les Existents, 
creat quatre anys abans.

Eduardo Fernández Ortega, òbvi-
ament un home del règim que va fer 
carrera gràcies a la dictadura, ja no 

es mouria de Barcelona, on va morir 
el 2003. A la capital catalana va ser on 
van créixer els seus dos fills, Jorge i 
Alberto Fernández Díaz, conegudíssims 
per la seva àmplia trajectòria políti-
ca fonamentalment a les files del PP. 
El primer, nascut el 1950 a Valladolid, 
va ser governador civil d’Astúries i de 
Barcelona durant els governs d’Adolfo 
Suárez. Ja dins el PP, ha estat presi-
dent del partit a Catalunya, diputat al 
Congrés, diputat autonòmic, senador, 
regidor a l’Ajuntament de Barcelona, 
secretari d’Estat i, durant la presidèn-
cia de Mariano Rajoy, ministre de l’In-
terior. El germà petit, nascut el 1961, 
també ha estat president del partit 
(1996-2003), diputat autonòmic i regi-
dor a Barcelona, on ocupa un seient al 
saló de plens des del 2003. Dit amb al-
tres paraules, ho han estat tot al PP de 
Catalunya, un partit que no s’entendria 
sense el “fernandisme”.

Però tornem al tema de l’article, que 
és la repressió als barraquistes. El 1949, 
malgrat la duresa -i la grisor- de la post-
guerra, Barcelona ja s’havia convertit 
en un pol d’atracció per a persones pro-
vinents de nombrosos punts de l’Estat 

espanyol, que s’hi van començar a esta-
blir a milers. La ciutat, però, es va veure 
desbordada i la mancança d’habitatges 
en condicions va provocar la proliferació 
dels barris de barraques que, amb tot, 
ja eren una realitat consolidada des de 
la segona dècada del segle XX.

Segons recull Max Díaz al llibre Ba-
rraques. La Barcelona informal del se-
gle XX, a principi de 1949 Carlos Trias 
Beltrán, tinent d’alcalde al consistori 
i dirigent de l’Institut Municipal d’Ha-
bitatge, va presentar l’informe Las ba-
rracas ante el problema de la vivienda, 
que proposava la creació d’una policia 
repressiva per frenar la construcció de 
nous habitatges d’aquest tipus. El març, 
el consistori emetia un ban on es dictava 
que tota nova barraca seria enderroca-
da i el juny es creava el repressiu servei 
per a l’eradicació del barraquisme. El 
1952, el governador civil, Felipe Acedo 
Colunga, va augmentar la pressió, en 
instar els ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona i els òrgans de la dictadura 
a incrementar el control sobre la immi-
gració il·legal.

Un règim de terror

El servei per a la repressió del barra-
quisme, que es va allargar durant més 
de tres dècades, va instaurar un règim 
de terror, amb pràctiques com la demo-
lició de barraques -una acció que dei-
xava sense habitatge la família que hi 
vivia-, l’extorsió i el xantatge a moltes 
de les persones migrades que eren ame-
naçades amb la deportació. L’Estació de 
França va convertir-se en un dels epi-
centres d’aquest sistema repressiu. Tes-
timonis de l’època recorden les pràcti-
ques d’agents de la Guàrdia Urbana com 
el Grabao, que actuaven sota les ordres 
d’Eduardo Fernández Ortega.

Els passatgers del Sevillano que hi 
arribaven havien de tenir algun famili-
ar ja resident i amb documentació que 
respongués per ells o poder acreditar 
alguna possible feina si no volien veu-
re’s en risc de ser retornats al seu lloc 
d’origen, majoritàriament algun punt 
d’Andalusia o Extremadura. Hi havia 
devolucions en calent i també milers 
de persones que van ser tancades al 

Pavelló de les Missions, a Montjuïc, a 
l’espera de ser retornades.

Construït per albergar l’exposició 
missional durant l’Exposició Internacio-
nal de 1929, l’avui desaparegut Palau de 
les Missions va convertir-se en un autèn-
tic camp d’internament de les persones 
migrades que arribaven a Barcelona a la 
recerca d’una vida millor. Els historia-
dors xifren en 15.000 les persones que 
hi van passar entre 1952 i 1957. A partir 
d’aquesta data, la seva activitat decreix 
fins a desaparèixer com a conseqüència 
de la creixent necessitat de mà d’obra 
que té Barcelona, i el seu entorn metro-
polità, que va suposar posar punt i final 
a les deportacions dels migrats.

La progressiva construcció d’habi-
tatges a tota l’àrea metropolitana, 
amb l’aparició de polígons de pisos com 
Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, 
o Sant Ildefons, a Cornellà, va facilitar 
l’abandonament dels barris de barra-
ques, que amb tot no desapareixerien 
del tot fins al 1989, quan la Barcelona 
de Maragall volia evitar transmetre una 
imatge de marginalitat poc abans de la 
cita olímpica de 1992. En total, es cal-
cula que uns 100.000 barcelonins van 
ser barraquistes durant el segle XX i van 
passar per barris com el Somorrostro, la 
Perona, Can Valero, el Carmel o el Tras-
cementiri, entre d’altres.

Les devolucions en calent i el tanca-
ment de persones en centres d’interna-
ment també són una realitat en ple segle 
XXI. Actualment les persones que les pa-
teixen provenen d’altres estats -bàsica-
ment són africans i llatinoamericans- i 
en comptes de passar pel Pavelló de les 
Missions els darrers anys han estat tan-
cats al centre d’internament d’estran-
gers (CIE) de la Zona Franca, a l’espera 
en molts casos de ser deportats als seus 
països d’origen. En ambdós casos hi ha 
hagut un Fernández protagonista. Si a la 
dècada dels 1950 un dels responsables 
era Eduardo Fernández Ortega com a 
subinspector en cap de la Guàrdia Urba-
na, des del 2011 ha estat el seu fill Jorge 
Fernández Díaz com a ministre de l’Inte-
rior. El que durant els seus anys a La Salle 
era conegut com el “hijo del represor”, 
clarament ha seguit l’exemple del pare.

Eduardo Fernández Ortega, 
un militar navarrès que 
va desfilar per la Diagonal 
el febrer de 1939, va ser un 
dels responsables del 
“Servei per a l’eradicació 
del barraquisme” com 
a subinspector en cap 
de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona

lTinent coronel de cavalleria 
de l’exèrcit de Franco, el pare 
dels dos importants dirigents 
del PP va aplicar mà dura 
sobre els barraquistes

joRDi soTERAs
Guàrdies a cavall vigilaven Torre Baró, l’any 1966, per evitar construccions sense permís

saris i professionals vinculats a 
la Renfe, Hidroelèctrica de Cata-
lunya i a Crédito y Docks de Bar-
celona. Als promotors inicials s’hi 
afegirien altres grans empreses in-
dustrials ubicades a la zona afec-
tada (Motor Ibérica SA, Escofet 
SA, Foret SA), a més de quasi bé 
totes les principals entitats finan-
ceres i bancàries catalanes.

El gerent de Ribera SA era el 
jove economista i desprès alcalde 
de Barcelona Narcís Serra i l’advo-
cat Miquel Roca i Junyent.

L’any 1968 l’Ajuntament apro-
và l’anomenat Avance del Plan de 
la Ribera, n’autoritzà la redacció 
en un any, i es va fer càrrec de 
les grans obres d’infraestructura 
viària i de la depuració i neteja 
de les platges, que facilitava als 
privats la construcció dels nous 
edificis. D’aquest manera l’Ajun-
tament assumia una gran part dels 
elevats costos d’urbanització en 
una ciutat amb fortes mancances 
urbanístiques i d’habitatge.

Crítiques al model urbanístic

Aviat els veïns afectats, organit-
zats en associacions i nombroses 
entitats professionals i ciutada-
nes, començaren a qüestionar en 
nombrosos escrits i actes reivin-
dicatius el model urbanístic que 
representava el Pla de la Ribera: 
elevats costos per a l’Ajuntament 
i alts beneficis per als promotors.

Malgrat tot, l’Ajuntament de 
Barcelona seguí endavant i apro-
và l’agost del 1970 aquest pla de 
promoció privada possibilitant el 
canvi de qualificació dels terrenys 
(de sòl industrial a sòl residenci-
al), sota el nom de Proyecto de 
Modificación del Plan Comarcal 
de Ordenación Urbana afectante 
al Sector Marítimo Oriental. Ribe-
ra SA deixava de tenir presència 
mediàtica, però el febrer del 1971 
declarava que el Pla de la Ribera 
començaria a principis del 1972.

Diferents entitats, associaci-
ons de veïns, petits propietaris i 
industrials afectats presentaren 
l’abril de 1971 un total de 8.000 
al·legacions, de les quals 840 de la 
Barceloneta. El Col·legi d’Arqui-
tectes impugnà el Pla i convocà el 
juliol de 1971 un concurs d’idees 
per definir un contra-pla, del qual 
resultà guanyador l’equip dirigit 
per Manuel de Solà-Morales.

La reacció municipal fou rà-
pida. Aprovà el Projecte de Mo-
dificació amb l’únic canvi de fer 
passar l’autopista elevada pels 
terrenys de la Renfe, i l’envià a 
la Comissió Provincial d’Urbanis-
me, d’on va ser retornat a finals 
del 1973. El Pla quedava ajornat, 
precisament quan la crisi del pe-
troli del 1973 començà a fer es-
tralls en l’economia i la societat, 
i frenà els guanys d’aquest tipus 
de projectes especulatius.

S’havia guanyat una batalla que 
inicià el temps de les grans reivin-
dicacions veïnals dels anys finals 
del franquisme. Malauradament, 
d’ençà l’any 1985 noves operaci-
ons com la Vila Olímpica poc aten-
gueren les noves reivindicacions en 
defensa dels habitants dels petits 
nuclis de barraques del litoral en-
cara en peu, dels habitatges, del 
teixit productiu i del patrimoni in-
dustrial de la Vella Icària.
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9 Superilla, 
prova pilot 
en entredit

11 El futur del mercat 
de Sant Antoni,  
encara per decidirrònicaC

L’hotel del 
Palau porta cua

Una sentència del Tribunal Suprem (TS) i un acord del Plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona -que dóna llum verda a una nova revisió del Pla General 
Metropolità (PGM)- fan possible que d’aquí quatre dies el moviment veïnal hagi 
de tornar a lluitar contra projectes com el de l’hotel del Palau de la Música. 
O contra aquest mateix hotel. La del Palau és una lluita que encara no s’ha 
acabat i fa vuit anys que dura; ha deixat cadàvers polítics pel camí i li sortirà 
cara al moviment veïnal, ja que li tocarà pagar les costes dels judicis perquè 
el TS ha absolt els lladres confessos Millet i Montull i els altres imputats

MARIA FAvà CoMptA

El passat 7 de juny una sen-
tència del Tribunal Suprem 
va absoldre Fèlix Millet i Xa-
vier Montull del cas de l’hotel 
del Palau. Quedava així sense 
efecte la resolució del 28 de 
maig de 2014 de l’Audiència de 
Barcelona que va condemnar 
aquests dos individus a un any 
de presó i a multes de 3,6 mi-
lions d’euros per a Millet i de 
900.000 euros per a Montull. A 
més declarava improcedent i 
es rebutjaven els recursos de 
cassació interposats pel minis-
teri fiscal i les entitats veïnals 
contra la sentència absolutòria 
dictada per l’Audiència de Bar-
celona en relació a Ramon Gar-
cía Bragado, Ramon Massaguer 
i Enric Lambies.

En aquest judici de l’Audi-
ència de Barcelona que va con-
demnar Millet i Montull, es va 
absoldre l’antiga cúpula d’Ur-
banisme de l’Ajuntament i l’ar-
quitecte que figura com autor 
del projecte de l’hotel del Pa-
lau, Carles Díaz. Els encausats 
municipals eren Ramon García 
Bragado, que havia sigut tinent 
d’alcalde; Ramon Massaguer, 
exgerent d’Urbanisme i l’advo-
cat i director del servei jurídic 
de l’Ajuntament, Enric Lam-
bies. Tots tres i l’arquitecte 
-adscrit al despatx d’Òscar Tus-
quets- estaven acusats de tràfic 
d’influències i prevaricació. El 
fiscal, que ha dedicat molts es-
forços i anys a investigar l’afer, 
va recórrer aquesta sentència 
absolutòria perquè va conside-
rar que no s’havien tingut en 
compte algunes de les proves 
que ell havia aportat. Però una 
posterior resolució dictada per 

la mateixa Audiència el 2015 va 
confirmar l’absolució i va dei-
xar lliures de càrrecs els quatre 
imputats. I ara el Tribunal Su-
prem ho ha ratificat.

En el primer judici la fiscalia 
no va aconseguir fer seure en el 
banc dels acusats a l’exconse-
ller d’Economia i Finances, An-

toni Castells, que es qui va au-
toritzar el canvi de qualificació 
del solar on s’havia de fer l’ho-
tel i la permuta amb el solar de 
la plaça de Sant Jaume (veure 
els números 116, 129 i següents 
de Carrer). Castells només va 
anar al judici com a testimoni 
i la seva declaració davant del 
tribunal feia sentir vergonya 
aliena. Ell no sabia res, no era 
culpable de res, no havia sig-
nat res... Es va dedicar a do-
nar noms dels subordinats que 
eren els encarregats de portar 
aquests afers. A mitja declara-

ció, la megafonia li va jugar una 
mala passada a la jutgessa que 
presidia el tribunal; es va es-
coltar de forma nítida com co-
mentava al company que tenia 
a l’esquerra la seva estranyesa 
perquè ningú de la Generalitat 
figurés com imputat.

Reaccions a la sentència

Ara la sentència del Tribunal 
Suprem ha portat cua. Tot el 
que es refereix al cas del Palau 
té sempre derivades. La pri-
mera va ser una carta signada 
per 192 persones “funcionaris 
públics i professionals dedicats 
a la pràctica de l’urbanisme 
a la nostra ciutat”, entre les 
quals hi ha molts arquitectes. 
La carta, datada el 4 de juli-
ol i dirigida a l’alcaldessa Ada 
Colau, demana un acte de de-
sagreujament als fins ara impu-
tats i també un reconeixement 
públic per les bones pràctiques 
urbanístiques de les legislatu-
res socialistes.

Reproduïm alguns paràgrafs 
i no hi farem comentaris: “A 
diferència de molts processos 
per corrupció urbanística dels 
últims anys, necessaris per aca-
bar amb aquestes pràctiques 
delictives i antisocials, el cas 

de l’hotel del Palau es va mos-
trar des del seu inici sense fona-
ments sòlids. La sentència del 
Tribunal Suprem elimina defi-
nitivament qualsevol ombra de 
dubte sobre l’acció urbanística 
municipal. Hem de celebrar 
que l’urbanisme de Barcelona 
mantingui el reconeixement i 
el prestigi guanyats des de l’ini-
ci de la democràcia, exemple 
de qualitat i honestedat per a 
tantes ciutats d’arreu del món. 
Proposem a l’Ajuntament que a 
través dels seus òrgans i comu-
nicació expliqui als ciutadans el 
resultat del procés i manifesti 
la seva satisfacció perquè, una 
vegada més, es confirma l’alt 
nivell de l’urbanisme municipal 
i dels seus responsables”.

Les entitats veïnals, que 
havien reaccionat quasi amb 
resignació davant de la sentèn-
cia del TS, es van indignar de 
valent amb aquesta carta dels 
192 i van elaborar un manifest 
que intenta desmuntar els ar-
guments dels “professionals” i 
de la sentència. La contra-car-
ta la impulsen Enric Mir, presi-
dent de l’Associació de Veïns en 
Defensa de la Barcelona Vella, i 
Maria Mas, que va ser presiden-
ta de l’Associació de Veïns del 
Casc Antic i la primera persona 
que va sospitar que darrera de 
l’hotel del Palau hi havia molta 
merda. Diuen que s’han quedat  
“estupefactes” pel que consi-
deren una “proposta d’adhesió 
absoluta al model urbanístic 
de Barcelona imposat des dels 
govern municipals anteriors”. 
Un model que ha estat qualifi-
cat “d’èxit i exemple a nivell 
internacional” però que Maria 
Mas recorda “que és una mane-
ra de fer ciutat que no volem”.

lUna sentència i un 
acord municipal 
legitimen actuacions 
com el projecte 
de l’hotel del Palau

La cúpula d’Urbanisme al judici
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Acusen els signants de llegir 
malament les sentències, tant 
les de l’Audiència com la del Tri-
bunal Suprem: “La carta omet 
amb mala fe els continguts de 
les sentències... Respecte a la 
bondat del projecte urbanís-
tic hoteler que ara es pretén 
que l’alcaldessa reconegui..., 
les sentencies NO reconeixen 
l’existència de cap interès pú-
blic en l’operació urbanística”.

En el manifest de les en-
titats veïnals s’afirma que 
en el cas de l’hotel del Palau 
l’objectiu eren “els interessos 
privats” i en particular el del 
grup promotor Oliva Hotels per 
transformar un equipament 
docent en un hotel, destruint 
patrimoni històric i arquitec-
tònic protegit “mitjançant una 
mena de compravenda privada 
d’aprofitament urbanístic de 
l’edifici propietat de la Gene-
ralitat”. I recorden que es va 
fer una “pressió moral indegu-
da” -segons una frase literal de 
la sentència del Suprem- per 
modificar el planejament.

En aquest manifest que també 
han signat professionals de l’ur-
banisme, s’alerta contra l’acord 
de l’Ajuntament del 22 de juliol 
que permet la revisió del PGM i 
que podria comportar la cons-
trucció de més hotels i fins i tot 
recuperar el del Palau. Acaben 
el seu escrit dient que el cas de 
l’hotel del Palau és un exemple 
paradigmàtic de la mala pràctica 
urbanística. “És un modus ope-
randi excepcional però normalit-
zat en les instàncies tècniques i 
administratives de l’Ajuntament 
des de fa dècades. És aquesta 
manera de fer urbanisme la que 

IgNAsI R. RENoM
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volem canviar, apropant-nos als 
ciutadans, democratitzant deci-
sions vitals sobre el territori i la 
gent que hi viu”.

Maria Mas, que pensa conti-
nuar lluitant contra l’hotel del 
Palau i fins i tot estaria disposada 
a anar a la presó, encara no s’ha 
refet de l’ensurt que entre els 
signats de la carta dels 192 “pro-
fessionals” hi hagi en Jordi Borja.

El culebrot continua

Un mes després, el 4 d’agost, 
Jaume Asens, quart tinent d’al-
calde de l’Ajuntament de Bar-
celona i un dels advocats que va 
treballar per a la Favb en el cas 
de l’hotel, va publicar un arti-

cle d’opinió a El Periódico en el 
qual recordava que va ser la re-
volta dels veïns la que va des-
tapar l’afer. I com advocat que 
és, fa una lectura més rigorosa 
de la sentència del Suprem. Se-
gons Asens, els magistrats con-
sideren que l’operació “no va 
seguir els tràmits exigibles per 
a una bona gestió urbanística. 
No va ser transparent. Es va 
ocultar el caràcter especula-

tiu d’una iniciativa presentada 
com de gran interès públic”. I 
cita textualment que segons 
els jutges “pecava d’una insu-
ficient motivació en relació a la 
necessitat, oportunitat i con-
veniència”. Els magistrats as-
senyalen també “deficiències, 

falsedats i manca de diligen-
cia” però no condemnen la que 
va ser la cúpula urbanística de 
l’Ajuntament perquè el delicte 
de prevaricació administrativa 
“no es pot realitzar per negli-
gència”. Cal una intencionali-
tat dolosa que en aquest cas, 

segons el tribunal, no queda 
suficientment provada.

Aquí no s’acaba el culebrot 
perquè encara queden molts 
serrells per resoldre. Com ara 
les costes dels judicis, que de 
moment ningú no sap a quant 
pujaran; la querella que va in-

terposar Oliva Hotel contra l’ad-
ministració pel fet d’haver tirat 
enrere la llicència que li perme-
tia construir l’hotel, les obres 
pendents del col·legi La Salle o 
les promeses de la Mariona Ca-
rulla de convertir les finques en 
litigi en equipaments musicals.

Itzíar González Virós, que era 
regidora de Ciutat Vella quan 
va esclatar l’afer de l’hotel del 
Palau, va intentar en un primer 
moment conciliar els interessos 
de les parts. Però en adonar-se de 
les irregularitats que s’amagaven 
darrere del projecte hi va lluitar 
de valent i finalment va acabar 
dimitint com a regidora després de 
ser sotmesa a pressions i amenaces 
que feien molta por.

L’exregidora ha donat tot el 
seu suport i alguna cosa més a la 
contra-carta del veïns perquè diu 
que és “un manifest fundacional 
d’una nova lluita ciutadana contra 
la irresponsabilitat de qualsevol 
elit administrativa o política que no 
aturi aquesta manera de fer”, aquest 
“Barcelona style”. Una manera de fer 
que, segons González, “abusa de les 
modificacions” del PGM i traeix els 
compromisos del Pla de 1976 a favor 
del benestar dels barris.

Quan era regidora, va convidar 
l’arquitecte Joan Antoni Solans, un 

dels principals redactor del PGM, 
a un debat sobre l’hotel del Palau 
i li van preguntar per què havia 
qualificat com a equipament escolar 
les parcel·les on en aquells moments 
es volia construir l’hotel. L’urbanista 
va explicar que de petit havia jugat 
a futbol en el pati del col·legi dels 
salesians (que està al costat d’on es 
projectava l’hotel), i que estava tan 
encaixat que el sol no hi entrava 
mai. “Aquesta vivència infantil va 
estar present en el record i la ment 
de l’urbanista, que va imaginar la 
reserva d’espai per a l’ampliació, 
algun dia, de l’escola i el seu pati”, 
recorda ara l’exregidora.

González compara l’objectiu que 
es va fixar Solans amb el que van 
fer, 30 anys després, els urbanistes 
municipals. “Ells no van pensar 
en cap vivència veïnal. Nomes en 
diners i xarxa clientelar de favors 
i contrafavors. ¿Encara voleu una 
altra justificació del perquè de 
la crítica i indignació ciutadana? 
Comprovar la diferència de criteri 

entre el redactor del planejament 
general original, Joan Anton Solans, 
i els qui proposaven la modificació 
del planejament per fer un hotel 
va ser el detonant per situar-me de 
forma pública al costat dels veïns i 
veïnes de Ciutat Vella i dimitir.”

Diu l’exregidora que l’article que 
Jaume Asens, Janet Sanz i Gala Pin 
van publicar a El Periódico el passat 
4 d’agost l’han fet confiar de nou “que 
des de les institucions es treballarà 
per l’urbanisme en defensa de la seva 
funció social.” Però puntualitza que 
“estarem sempre amatents perquè no 
es repeteixin errors del passat”.

Itzíar González proposa que 
l’alcaldessa Ada Colau dirigeixi 
una carta al Tribunal Suprem 
demanant que exoneri Maria Mas 
i Enric Mir de pagar les costes dels 
judicis. L’exregidora es mostra 
escandalitzada que hagin de pagar 
les víctimes que han acudit als 
tribunals a buscar protecció i en canvi 
quedin exonerats “els qui promouen 
l’urbanisme a favor de les elits”.

L’exregidora Itzíar González, al costat dels veïns

2 vE dE lA pàgINA 7

lLes entitats ciutadanes 
reivindiquen una 
ciutat per viure-hi i 
rebutgen el model de 
la Barcelona-aparador
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DAvID GARCíA MAtEu

Gris desplegament de la prime-
ra superilla al Poblenou. Tot i ser 
una prova pilot, la implementació 
del nou pla urbà ha despertat tota 
una sèrie de contradiccions. No 
en base a la filosofia del projec-
te, ja que les associacions veuen 
positivament l’enginy que redueix 
el transport privat a un sol carril 
de circulació per destinar la resta 
a l’ús ciutadà. Si no en com s’ha 

desenvolupat fins ara: manca de 
participació ciutadana i allunya-
ment de la xarxa de bus. A més, els 
col·lectius discrepen dels carrers 
escollits, “a última hora” per ana-
litzar l’impacte real que suposen 
les superilles.

“No s’ha articulat cap tipus de 
debat, fòrum o comissió on el ve-
ïnat hagi pogut tractar el tema”, 
denuncia el vocal de la junta de 
l’AV del Poblenou, Joan Maria So-
ler. “Cal dir que en l’anterior man-
dat les superilles ja estaven sobre 
la taula i al Poblenou es van fer di-

verses convocatòries per parlar-ne, 
però no es va treballar sobre la 
zona concreta que ocupa l’actual 
prova pilot”. Una manca de parti-
cipació que ha provocat la incomu-
nicació col·lectiva: “Només a dar-
rera hora s’ha informat del que es 
faria; just abans de les vacances”, 
lamenta Soler.

Precipitació i contradiccions
Segons els veïns i veïnes, l’articu-
lació d’un espai de debat podria 
haver evitat alguns dels problemes 
que han sorgit amb la implementa-
ció directa des de l’Ajuntament de 
la prova pilot: “Considerem que, 
en ser precisament la primera su-
perilla a la trama Cerdà de Barce-
lona, s’hauria d’haver fet de forma 

conjunta amb el veïnat”, reflexio-
nen des de l’associació. D’aquesta 
manera, apunten, s’hauria evitat 
l’actual desgavell, trasllat i elimi-
nació de parades d’autobús.

“L’actuació sobre l’espai públic 
ha allunyat més el bus del Poble-
nou”, resumeix la vocal per Barce-
lona de l’Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic (PTP), 
Sílvia Casorrán. Des de la PTP cri-
tiquen que “sense acabar les obres 
de Pere IV i amb la incertesa de si 
tornarà passar el bus per aquesta 
via, s’ha desplegat un model de 
superilla que expulsa les línies de 
la nova xarxa de bus”. De fet, ara 
com ara la idea és que no circuli 
cap autobús per l’interior d’una 
superilla. Una pauta urbana que 
si continua el seu desplegament 
per la resta de la trama Cerdà, 
entraria en contradicció amb la 
xarxa ortogonal final de bus: “No 
semblen estar coordinats tots dos 
models”, considera Casorrán.

“És contradictori; un model que 
busca una ciutat més sostenible no 
pot situar les parades de bus més 
lluny del nucli urbà”, interpreta Ca-

sorrán. “S’hauria de replantejar el 
model de 3x3 illes, ja que l’autobús 
només pot circular pel seu períme-
tre i hem de tenir en compte que a 
Barcelona els carrers són unidirecci-
onals”, per la qual cosa els dos sen-
tits d’anada i tornada d’una matei-
xa línia ‚“queden molt allunyats”.

Les variables i alternatives 
que ha presentat la PTP a l’Ajun-
tament són múltiples. Entre elles 
destaquen “el replantejament del 

model, perquè en comptes de 3x3 
illes, sigui un format de 3x1, de 
manera que les línies de bus que-
darien més properes entre si”. O 
bé, “permetre la circulació del bus 
pel seu interior”. “És molt impor-
tant que els veïns puguin percebre 

que la disminució del cotxe privat 
va en paral·lel a l’augment del 
transport públic”, afegeix Soler.

“Al cap i a la fi, l’objectiu prin-
cipal és reduir la quantitat de vehi-
cles”, sentencia l’ambientòleg de 
la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya (Confavc), Alfons 
López. “Podem millorar la qualitat 
de l’aire de la ciutat amb tecnolo-
gia, com poden ser els cotxes elèc-
trics, però s’ha de fer èmfasi en 
reduir el nombre de cotxes que hi 
circulen”. De fet, des de la Confavc 
també es contempla molt positiva-
ment la filosofia de les superilles i 
el fre que suposa a “les autopistes 
que s’entrecreuen en horitzontal i 
vertical a l’Eixample”.

“Els mateixos historiadors apun-
ten que el Pla Cerdà no contempla-
va aquestes vies tan ràpides que 
permeten creuar Barcelona sense 
cap impediment i a 50 quilòmetres 
per hora o més. Ara podem pensar 
què fer amb l’espai alliberat al Po-
blenou” reflexiona López, però no 
li ve cap idea de llarg recorregut al 
cap. La zona industrial escollida, 
on no arriben a viure ni dos milers 
de persones en una extensió de 
nou illes, difícilment servirà com a 
exemple de recuperació de l’espai 
públic per part dels seus habitants, 
tal com assumeixen des de l’Associ-
ació de Veïns i Veïnes del Poblenou.

“La gran virtut de les superilles 
és l’espai que deixen els cotxes en 
favor del veïnat, així com la creació 
de dinàmiques que generen l’ocu-
pació del sòl”, argumenta Soler. 
“Però aquí el mateix veïnat té una 
densitat molt feble... no sabem si 
és el millor lloc perquè hi hagi les 
posteriors sinergies que serveixin 
per dinamitzar tots aquests me-
tres quadrats. El fet que no s’hagin 
creat pols d’atracció és una de les 
coses que ens fa por”.

Prova pilot en entredit
Tot i compartir la filosofia de les superilles, 
les associacions de veïns i de transport veuen 
contradiccions en la primera experiència dins 
la trama Cerdà al Poblenou, una prova pilot 
que a la pràctica ha allunyat el transport 
públic i la participació veïnal

Metòdicament, la implantació de les 
superilles a la trama Cerdà és senzilla. Tres 
illes per tres, o la multiplicació vial que els 
tècnics considerin més adient en cada cas. 
La diferència sorgeix quan les vies ràpides 
de l’Eixample topen amb els carrerons dels 
antics municipis que van ser annexionats 
a Barcelona, com Sant Andreu de Palomar. 
En aquest cas, l’extensió del seu nucli antic 
és proporcional a la d’una superilla. Una 
mida que ha servit als seus veïns i veïnes per 
reclamar la implantació definitiva del model 
entre els seus carrers.

“Com que tenim zona 30 a la majoria de 
carrers del casc antic i també s’ha previst que 
el carrer Gran es converteixi en un eix cívic 
mitjançant la seva pacificació, creiem que 
existeix un context favorable per impulsar 
la nostra superilla”, argumenta la vocal 
d’urbanisme de l’AV de Sant Andreu de 
Palomar, Montse Tarré. De fet l’exalcalde 
Xavier Trias ja va anunciar que una de les 
primeres superilles es posaria en marxa 
a Sant Andreu, però el projecte al final va 
quedar enrere. “Els esperem”, recorda Tarré 
a l’Ajuntament.

Sant Andreu reclama la seva superilla

lEl moviment veïnal, 
favorable a la superilla, 
creu que un debat 
previ hagués estalviat 
molts desgavells

lEs dubta que el lloc 
escollit, poc dens de 
població i afectat per 
les obres de Pere IV, 
hagi estat l’idoni

IGNAsI R. RENoM
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LuIs CALdEIRo

El 30 de abril de 2002, varias dota-
ciones de policía llegaban a la ma-
sía de Can Masdeu, un lugar idílico 
situado en uno de los pliegues de la 
sierra de Collserola. La propiedad 
había sido okupada meses antes, 
y el objetivo era el desalojo de 
sus habitantes. Afortunadamente, 
éstos llevaban días preparándose 
para tal eventualidad, con lo que 
pudieron organizar la resistencia 
rápidamente. Ésta consistió en un 
método tan inédito como ingenio-
so: colgarse -literalmente- de la 
fachada, utilizando para ello ma-
terial y equipos de escalada. Fue-
ron 60 horas de suspensión sobre 
el vacío, durante las cuales no se 
permitió hacerles llegar comida 
ni bebida. Los bomberos se nega-
ron a cooperar en el desalojo; y la 
acción de aquellos jóvenes suscitó 

tal solidaridad (tanto por parte del 
propio movimiento okupa, como de 
los vecinos del barrio de Canyelles 
y de responsables de entidades de 
la ciudad), que el mismo juez que 
había decretado el desalojo, hubo 
de recular: admitió que antes es-
taba el derecho a la vida que el 
de la propiedad. Fueron tres días 
duros y apasionantes en los que 
los medios de comunicación es-
tuvieron pendientes del tema, en 
medio del silencio institucional. 
Carrer le dedicó la portada y las 
dos primeras páginas de su núme-
ro 73 (mayo-junio de 2002), en el 
que Martí Santiago, en un artícu-
lo titulado “Can Masdeu guanya la 
primera batalla”, aseguraba que 
el éxito de la acción había consis-
tido en hacer “visualizar el fenó-
meno”. “Ha sido, sin quererlo, un 
gran ejercicio de márketing, como 
un enorme anuncio explicando sus 
reivindicaciones”.

Una vibrante realidad
Este año se cumplen quince des-
de que aquellos jóvenes decidie-
ran okupar la propiedad, y hoy 
Can Masdeu es una vibrante rea-
lidad. Arnau -un joven animoso, 
de sonrisa fácil- nos explica que 
es miembro del “Proyecto Vall de 
Can Masdeu”, un nombre genérico 
que engloba a cinco proyectos, de 
entre los cuales la “Comunidad”  

es el que ejerce de pal de paller 
o núcleo central que permite la 
articulación de los otros cuatro: el 
Punto de Interacción de Collsero-
la (PIC), los Huertos Comunitarios, 
la Educación Agroecológica y Per-
macultura Barcelona. Los habitan-
tes de la masía se autodenominan 
“la Comunidad”, a la que definen 
como una “comunidad de vida, que 
es a la vez un colectivo político”. 
Una población que se rige por los 
dos principios básicos del anarquis-
mo: la autogestión y el asamblea-
rismo. “Las grandes decisiones se 
toman en asamblea y las menos im-
portantes, en comisión. Y si algu-
na decisión es trascendental para 
el futuro del Valle, se toma entre 
todos los proyectos del Valle”. Sin 
embargo, Arnau prefiere atribuir el 
fenómeno Can Masdeu a una plura-
lidad de fuentes ideológicas: “Esto 
es agroecología, que es una forma 
de lucha política; esto es decreci-
miento, porque somos lo contrario 
del crecimiento insostenible; esto 
es economía social y solidaria y 
también ecologismo y feminismo. Y 
sí, efectivamente, esto es liberta-
rio, porque libertarias son nuestras 
formas de organización. Puedes 
llamar a todo eso alternativo, que 
es un concepto que define poco y 
donde cabe mucho”.

Arnau subraya también que esa 
función de pal de paller, de núcleo 
vertebrador que posee la Comuni-
dad es “en términos económicos, 
nuestro trueque”. Y lo razona así: 
“¿Cómo se sostiene un proyecto 
que, para hacer un símil, podría 
ser un centro cívico o un casal de 
barrio, con un actividad tan rica e 
incesante, si no hay salarios? Pues 
bien: el salario es el hecho de 
poder vivir aquí. Es decir: tener 
acceso a techo, a tierra y a espa-
cio”. En cuanto a éste último -un 
bien escaso en la ciudad-, confie-

sa que disponen de más de veinte 
almacenes (de agua, de bicicletas, 
fontanería, lampistería, etc.), algo 
que les permite no entrar en una 
“lógica monetaria”, sino trabajar 
al margen de ella, con una “lógica 
de reparación, reciclaje o reutili-
zación”.

Los proyectos
Ya hemos mencionado que bajo 
el paraguas común de la Comuni-
dad se estructuran otros cuatros 
proyectos. Uno de ellos es el de-
nominado “Punto de Interacción 
de Collserola” (PIC), al que define 
como el “centro social” del Valle, 
y que gestiona la Comunidad. Su 
epicentro son los domingos abier-

tos, en los que se ofrecen talle-
res, charlas, proyecciones y ac-
tuaciones. Gratuitos y dirigidos a 
todos los públicos, su temática va 
desde la agroecología a la danza 
y el teatro, pasando por el hazlo 
tú mismo o el pensamiento crítico 
en general. Otros servicios del PIC 
son la Tienda Gratis, basada en el 
trueque, a la que uno puede llevar 
ropa que le sobre y/o sacar aquella 
que necesite. O la oficina Rurbana 
(de “rural” y “urbana”), que es 
un recurso útil para los llamados 
neorurales, urbanitas que desean 
comenzar una nueva vida en el 
campo. Esta oficina dispone de un 
Banco de Semillas, una biblioteca 
y un servicio denominado Ventana 

al Campo, que proporciona desde 
mapas a listados de casas rurales 
vacías, pasando por una relación 
de proyectos agroecológicos y re-
cursos prácticos de Cataluña, resto 
de España y el mundo.

Permacultura Barcelona, por su 
parte, dinamiza el Valle a través 
de cuatro sub-proyectos: Por una 
parte, el Bosque Comestible y el 
Huerto Permacomunal, que son dos 
espacios verdes, ecosistemas que 
producen alimentos y proporcionan 
otras utilidades. Y por otra, el Es-
pacio de Bioconstrucción con Caña 
-estructura realizada con la técni-
ca de caña viva, que permitirá do-

tar de un nuevo espacio al PIC- y 
el Ciclo de Talleres, que también 
aporta al Centro Social cursillos de 
agricultura, bioconstrucción, jardi-
nería, etc.

El proyecto de Educación Agro-
ecológica -que también gestiona 
la Comunidad- combina una ruta 
guiada por el Valle con talleres 
prácticos de agricultura ecológi-
ca. Orientadas sobre todo a niños 
y adolescentes, también organiza 
visitas para todas las edades. Y, fi-
nalmente, nos encontramos con el 
que quizá sea el proyecto más fa-
moso: los Huertos Comunitarios. Es 
un proyecto autónomo, que defi-
nen como “movimiento de reapro-
piación vecinal de la tierra”. Son 
más de un centenar de personas 
cultivando pequeños huertos, 35 
parcelas en total, de las cuales la 
mitad corresponden a los vecinos, 
y la otra mitad, a la Comunidad.

Can Masdeu, 
quince años de utopía
A finales de 2001, un grupo de jóvenes okupaba 
la antigua leprosería del Hospital de Sant Pau 
-conocida como masía de Can Masdeu-, en la 
sierra de Collserola, desde la cual resistieron 
a un sonado intento de desalojo. Quince años 
después, Can Masdeu sigue okupada y constituye 
un ejemplo de vida alternativa, respetuosa con el 
medio ambiente. No los moverán

dANI CodINA
Cultivando el huerto de la masía

lLa Comunidad es el 
núcleo vertebrador 
de los diferentes 
proyectos sociales 
y educativos

lLa resistencia al 
desalojo duró tres días, 
suscitó la solidaridad 
de vecinos y entidades 
y llenó periódicos

A la pregunta de si prefieren quedarse tranquilos en su Valle 
o expandir su experiencia, Arnau lo tiene claro: “De hecho, 
nos hemos expandido ya. Pero no con la marca Can Masdeu, 
sino a través de personas de aquí que marcharon fuera a 
realizar otros proyectos, o a la inversa, invitados que vinieron 
y se nutrieron de nuestra experiencia para crearlos. En todo 
caso, desde el principio tuvimos claro que no veníamos a 
quedarnos en un valle. Nosotros, que venimos del movimiento 
antiglobalización o del ecologismo, siempre fuimos activistas, 
nuestro objetivo era hacer cristalizar nuestras ideas en el 
día a día, no sólo en los momentos de lucha o por la vía de la 
profesionalización, cobrando un salario en una ONG, etc. Todo 
lo que hacemos en la vida cotidiana lo consideramos político y lo 
queremos mostrar y compartir”.

¿Cuál es el horizonte?

dANI CodINA

lLa vida en Can 
Masdeu se rige por 
los principios básicos 
de la autogestión 
y el asamblearismo
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Mercat de Sant Antoni, 
un futur per escriure

IgNAsI FRANCh

Cada diumenge, milers de perso-
nes visiten el mercat dominical de 
Sant Antoni a la cerca de llibres, 
cromos, còmics i altres objectes. El 
president de l’Associació Professio-
nal del Mercat del Llibre Dominical 
de Sant Antoni, Joan Mateu, afirma 
que són un dels mercats regulars 
del llibre més grans d’Europa, i en 
destaca la periodicitat: “Som aquí 
totes les setmanes”. Des de l’estiu 
de 2011, el mercat dominical se si-
tua en una ubicació provisional al 
carrer Urgell. Ara, a la provisiona-
litat se li ha afegit la incertesa: els 
paradistes no saben quin serà el seu 
lloc al remodelat mercat de Sant 
Antoni, la inauguració del qual es 
preveu l’octubre de 2017.

Un encaix per determinar
El passat mes de juny es va iniciar 
un procés participatiu per acabar 
de definir el nou mercat. Els polí-
tics i tècnics municipals van sentir 
les opinions dels paradistes, del 
veïnat, dels botiguers... Pep Sala, 
president de l’Associació de Veïns 
de Sant Antoni, declara: “Ente-
nem que el projecte de mercat 
s’ha treballat bé i que se’ns ha 
escoltat. El procés participatiu és 
bastant positiu i sorgeixen idees i 
col·laboracions. Però també veiem 
que el disseny està molt avançat, a 
banda de l’encaix de la fira domi-
nical del llibre, així que hi ha una 
possibilitat limitada d’incidir-hi”.

Sala es mostra expectant però 
projecta una certa confiança. Els 
paradistes estan més preocupats. 
Carlos, que ven llibres i còmics al 
carrer Tamarit, explica: “Jo m’he 

perdut. S’han plantejat moltes 
opcions. Amb carpes i sense car-
pes, tots junts i separats, aquí 
o més enllà”. Ho explica amb un 
somriure, però recorda que ja han 
fet sacrificis: amb el trasllat a l’es-
tructura d’Urgell, cada parada va 
perdre un 10% d’espai. Mateu es 
mostra encara més crític i afirma: 
“Portem una pila d’hores perdudes 
en reunions i tot està parat. Pels 
missatges que he rebut, hi ha com-
panys molt decebuts amb la con-
ducta de l’Ajuntament”.

Segons fonts municipals, “s’es-
tà treballant en quin és l’encaix 
més adequat per al mercat domi-
nical del llibre en el futur mercat 
de Sant Antoni amb totes les parts 
implicades i amb la voluntat d’ar-
ribar a una proposta amb el màxim 
de consens possible”. Mateu, però, 
considera que l’Ajuntament vol 
utilitzar el mercat com un reclam 

per a la projectada superilla del 
barri. Explica que s’ha parlat d’un 
emplaçament que formaria una 
creu amb eix als carrers de Tamarit 
i Borrell. L’associació que presideix 
considera que aquesta solució és 
inacceptable i incompliria un com-
promís previ: “Fa anys estàvem 
treballant al voltant del mercat i, 
en una assemblea de paradistes, 
ens van vendre que tornaríem al 
mateix lloc però més bonic. Ara 
sembla que busquin mil excuses 
per fer-nos-en fora”. 

Els objectius dels llibreters són 
clars: que les parades estiguin jun-
tes, que no es dispersin i que es recu-
peri la ubicació tradicional: roman-
dre en cercle al voltant del mercat. 
Mateu afirma que no hi ha obstacles 
tècnics que ho impedeixin: “Abans 
del trasllat, sumàvem 750 metres li-
neals de parades. Ara en sumem 550 
i ens diuen que no hi cabem”.

La pacificació de la zona, clau
El procés participatiu segueix obert. 
Des del consistori, s’afirma que “el 
govern municipal treballa per tenir 
una proposta definitiva en breu”. 
Sala afirma que l’encaix de la fira 
dominical és complex i la prova és 
“que s’hi dóna voltes des del 2003”. 
El representant veïnal explica que 

la seva associació no defensa cap 
disseny concret i només vetllarà 
pel compliment de tres idees for-
ça: que la fira dominical ha d’anar 
juntament amb el mercat de fresc i 
els Encants, que el patrimoni arqui-
tectònic recuperat ha de ser visible 
i que s’ha d’intentar que el mercat 
no envaeixi els carrers.

Aquest és un altre punt de difí-
cil encaix. Segons Mateu, l’empla-
çament que proposarien els tècnics 
municipals suposaria una altra in-
trusió en l’espai públic, cinc anys 
després de la instal·lació de la in-
vasiva estructura d’Urgell. A parer 
de Mateu, “les superilles han de 

ser per als veïns, per al barri”. Sala 
es mostra obert que s’instal·lin 
marquesines per al mercat del lli-
bre “si no són de gran volum, si són 
desmuntables...”. Una estructura 
com la d’Urgell seria inacceptable, 
però els veïns estudiarien altres 
propostes si són compatibles amb 
reivindicacions “com la pacificació 
del trànsit de Tamarit i Borrell, o 
dels trams al voltant del mercat i a 
la resta dels dos carrers”.

Mateu remarca que els para-
distes només volen guanyar-se la 
vida i oferir un servei públic com 
“vendre llibres a gent que potser 
no es pot pagar un llibre nou. No 
volem sortir als diaris ni fer soroll, 
però haurem de fer alguna cosa”. 
Sala, per la seva banda, recorda 
que “els paradistes no són grans 
empreses. Molts d’ells són més ve-
ïns que comerciants. Són persones 
i famílies que es guanyen la vida 
amb aquesta tasca. Creiem que els 
han de donar facilitats i han de ser 
els primers en ser escoltats”.

En 5
paraules

Flotilla de la llibertat
La flotilla de Dones Rumb a Gaza 
va salpar de Barcelona en dos 
velers a principi de setembre 
en una expedició formada per 
30 dones. És la quarta acció 
d’aquestes característiques que 
es realitza, l’objectiu de les 
quals és mostrar la solidaritat 
amb el poble de Palestina i 
denunciar el bloqueig de la 
Franja de Gaza per part del 
govern israelià. El primer viatge, 
al 2010, es va saldar amb 
l’assassinat de 10 activistes, que 
van ser assaltats per l’exèrcit 
israelià en aigües internacionals. 
Un centenar de persones les 
van acomiadar des del Moll 
de la Fusta i l’alcaldessa Ada 
Colau va prendre la paraula per 
exigir en nom de l’Ajuntament 
de Barcelona el final d’aquest 
bloqueig inhumà.

Collboni i l’Arnau
El tinent d’alcalde Jaume 
Collboni, recentment nomenat 
responsable de Cultura de 
l’Ajuntament, va llançar la 
idea, de manera unilateral, 
de convertir l’Arnau en un 
teatre infantil. La plataforma 
Recuperem l’Arnau ha rebutjat 
la proposta i es queixa que des 
del mes d’abril funcionava una 
taula de treball, impulsada 
pel propi Ajuntament, per 
debatre els usos que havia de 
tenir l’equipament i denuncia 
que Collboni no ha respectat 
el procés. L’Arnau s’ha de 
convertir en un equipament 
cultural per a la ciutat i per al 
barri, amb el consens veïnal.

Platja canina
Més de 10.000 gossos han 
trepitjat la platja apta per al 
bany de les mascotes que s’ha 
inaugurat al Poblenou. Un espai 
de 1.250 metres quadrats que 
compta amb dutxes i urinaris. 
Les instal·lacions es van obrir 
el 19 de juliol i es tancaran a 
final de setembre. La valoració 
que fa l’Ajuntament és positiva, 
tot i els recels veïnals inicials. 
No hi ha hagut conflictes greus, 
però han sobresortit dues 
queixes: l’espai és insuficient 
i les tanques que el limiten no 
arriben fins a l’aigua.

Contractes d’un mes
A Barcelona, la major part 
dels contractes laborals són 
temporals (un 86,7%) i el 40% 
no arriba al mes de durada. La 
precarietat va en augment. Els 
aturats i aturades registrats 
sumen ja les 80.000 persones, 
i la meitat no perceben cap 
prestació. El 27% de l’atur és de 
llarga durada (més de dos anys). 
Les dones cobren un 25% menys 
que els homes. A sobre, hem 
de sentir com diuen que estem 
sortint de la crisi.

Síndica de Greuges
Maria Assumpció Vilà ha estrenat 
del seu segon mandat com a 
Síndica de Barcelona. Va ser 
proposada per l’alcaldessa 
després d’un procés participatiu 
que ha de millorar, segons les 
entitats ciutadanes. Tots els 
grups municipals van votar a 
favor menys la CUP, que es va 
abstenir. Vilà s’ha fixat com a 
objectiu ser més a prop de la 
població, perquè ningú que ho 
necessiti es quedi desemparat 
davant les administracions.

Els paradistes es mostren crítics amb 
l’Ajuntament i amb un procés participatiu 
que ha de definir la seva ubicació en el futur 
mercat del barri. L’associació de veïns es mostra 
expectant i oberta a propostes que impliquin 
la pacificació de la zona 

Segons Joan Mateu, president de l’Associació Professional del 
Mercat del Llibre Dominical de Sant Antoni, actualment la fira 
compta amb 88 parades actives i gairebé 200 persones treballant-
hi. Mateu destaca que està augmentant la facturació: “No té gaire 
mèrit, perquè la caixa de fa tres anys era desastrosa, però la gent 
respira una mica”, afirma. També revela que algunes parades 
permeten la subsistència de llibreries que, sense aquests ingressos 
afegits, no serien viables. Tot això quan, des de l’any 2008 fins al 
2014, van tancar més de la meitat de llibreries de l’Estat. Segons 
un estudi de la Confederació de Gremis i Associacions de Llibreters 
(CEGAL), el número d’aquests establiments a Catalunya es va 
reduir gairebé en un 30% l’any 2014. El 2015, en canvi, la xifra 
va créixer a tot l’Estat. Tot i l’augment de punts de venda, la 
facturació total va reduir-se prop d’un 6%.

El sector llibreter passa 
per moments fràgils

IgNAsI R. RENom
Els llibreters volen ser escoltats i reivindiquen la seva tasca, que és “gairebé com un servei públic”

lEls llibreters volen 
que les parades no 
es dispersin i que 
es recuperi la seva 
ubicació tradicional
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Reducción de la jornada 
laboral a trabajadoras 
de las Escoles Bressol
Hace doce años que trabajo en Es-
coles Bressol municipales de Bar-
celona como fija discontinua, con 
un contrato de 30 horas semana-
les en la categoría de Ayudante de 
Cocina. Durante todo este periodo 
he ido cambiando de empresa (el 
servicio está externalizado) y llevo 
con la actual unas cinco, pues cada 
cierto tiempo salimos a concurso.

Todos los años, a finales de 
agosto o primeros de septiembre 
las empresas se han puesto en 
contacto con las personas que tra-
bajamos en la cocina para comu-
nicarnos el día que comenzamos a 
trabajar. Este año la empresa que 
da servicio en la escuela en que 
trabajo no se ha puesto en contac-
to conmigo para comunicarme el 
día que tenía que comenzar. Como 
siempre, empezamos dos días an-
tes de que comience el curso es-
colar. Me presenté el día 8 de sep-
tiembre en el puesto de trabajo 
para realizar mi horario. Mi com-
pañera me informó de que a ella el 
supervisor tampoco la llamó. Que 
se puso en contacto con ella otra 
persona y le dijo que nuestro su-
pervisor estaba de baja.

El lunes día 12 el supervisor 
se pasa por el centro, sin ningún 
documento para firmar como acre-
ditación del inicio de curso. Y el 
miércoles 14 a las 17:35 se pone 
en contacto conmigo por teléfono 

para informarme de que “debido 
a que no se dan meriendas hasta 
octubre, mi horario sufrirá un re-
corte de una hora diaria”.

Las escuelas Bressol comienzan 
el curso con un periodo de adap-
tación, el horario en septiembre 
es hasta las tres de la tarde, la 
primera semana hay pocos comen-
sales. Esto lo saben todas las em-
presas que concursan, pues no es 
la primera vez que se presentan. 
La novedad de este año es que pa-
rece ser que el Instituto Municipal 

de Educación consiente a algunas 
empresas realizar este recorte a la 
Ayudantes de Cocina.

Un recorte que supone más 
carga de trabajo para el resto de 
compañeros pudiendo afectar a la 
calidad del servicio, realizado de 
forma unilateral y sin información 
hacia los trabajadores, la mayoría 
de ellos mujeres con unos contra-
tos y sueldos ya de por sí preca-
rios, sin capacidad de defensa de 

sus derechos laborales y que con 
la rebaja de horas se convertirán 
en sueldos de miseria. ¿Es esta la 
situación que queremos para el 
servicio municipal de escuelas de 
pequeña infancia? ¿Las administra-
ciones responsables no van a hacer 
nada para que las empresas cum-
plan sus compromisos y respeten el 
trabajo y los derechos de las per-
sonas que cubren este servicio, así 
como su calidad? ¿Al Ayuntamiento 
le es indiferente una situación de 
la que es el último responsable?

pEpA CAlAtRAvA
Barcelona

Atur i municipalisme
¿Com es va plantejar el problema 
de l’atur el municipalisme republi-
cà a partir de 1931? ¿Com ho fa ara 
el municipalisme amb Barcelona 
Activa? Un poble sense consciència 
històrica és un poble dòcil i mani-
pulable. Recordar la nostra histò-
ria orienta el futur.

El govern republicà va crear la 
Comissió Pro-Obrers sense Treball 
(CPOST). Va implantar la Targe-
ta de l’Obrer Aturat, on constava 
l’historial de treball, i qui no la 
portés s’exposava a la repatriació 
o a un asil. Per optar als ajuts de 
CPOST havien de demostrar que 
eren obrers veritables i no gan-
duls, pobres meritoris, no tenir 
antecedents (no tenir un passat 
sindicalista...). Davant l’atur i 
l’explotació, el consistori va obrir 
un front assistencial i ideològic al 

Mobilitzar-se 
per la mobilitat
Diuen que l’any 1914 el doctor Ramon Turró, cansat de veure 
com els polítics no li feien cas quan deia que el brot de tifus que 
patia la ciutat venia de la contaminació de l’aigua, va pujar als 
dipòsits de Montcada i va vessar-hi colorant. La gent va deixar 
de beure l’aigua i l’epidèmia va remetre. Avui, davant les 700 
morts anuals a Barcelona provocades per la contaminació 
atmosfèrica, no podem acolorir l’aire, ni tampoc deixar de 
respirar, però sí que hem d’exigir a les administracions que 
actuïn amb pedagogia, exemplaritat i contundència.

Pedagogia. Cal difondre els estudis mèdics que relacionen 
la contaminació amb malalties del sistema respiratori i 
cardiovascular. Informar sobre aquest tema no és alarmisme, 
és obrir els ulls. Ens preguntem perquè els anuncis de cotxes 
no van acompanyats d’imatges semblants a les que porten els 
paquets de tabac: el seu ús perjudica greument la salut.

Exemplaritat. Tots hem de minimitzar l’ús de l’automòbil, 
però l’administració també ha d’actuar amb coherència i 
prendre mesures contra els fums tòxics que emeten els creuers 
en el nostre port, així com deixar de finançar la indústria 
automobilística o el Circuit de Montmeló.

Contundència. La reducció dràstica de l’ús del cotxe privat 
que necessita la ciutat no és factible sense multiplicar els 
esforços a favor del transport públic. I així ho ha de percebre 
el ciutadà, que encara adora la icona del cotxe com el tòtem de 
la llibertat individual. Tenim molts reptes pendents, com la 
implementació definitiva de la nova Xarxa de Bus que s’ha de 
fer amb la participació dels barris i ha de garantir la cobertura 
eficient de totes les àrees, amb la freqüència necessària; s’ha 
d’actuar sobre les entrades i sortides de la ciutat amb la unió 
del tramvia d’una vegada per totes, entre altres mesures; 
acabar la Línia 9 del Metro; no augmentar les tarifes del 
transport públic.

La implementació de la “superilla” del Poblenou ha 
estat una “superidea” que va en la bona direcció, però 
s’ha d’aprendre dels errors que hi ha hagut en la seva 
implementació. Creiem que com més agosarada és una 
proposta millor plantejada ha d’estar.

En poc temps hauríem de veure fotografies dels carrers 
plens de cotxes amb el mateix estupor amb què ara veiem 
imatges antigues de metges fumant en les seves consultes.
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Les cartes enviades a la 
secció de La veu dels lectors 
han de tenir un màxim de 
1.800 caracters (mig foli). Ens 
reservem el dret d’adaptar-les 
si superen aquesta extensió.

La perseverança de la família de Pedro Álvarez

Miguel Ángel Fraile

Durant les últimes dècades es 
va convertir en el totpoderós 
del comerç barceloní. Era un 
dur i contundent defensor 
de la “llei”. No podia veure 
els manters ni a la tele. 
El desembre de 2015 no 
va acceptar seure en una 
taula de treball per abordar 
solucions a la problemàtica 
de les persones que malviuen 
del top manta. En aquell 

moment va declarar: “No 
podem compartir una 
taula amb persones que no 
compleixen la llei”. Per a 
l’envanit Fraile els manters 
eren delinqüents. Ara s’ha 
descobert que el flamant 
secretari general de la 
Confederació de Comerç 
de Catalunya maquillava 
els comptes de la seva 
organització, per amagar 
un forat que es calcula en 
5 milions d’euros. L’entitat 
el va despatxar mentre 
estudiava l’abast de les 
seves mentides i finalment 
s’ha dissolt en no poder 
pagar el deute. Fraile, molt 
respectat per les autoritats 
locals, era un home de doble 
moral. Esperem que se li 
exigeixin les corresponents 
responsabilitats. El comerç 
de Barcelona sempre ha 
estat dialogant. A veure si 
ara que ha marxat l’aprenent 
de Corleone tornem a la 
cordura.

servei de l’ordre burgès. L’eco-
nomia capitalista no va tenir al 
davant l’oposició republicana mu-
nicipalista. Tot el contrari, el con-
flicte i contestació obrera va ser 
aplacat amb la repressió estatal 
ideològica i policial.

La perspectiva històrica ens 
permet fer alguns paral·lelismes: 
si a la República va ser el CPOST, 
ara és Barcelona Activa.

Barcelona Activa té la seva di-
rectriu ideològica. No es tracta de 
conèixer la cultura associativa del 
moviment obrer, les experiències 
cooperatives, o les lluites obreres 
del sindicalisme del segle XX. Po-
drien fer un bon programa “d’eco-
nomia moral” per als 100.000 
aturats de Barcelona, promoure 
l’associacionisme dels aturats, 
professional i de lluita, però opten 
per adoctrinar sistemàticament el 
treballador amb consignes de l’Es-
cola de Chicago: que el sistema 
és el que és i no es pot canviar i 
que tu, aturat, subaltern, no estàs 
prou format, no ets prou flexible: 
cal capacitar-te! 

Son paradigmàtiques les 
“càpsules formatives” amb “co-
atchings” de la New Age que et 
fan agafar pedretes negres d’una 
bossa situada al mig d’un cercle, 
amb música zen, per ensinistrar la 
ment a vèncer la por.

Lo més trist, no són les ocur-
rències New Age ni les directrius 
ideològiques dels formadors, sinó 
la submissió en sèrie dels aturats 
que van passant per l’escorxador 
de la dignitat laboral.

La consigna municipalista és 
clara: no hi ha feina per a tots, 
veniu a un programa a mida de 
Barcelona Activa, oferim contrac-
tes de 6 mesos, milloreu el vostre 
perfil, creeu la vostra empresa en 
48 hores, oblideu que hi ha 400 
milions de nens esclavitzats, obli-
deu que el 60% dels treballadors al 
món no tenen contracte laboral, 
oblideu que l’únic que crea rique-
sa és el treball, ignoreu que el sis-
tema es basa en l’arrendament de 
les vostres vides, no us plantegeu 
associar-vos, és estúpid, el treball 
desapareix, acomodeu-vos i entre-
gueu les vostres vides a l’Estat, us 
donarà una renda bàsica universal, 
sigueu flexibles, capaciteu-vos... 
Entregueu la vostra dignitat, sig-
neu la vostra esclavitud.

Aquesta cultura assistencial, 
capaç d’oferir “càpsules formati-
ves”, “rendes bàsiques” i “treball 
ocupacional” no és fortuïta, tot el 
contrari, és una acció del sistema 
fortament  promoguda pels orga-
nismes internacionals (fons euro-
peus) per desviar la lluita per la 
justícia de l’escenari de les causes 
a l’escenari dels fets. I Barcelona 
Activa és una palanca ideològica 
de primer ordre. No l’única.

Si una cosa ens mostra per sobre 
de tot la història dels empobrits és 
que les dependències són una de 
les armes fonamentals que té el 
poder per dominar la societat. 

L’únic que el sistema no pot as-
similar és la capacitat de solidarit-
zar-se amb les seves víctimes. Són 
justament les directrius contràries 
a les proposades pel municipalis-
me a Barcelona Activa. Si els co-
muns volen ser comuns, que fulmi-
nin Barcelona Activa. Ja ni ha prou 
d’adoctrinament i sopa bova.

JoRdi GAyA nofRE
Nou Barris

La família de Pedro Álvarez, 
assassinat fa 24 anys per un 
policia a l’Hospitalet, porta 
aquests mateixos anys exigint 
justícia. Volen conèixer la 
veritat. Que es jutgi i castigui 
el culpable. Després dels 
fets, la policia i els jutges, 
amb la complicitat del poder 
democràtic establert, no van 
col·laborar en la investigació 
dels fets. És més, la van 
entorpir. Pedro va morir fa 24 
anys i el seu assassí continua 
lliure i impune. Els seus pares, 
companys i amics van crear 
la Plataforma Pedro Álvarez 
que, any rere any, denuncia 
el que consideren un flagrant 
abús de poder. Enguany s’han 
programat diversos actes a 

l’Hospitalet, Nou Barris, Poble 
Sec, Esplugues de Llobregat, 
Sants... Una exposició 
recorrerà els barris, es faran 
actes de memòria i el 15 de 
desembre, dia dels fets, es 
preveu una ofrena floral a 
l’estació del metro de Torrassa. 
Com cada any, a les 20 hores, 
una manifestació que sortirà 
de plaça Universitat recorrerà 
el centre de Barcelona. Una 
democràcia que protegeix 
els criminals, que no posa a 
disposició de la Justícia els 
mitjans necessaris per defensar 
els drets dels ciutadans, 
és menys democràcia. La 
plataforma és incansable i els 
pares de Pedro Álvarez, tot un 
exemple. Justícia per a Pedro!

Collboni rescata 
Carlos González 
per a l’ICUB
Jaume Collboni ha rescatat 
el periodista Carlos González 
per sembrar ara el terror 
a l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB). Conegut 
pel seu sectarisme amb els 
periodistes i el maltractament 
a funcionaris i personal laboral 

durant l’etapa en què va ser 
responsable de comunicació 
de Jordi Hereu, González 
va estar a punt de repetir 
càrrec amb Ada Colau. Només 
la mobilització ciutadana va 
aconseguir aturar aleshores el 
seu polèmic nomenament.

Oficina de desatenció 
ciutadana

diRECtA
Juanjo, el pare de Pedro Álvarez, una persona lluitadora

Els usuaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça 
Sant Miquel han de fer llarguíssimes cues  esperant ser 
atesos, de peu i a la intempèrie. Aquesta oficina, l’única 
privatitzada, no dóna cita prèvia i els treballadors que 
l’atenen tenen unes condicions laborals molt pitjors que les 
dels funcionaris de la resta d’oficines d’aquest servei públic. 
Com ja informàvem al número anterior de Carrer, a finals 
d’any acaba el contracte de cessió a l’empresa Qualytel 
Teleservices. És imprescindible que aquest servei torni a 
ser veritablement públic i que els milers d’usuaris rebin el 
tracte que es mereixen.
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La transformació de la plaça de les GlòriesAvv fORt PIENC,sAgRAdA 
fAmílIA, ClOt-CAmP dE 

l’ARPA, POblENOu
maig de 2016

Com cada any per aquestes 
dates, coincidint amb el 9è 
aniversari de la signatura 
del Compromís per Glòri-

es, els veïns dels quatre barris que 
envolten la plaça de les Glòries ens 
convoquem a la Farinera del Clot 
per fer balanç del curs. Aquesta 
any coincideix amb el canvi de go-
vern municipal, fet que contribueix 
a avançar més a poc a poc encara 
en la presa de decisions. Respectem 
la necessitat que tenen de situar-se 
per poder abordar la complexitat de 
la ciutat, però estem preocupats per 
la lenta resposta a temes que avui 
ja són urgents, com són l’aprovació 
dels plans urbanístics que han de 
permetre construir els equipaments 
i habitatges acordats, així com la 
redacció del projecte executiu del 
parc, seguint el disseny del projec-
te Canòpia, guanyador del concurs 
internacional que l’Ajuntament va 
convocar. Cal donar una empenta i 
accelerar la tramitació dels plans, 
aquest va ser un dels temes que van 
centrar l’assemblea.

També es va informar de l’estat 
de les obres que, malgrat tot, conti-
nuen avançant i assolint els objec-
tius marcats, com és el cas del nou 
edifici de l’escola dels Encants, que 
ja està en funcionament. Ara ha co-
mençat el procés per poder construir 
al seu costat l’escola bressol.

Un altre edifici que està molt 
avançat, és el del carrer Bolívia, 
entre Badajoz i Ciutat de Granada, 
destinat a 105 habitatges per a per-
sones grans, i a més, un CAP i un 
Casal per a gent gran. Es preveu que 
estigui acabat a finals d’aquest any. 
El CAP és potser una de les reivindi-
cacions més antigues dels veïns: sa-
bem que costarà que la Generalitat 
hi destini recursos per habilitar-lo, 
però insistirem fins a aconseguir-ho. 
Pel que fa al Casal, hem reclamat al 
Districte que cal garantir el seu fun-
cionament a finals d’any.

Pel que fa a l’habitatge, hi ha 
avenços en les fases prèvies per a la 

construcció d’habitatge de protecció 
oficial al carrer Bolívia, on l’Ajunta-
ment és titular de tres solars. Ara 
ja s’ha efectuat l’enderroc dels edifi-
cis de magatzems que els ocupaven. 
També hi ha nous habitatges de 
protecció oficial als edificis situats a 
l’illa delimitada pels carrers Sancho 
de Ávila, Pamplona, Tànger i Zamo-
ra. A l’interior d’aquesta illa hi ha 
prevista la construcció d’un equipa-

ment esportiu municipal. El nou go-
vern s’ha compromès a construir-lo 
en aquesta legislatura. De moment 
els veïns ja disposen d’un nou parc a 
l’interior de l’illa, urbanitzat a finals 
de l’any passat.

Un altre espai destinat a la cons-
trucció d’habitatges de protecció ofi-
cial és l’illa situada entre la Gran 
Via i Castillejos. L’Ajuntament té 
la intenció de convocar un concurs 
internacional per trobar la millor or-
denació d’aquests edificis. Hi estem 
d’acord sempre que no comporti més 
endarreriments.

Un altre àmbit que ens preocupa 
per la manca d’actuacions és el del 
transport públic. Hem rebut amb 
optimisme que el govern municipal 
defensi la connexió del tramvia per la 
Diagonal, però no s’han posat en mar-
xa encara solucions per connectar el 
tram de Diagonal entre les Glòries i 
Verdaguer amb transport públic.

En l’àmbit de la mobilitat, salu-
dem les propostes de reducció del 

trànsit a la ciutat que ha anunciat 
l’Ajuntament.

Fa un any va començar els tre-
balls per la construcció dels túnels 
de la plaça de les Glòries i segueixen 
el calendari previst. Ara ja s’està ex-
cavant l’accés del carrer Padilla. Re-
clamem que la construcció de la se-
gona fase s’iniciï a continuació de la 
primera, sense cap interrupció. Les 
intervencions dels veïns en l’assem-
blea insistien en exigir l’execució de 
la totalitat dels túnels.

Tenim coneixement que el nou 
govern té sobre la taula la segona 
fase dels túnels, tot i que ens ma-
nifesta que complirà els acords del 
Compromís per Glòries signat l’any 
2007. Aquests i el pla urbanístic 
aprovat al mateix temps, determi-
nen l’eliminació de la barrera que 
suposa l’actual de Gran Via i la cre-
ació d’una zona verda destinada a 
convertir-se en espai de relació en-
tre els barris del Clot i el Poblenou. 
Aquest espai no és possible sense el 
túnel acordat, cosa que obliden els 
seus detractors, sigui per desconei-
xement del model de ciutat que el 
Compromís per les Glòries defensa 
o per mala fe.

Els espais recuperats de la plaça, 
una part important de la superfície 
que no està en obres, i que han estat 
urbanitzats amb caràcter provisional, 
mantenen un nivell d’ús acceptable.

Una bona notícia a destacar, pel 
que fa al patrimoni de la ciutat, és 
la descoberta d’un tram ben conser-
vat del Rec Comtal que permetrà la 
seva recuperació i incorporació al 
parc de les Glòries.

Les quatre associacions veïnals 
dels barris que envolten la plaça, 
Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-
Camp de l’Arpa i Poblenou, recla-
mem al govern de la ciutat accelerar 
la presa de decisions encaminades 
a la construcció dels equipaments i 
habitatges de protecció oficial acor-
dats i a continuar sense interrupci-
ons de cap mena el procés de trans-
formació de les Glòries.

lReclamem al govern de la ciutat 
accelerar la presa de decisions 
encaminades a la construcció 
d’equipaments i habitatges de protecció 
i a continuar sense interrupcions el 
procés de transformació de Glòries

‘Txasca’ i Sierra, adéu a dos ‘huertamaros’mARIA fAvà

Josep Maria Prochaska i Lluís Sierra ens han dei-
xat aquest estiu. Dos militants de Barcelona. Dos 
huertamaros. Prochaska, Txasca per als amics, 
va ser un dels fundadors de l’Associació de Veïns 

del Poblenou, l’hereva de la clandestina comissió de bar-
ri. Lluís Sierra era el darrer plumilla encara no jubilat 
de la generació de periodistes que a més d’escriure sobre 
les lluites veïnals també hi militava.

“De l’Associació de Veïns en parlava molt. N’estava 
molt orgullós, i especialment d’haver creat la primera 
Vocalia de Dones de tot Catalunya”, explica Montser-
rat Gibert, la companya del Josep Maria Prochazka du-
rant els últims 25 anys. Txasca va ser president en uns 
temps heroics, quan vencíem la por a base de lluites: 
per l’escola Wad-Ras, per la Flor de Maig, pel patrimoni 
industrial, per les zones verdes... Un combat que ell no 
va abandonar mai i que va traspassar del barri a la co-
operació amb els països de l’Amèrica Llatina.  “Sempre 
va lluitar contra la pobresa i a favor dels treballadors. 
Sempre a la frontera”, evoca mossèn Joan Soler.

“He apreciat molt el seu bon humor, la seva sinceri-
tat, a vegades una mica brutal, i la seva capacitat d’anà-
lisi política. Volia el bé de la gent humil, de la classe 
treballadora i ser fidel als seus orígens, dels quals mai 
no va claudicar. Hi havia sempre en ell una abnegada 
passió per la veritat i el bé, amb bona dosi del realisme 
que aporten els anys i les decepcions. Sempre vitalista, 
sempre animós”, ha recordat el bisbe Joan Enric Vives, 
amic de joventut i company de seminari.

Lluís Sierra aquest any ja no ha arribat a temps d’es-
criure la crònica de les festes de Gràcia, un dels seus 

ARxIu 
Aspecte de la 
plaça de les 
Glòries el febrer 
de 2015

clàssics. A més de reportatges de denúncia també sabia 
escriure cròniques amables. Perquè ell era, sobretot, 
una persona amable. Una bona persona, que no compe-
tia per l’exclusiva malgrat el pressing que sempre fan 
els mitjans de comunicació. Ell no practicava el ‘piso-
tón’ periodístic, que consisteix en trepitjar qui sigui per 
treure primer que ningú una exclusiva. Per això en lloc 
de companys va fer amics a la professió.

Lluís: ¿recordes quan ens confabulàvem, al marge dels 
nostres respectius diaris, per fer pirules a l’Ajuntament? 
Com aquell dia d’agost que vàrem pispar les noves tari-
fes de TMB i les vam compartir amb els companys que no 
havien participat en l’operació de lladronici per tal que les 
publiqués tothom. I vam fer fracassar la pujada de tarifes.

Josep Maria Prochaska va morir el 22 de juny a l’edat 
de 71 anys. Lluís Sierra va morir el 21 d’agost als 61 anys.

PEdRO mAduEñO
Lluís Sierra

ARxIu POblENOu
Josep Maria Prochaska
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Portada
dani codina

Són importants els noms dels espais 
públics? Qui decideix com s’anomenarà 
finalment un carrer o una plaça? 
Amb quin procediment? Hi ha lloc per 
a la participació ciutadana? N’hi ha un 
criteri millor, més democràtic, amb 
més consens, que un altre?

El nomenclàtor de Barcelona

AnDRéS nAyA

ls carrers formen un entramat 
que ens permet traslladar-nos 
d’una banda a una altra de la 

ciutat. Pensats per garantir el despla-
çament de les persones, en algunes oca-
sions es converteixen en espais de festa 
i reivindicació, acollint concentracions, 
manifestacions, desfilades o espectacles: 
quan això passa, la mobilitat queda en 
un segon pla. La paraula “carrer”, que 
dóna nom a la nostra revista, també té 
una connotació filosòfica: representa el 
lloc del poble, del veïnat. 

A la nostra ciutat els carrers ocupen 
més de 21.000 metres quadrats i si els 
col·loquéssim un darrere de l’altre su-
marien més de 1.300 quilòmetres lineals. 
Les seves denominacions són variades: 
carrer, carreró, via, plaça, passeig, avin-
guda, ronda, passatge, baixada, escala, 
travessera... Al segle XIX Barcelona va 
començar a col·locar plaques indicant els 

districtes i els barris. El creixement im-
parable de la ciutat va fer que el número 
de carrers augmentés de manera cons-
tant, i molts propietaris van posar el seu 
nom als carrers que naixien del sòl agrí-
cola que es parcel·lava per construir ha-
bitatges. A la Barcelona actual li queda 
poc espai per construir i poca possibilitat 
de batejar carrers.

El reconeixement oficial dels noms, 
però, ha estat en mans de les successi-
ves autoritats. Quan el poder canviava 
de mans, també canviaven els noms dels 
carrers, amb un objectiu netament polí-
tic. Altres vegades el motiu ha estat més 
pragmàtic, com ara quan es va forçar l’an-

nexió dels sis pobles del pla de Barcelona 
(Sants, les Corts, Sant Gervasi, Gràcia, 
Sant Andreu i Sant Martí) i posterior-
ment Horta i Sarrià, i que va comportar 
tal duplicitat que es van haver de canvi-
ar a centenars. Barcelona exercia un fort 
centralisme i per tant, els noms que es 
perdien eren els de les poblacions agrega-
des. Ja al segle XX, la dictadura de Primo 
de Rivera, la República, la guerra civil, el 
franquisme i els ajuntaments democrà-
tics van ser altres moments de canvi.

Protagonisme popular

Tot i que el nomenclàtor l’aprova qui 
exerceix el poder, la població, la ciutada-
nia, no ha quedat totalment silenciada 
i n’hi ha deixat la petja. En ocasions ha 
elevat propostes de noms o ha “rebatejat” 
carrers amb noms més populars escri-
vint-los a les parets. Ha manifestat les 

seves opinions de manera oculta o clan-
destina quan manaven l’autoritarisme i 
la barbàrie. A més grau de democratitza-
ció i llibertat, més canals de participació. 
Però fins i tot en èpoques democràtiques, 
les normes i el tarannà dels governants 
no posen les coses fàcils. Al poder no li 
agrada el protagonisme popular.

L’any 1981 l’Ajuntament democràtic 
va aprovar els noms de 59 carrers que 
recuperaven els que tenien abans de la 
guerra civil o bé eren nous. L’any 2013 
l’alcalde Xavier Trias va retirar de la 
plaça Sant Jaume la placa amb el nom 
de plaça de la Constitució, que havia os-
tentat el lloc entre 1840 i 1931. L’Ajun-
tament actual ha aprovat el replanteja-
ment del nom de 12 carrers relacionats 
amb la monarquia borbònica.

És important que es rectifiquin els de-
sequilibris existents en el nomenclàtor, 

que es recuperi la memòria d’aquelles 
persones i col·lectius injustament obli-
dats, marginats, derrotats. Que als nous 
carrers o espais públics se’ls donin noms 
que aquells que els fan servir, que els 
transiten, els sentin seus. Que es com-
pleixi la llei de la memòria històrica. Que 
s’obrin vies perquè la ciutadania pugui 
participar en la presa de decisions.

L’espai públic, els carrers, no només 
són els seus noms: s’han de recuperar 
de manera integral. S’ha de continuar 
lluitant perquè estiguin al servei de les 
persones, que s’humanitzin. Ara per ara, 
els cotxes realitzen el 20% dels despla-
çaments i ocupen el 60% de l’espai. Les 
diferents maneres de moure’s han de con-
viure. L’ocupació de l’espai públic per ter-
rasses, cotxes o altres elements privats 
no pot ser abusiva. L’espai públic ha de 
ser el que el seu nom indica.

E

Noms, poder, ciutadania

La demanda que els carrers estiguin retolats 
en català ha sigut una reivindicació ciutadana 
constant, i com més es prohibia i cohibia l’ús 
de l’idioma, més força ha tingut.

Tot i que el 1860 una Real Orden ordenava 
que “Se procurará que en las capitales y 
poblaciones donde se conserve todavía el uso 
de algunos dialectos se reduzcan todos los 
nombres de las calles a la lengua castellana”, 
la seva eficàcia no va ser l’esperada. La 
Mancomunitat de Catalunya creada el 1914 
va impulsar la retolació en català dels nous 
carrers (no es van poder substituir les existents 
per raons econòmiques). Amb l’arribada de la 
dictadura de Primo de Rivera el 1923 el català 
va desaparèixer dels carrers i no va ser fins 
a l’arribada de la República el 1931 que es 
va normalitzar l’ús de l’idioma i es va publicar el primer 
nomenclàtor en català, un esforç que va quedar anul·lat de 
nou amb la dictadura franquista.

En ocasions es van destrossar amb ferotgia veritables 
obres d’art, com la placa de la Via Durruti ubicada en 

l’actual Via Laietana, inaugurada 
l’1 de juliol del 1937 i obra 
de l’escultor Enric Boleda. La 
“neteja” cultural va arribar a 
tots els racons de la ciutat.  El 
Governador Civil, amb data de 16 
de novembre de 1940, comunicava 
als alcaldes dels barris de 
Prosperitat i Sant Andreu l’ordre 
de substituir el nom de Flor de 
Neu a “l’Idioma Oficial” en el cas 
del primer i fer desaparèixer el de 
Solidaritat en el cas del segon.

Durant els últims anys del 
franquisme la reivindicació per 
a la recuperació del català va 
agafar embranzida i les iniciatives 

populars van ser múltiples: es canviaven els noms, es 
pintaven o es posaven cartolines sobre els existents en 
accions recolzades per concentracions populars, moltes 
d’elles a iniciativa d’associacions veïnals i fetes a plena 
llum del dia. S’anava perdent la por.

En català!

lÉs important que es 
rectifiquin els desequilibris 
del nomenclàtor i que les 
persones que els fan servir 
sentin com a seus els noms

pEp EnCInAS / pERE mOnéS (“CARRERS DE bARCElOnA”, 1982)
El nom de la plaça Salvador Seguí, reivindicat per l’AV del Districte V, es va aprovar l’any 1981

pEpE EnCInAS / pERE mOnéS
Reivindicant l’idioma i el contingut
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Més àgil i més participatiu
CRIStInA PAlOmAR

arcelona cobra vida a través dels 
noms dels seus carrers. No no-
més la fan única i modelen els 

seus contorns per fer-la més humana i 
comprensible. També perpetuen la seva 
convulsa història en el temps i la memò-
ria dels barcelonins i dels forasters que 
la visiten. Segons dades oficials, l’ADN 
de la ciutat està integrat per uns 4.500 
carrers. D’aquests, més de 600 es con-
centren al districte de Ciutat Vella i la 
majoria provenen de l’Edat Mitjana. La 
lletra C és la inicial més comuna i la Y 
la menys utilitzada. Tanmateix, el no-
menclàtor de Barcelona és una arma de 
doble tall perquè no només rememora 
antics oficis, gestes memorables i perso-
natges exemplars. També es converteix 
en aparador ideològic i en instrument de 
propaganda i discriminació al servei del 
pensament hegemònic.

L’organisme municipal responsable 
de batejar els carrers de la ciutat i de 
canviar-los és la Ponència del Nomen-
clàtor, una comissió presidida pel pri-
mer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, 

i formada per un mínim de deu persones 
que teòricament es reuneix quatre cops 
l’any i que s’encarrega d’estudiar les pro-
postes fetes tant per particulars com per 
entitats públiques o privades i pel mateix 
Ajuntament de Barcelona. El farragós 
procediment administratiu aplicat actua 
com un implacable sedàs amb l’objectiu 
d’evitar que la ciutat acabi tenint carrers 
dedicats a Micky Mouse o al Capitán 
Trueno, però com a contrapartida no agi-
lita els tràmits ni tampoc fomenta la par-
ticipació ciutadana. Els més crítics, fins 
i tot argumenten que falta un cert rigor 
documental a l’hora de poder explicar el 
motiu del perquè es tria un nom determi-
nat per a un vial.

D’entrada, la primera condició per-
què una petició ciutadana prosperi és 

que estigui ben argumentada i és re-
quisit imprescindible que el nom pro-
posat tingui una vinculació directa i 
especial amb la ciutat. Es prioritzen 
els topònims i en el cas de persones és 
d’obligat compliment que hagin mort 
com a mínim fa cinc anys excepte si han 
rebut la Medalla d’Or de la ciutat. Si la 
proposta per a un carrer fa referència 
a una dona, millor, perquè des de fa 
dues legislatures es dóna prioritat a 
personatges femenins per compensar 
la discriminació per raons de gènere 
que reflecteix el nomenclàtor de Barce-

lona. I és que actualment, la ciutat té 
1.645 carrers dedicats a homes mentre 
que només 309 porten noms de dones, 
la meitat d’elles santes.

Un cop la Ponència estima procedent 
continuar amb la petició es poden donar 
dues possibilitats. Si la denominació es 
demana per a un espai concret, la tra-
mitació continua enviant la proposta 
de nom al consell de districte afectat 
perquè l’aprovi. Un cop donat el visti-
plau, l’expedient torna a la Ponència i 
aquesta la comunica a alcaldia perquè 
l’alcaldessa firmi el corresponent decret 

d’alcaldia. L’altra possibilitat és que 
s’aprovi la denominació sense tenir un 
espai designat. En aquest sentit, hi ha 
una sèrie d’espais pendents d’assignar 
a la ciutat i, un cop decidida la ubicació, 
es repeteix el procediment ordinari ex-
plicat anteriorment.

Tot i que en teoria això no hauria 
d’allargar-se més enllà dels tres mesos, 
la realitat és que el temps és relatiu i 
algunes propostes, com la de Freddie 
Mercury, acaben morint en un calaix i 
ressuscitant a cada canvi de govern. El 
temps pot ser molt curt perquè l’alcal-
dessa té la potestat d’aprovar un nom 
sense passar per la Ponència de No-
menclàtor o pot ser molt llarg, sobretot 
quan el govern del districte és d’un co-
lor polític diferent i utilitza el cas com a 
arma política. El temps encara es dilata 
més si del que es tracta és de canviar el 
nom a un espai, com ha passat amb la 
plaça de la República (abans de Lluc-
major) perquè el procediment inclou 
portar a exposició pública la proposta 
durant tres mesos perquè s’hi puguin 
presentar al·legacions.

Procés en revisió

La Ponència del Nomenclàtor es regeix 
per una fèrria normativa que el govern 
d’Ada Colau vol revisar ara en conside-
rar-la poc transparent i poc democrà-
tica. De moment, no hi ha cap mesura 
adoptada més enllà de la necessitat 
d’aconseguir “un cert equilibri entre 
la norma i la participació ciutadana” 
apunten fonts municipals. Els canvis no 
es limitaran al procediment adminis-
tratiu a seguir o a l’actualització de la 
pàgina web, sinó també a les qüestions 
tècniques referides a la definició literal 
dels espais, que afectaran sobretot les 
aprovacions noves. També es planteja 
facilitar al màxim els tràmits als ciu-
tadans afectats per un canvi de nom. 
L’encarregat de coordinar la revisió és 
el Comissionat de Programes de Memò-
ria i vicepresident de la Ponència del 
Nomenclàtor, Ricard Vinyes.

B

lEl farragós procediment 
administratiu actua com 
un implacable sedàs que 
complica els tràmits i no 
fomenta la participació

ARxIu CARRER
Inauguració de la plaça Josep Maria Huertas al barri del Poblenou, l’1 de juny de 2013. La iniciativa va ser d’una 
comissió ciutadana formada per amics, companys de professió i militància i familiars del periodista i escriptor

El 19 d’abril del 2009 va culminar un dels processos de canvi 
de nom d’una plaça més reivindicats per les entitats veïnals 
i socials, i també més llargs pel que fa a la seva tramitació, 
que va trigar uns dos anys. Coincidint amb la commemoració 
de la Revolta de les Quintes del 1870, el districte de Gràcia 
va rebatejar la seva emblemàtica plaça de Rius i Taulet 
per la de Vila de Gràcia. Com a gran novetat respecte a 
processos participatius anteriors, el govern del districte va 
obrir la consulta ciutadana a tots els veïns del nucli històric i 
durant un mes unes 50.000 persones van poder votar si volien 
rebatejar la plaça i van poder triar el nou nom.

A diferència del canvi de nom de la plaça Llucmajor per 
plaça de la República d’aquest 14 d’abril passat, el cas de 
la plaça Vila de Gràcia va ser fruit d’un llarg procés que va 
començar l’any 2004 amb una recollida de firmes del Grup 
1850, aleshores liderat pel socialista Albert Musons. Tot i el 
suport inicial, la proposta va ser desestimada per la Ponència 
del Nomenclàtor el 2007 i només un acord polític entre les 
entitats veïnals, els grups independentistes graciencs i tots 
els grups municipals a excepció del popular va recuperar la 
iniciativa de l’oblit i va donar llum verda a la seva tramitació 
un any després.

Tot i que encara queden zones en plena transformació 
urbanística per nomenar -els voltants de l’estació del TGV a 
Sagrera o el barri de la Marina del Prat Vermell- la realitat 
és que arribarà un dia que la ciutat no podrà créixer més i 
caldrà prioritzar els canvis de noms. En aquest moment, però, 
el rebateig d’espais a Barcelona s’està produint per una raó 
ben diferent que té a veure amb el procés de recuperació de 
la memòria històrica impulsada pel consistori. L’eliminació 

del Nomenclàtor barceloní dels pocs noms relacionats amb 
el franquisme que encara queden -com el cas del ministre 
franquista Eduard Aunós i del jesuïta José Agustín Pérez del 
Pulgar- n’és l’objectiu prioritari, però també s’estudia eliminar 
referències borbòniques.

L’única condició que s’ha posat des de la Ponència per 
desestimar un canvi de nom polèmic és que aquest afecti un 
nombre elevat de veïns, com és el cas de l’avinguda Príncep 
d’Astúries, que es quedarà com està perquè ha caigut de la 
llista de revisió impulsada pel govern de Colau. Una de les 
propostes que s’està estudiant ara, i que té a veure amb un 
procés de participació ciutadana restrictiu, és incloure el parer 
d’entitats especialitzades perquè els canvis no semblin tan 
unilaterals i els criteris tan polítics.

El cas de la plaça Vila de Gràcia

DAnI CODInA
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Maresdedéu, verges i santes 
LAuRA AznAR

arcelona no destaca precisament 
per ser pionera en la feminitza-
ció del nomenclàtor. Poc o gens 

s’ha fet per homenatjar-les a elles, però 
en canvi, els esforços per destacar perso-
nalitats il·lustres masculines han estat 
molt més amplis. No hi ha cap població, 
en realitat, que trenqui aquesta tendèn-
cia, però sí que n’hi ha que tenen un per-
centatge més gran de carrers amb nom 
de dona que la capital, com Olot (un 10%) 
o Vilafranca del Penedès (un 15%, dei-
xant fora les verges, les santes i les ma-
res de Déu). I no és per falta de referents; 
el que falta és un reconeixement públic 
del que han fet les dones al llarg de la 
història. Així ho creu la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, Teresa Pi-
tarch. L’any 2014 l’entitat va llançar un 
aplicatiu informàtic on hi ha registrats 
en un mapa tots els carrers de Catalunya 
que porten el nom de personatges feme-
nins. Només n’hi ha 1.900 i Barcelona 
en té poc més de 300 d’un total de 4.000 
carrers, una xifra poc més que simbòlica. 
Pitarch explica que, veient els números, 
amb aquest aplicatiu volien “denunciar 
l’escassetat”, d’una banda, i “incentivar 
les poblacions a homenatjar les dones a 
través del nomenclàtor”, de l’altra.

La construcció de l’espai públic

Però per incloure la perspectiva de gè-
nere en la construcció de l’espai públic 
hauria d’existir un equilibri, no només 
en termes quantitatius sinó també (i 
sobretot) des d’un punt de vista quali-
tatiu. Fent un tomb per la ciutat, par-
ticularment si es passeja per les grans 
avingudes, no hi ha ni rastre de les 

dones. En general a elles se’ls han as-
signat carrerons i petits passatges. I no 
és fàcil capgirar integralment aquesta 
lògica. Durant molts anys no va existir 
cap temptativa d’incloure-les en el no-
menclàtor barceloní i per això les pla-
ques dels principals carrers recullen, 
quasi en exclusiva, o bé fites històriques 
o bé el nom de personatges masculins. 
Malgrat que hi ha sectors de la societat 
que pressionen perquè elles tinguin més 
presència a l’espai públic, a dia d’avui 
no hi ha grans creixements urbanístics 
que en facilitin una millor distribució. 
“Generalment s’aprofita l’obertura de 
nous carrers per posar noms de dones”, 
comenta Pitarch, “els que connecten o 

desemboquen a la plaça de les Glòries 
en són un exemple”.

La presidenta de l’ICD també considera 
que si no s’acostumen a fer canvis és per 
falta d’acord polític i sobretot, per no cau-
sar molèsties als veïns, que haurien d’ac-
tualitzar tota la seva documentació. Però 
per al Col·lectiu Punt6, una cooperativa 
de dones arquitectes, sociòlogues i urba-
nistes, aquest immobilisme institucional a 
l’hora de substituir una placa per una altra 
també respon a motivacions ideològiques. 
“No hi ha hagut mai prou voluntat política 
com per fer-ho”, exposa Blanca Gutiérrez, 
membre de la cooperativa.

Ella, a més, proposa que una manera 
de començar a equilibrar la presència 

dels noms d’homes i dones als carrers 
seria batejant nous equipaments amb 
noms femenins. I va un pas més enllà. 
“A banda, s’ha d’entendre que no només 
es tracta de posar noms de dones sinó de 
posar noms vinculats amb la lluita femi-
nista o de fer visibles les feines que han 
estat eminentment feminitzades al llarg 
de la història”, explica. En aquest sentit, 
els governs municipals han començat a 
atendre les demandes populars i s’han 
inaugurat, per exemple, la plaça del Vuit 
de Març, a Ciutat Vella, i d’altres que fan 
referència a la memòria col·lectiva de les 
dones, com la plaça de les Dones del 36, a 
Gràcia, o més recentment, la plaça de les 
Heroïnes de Girona, a Sant Martí.

El tipus de noms és una qüestió impor-
tant. Si bé en el cas dels homes destaquen 
figures provinents del món social, acadè-
mic, polític o cultural, en el cas femení do-
minen les maresdedéu, les verges i les san-
tes. De fet, a  Catalunya, aquests carrers 
representen gairebé la meitat dels carrers 
que porten nom de dona. I també n’hi ha 
un altre grapat que estan dedicats a reines.

Tot i així, els tres noms més freqüents 
són Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i 
Maria Aurèlia Capmany. “Per a nosaltres 
això és positiu”, diu Blanca Gutiérrez, 
“és molt important que hi hagi figures il·

lustres, però pensem que també s’hauri-
en de visibilitzar dones menys conegudes 
però que han tingut rellevància en la llui-
ta veïnal i en la configuració de la ciutat”. 
De fet, hi ha alguns noms aprovats que 
podrien respondre a aquesta demanda i 
que, per ara, resten a l’espera que se’ls 
concedeixi un carrer, com la filòsofa i ac-
tivista feminista Gretel Amman o Ampa-
ro Poch, mestra i escriptora centrada en 
la maternitat i la sexualitat. Però perquè 
es diversifiquin els noms de les figures 
femenines als carrers de Barcelona és 
important que la societat civil sigui tam-
bé qui els proposi, no només els òrgans 
de decisió polítics, on, a més, les dones 
hi són poc representades. “Les propos-

tes que surten a les comissions són nor-
malment fruit de l’aportació de consells 
plenaris de districte”, comenta Pitarch, 
“però ha de ser el veïnat qui digui que un 
carrer podria fer homenatge a una dona 
que va fer una aportació a tal barri”.

Malgrat tot, l’escassetat de noms de 
figures femenines que hagin destacat en 
un àmbit o en un altre és només la punta 
de l’iceberg. El símptoma més palpable, 
potser, de la discriminació i la falta de 
coneixement de referents femenins. El 
Col·lectiu Punt6 creu que al darrere s’hi 
amaga un problema molt més alarmant: 
el fet que la construcció de la ciutat ha 
estat feta per homes i orientada als ho-
mes. Exemples d’això, diuen, són les 
tanques publicitàries amb imatges que 
objectivitzen i sexualitzen les dones o la 
manca d’un correcte enllumenat en al-
guns carrers, que les fa sentir insegures 
i que facilita que siguin assetjades. “S’ha 
de repensar de dalt a baix l’espai públic 
perquè no sigui un escenari reproductor 
de la desigualtat”, conclou Gutiérrez, “si 
el transformem, podrem contribuir a can-
viar la societat i fer-la més justa”.

B

lNomés el 7% dels carrers de 
Barcelona tenen nom femení, 
una evidència de la falta de 
reconeixement públic de la 
dona al llarg de la història 

lLes entitats feministes 
animen el veïnat a proposar 
noms per homenatjar 
les dones que han fet 
aportacions als barris 

jOAn LInux
La plaça del Vuit de Març, a Ciutat Vella, o la de les Dones del 36, a Gràcia, són dels pocs espais públics visibles 
que homenatgen la lluita feminista o recorden l’aportació de la dona a l’antifeixisme

CRIStInA PALOmAR

Barcelona retrà homenatge a la memòria de l’històric 
dirigent del PSUC i d’IC Antoni Gutiérrez Díaz Guti po-
sant el seu nom a un dels espigons del Poblenou. És una 
de les últimes decisions que ha pres la Ponència del No-
menclàtor després de valorar la implicació del Guti amb 
la ciutat i la seva rellevància política, requisits impres-
cindibles per donar llum verda a un expedient d’aques-
tes característiques als quals s’afegeix ara la prioritat 
del govern d’Ada Colau per batejar espais amb el nom 
de personatges destacats per la seva lluita per les lli-
bertats i la democràcia. El fet que des del consistori bar-
celoní s’hagi optat per rebatejar un dels molls del front 

marítim del Poblenou -probablement el de Gregal, que 
acull el Centre Municipal de Vela de Barcelona- amb el 
nom del polític català no és casual. I és que a banda de 
polític i pediatra, Antoni Gutiérrez Díaz era un amant 
del mar i la pesca.

El Guti va morir el 7 d’octubre del 2006 a Terrassa a 
l’edat de 77 anys per les complicacions provocades per un 
infart que havia patit uns dies abans a Santiago de Com-
postela. Testimoni excepcional de la història recent catala-
na i espanyola, i íntim amic de Gregorio López Raimundo 
-que tampoc no té cap espai dedicat a la ciutat tot i haver 
mort l’any 2007- malgrat les discrepàncies polítiques, va ser 
un convençut europeista fins al final i va arribar a ser vice-
president del Parlament Europeu.

La ciutat dedicarà un moll al ‘Guti’
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jOAn lInux
A Manuel Amat i de Junyent (Virrei Amat) se’l considera responsable de la repressió contra el poble maputxe

Carrers amb 
molta ombra

ElOI lAtORRE

ls vaivens de la història, els can-
vis de règim i l’evolució de les 
mentalitats, tenen també la seva 

afectació en el nomenclàtor. Personatges 
i conceptes que en un moment històric 
són considerats dignes de l’homenatge de 
tenir un carrer amb el seu nom, més en-
davant passen a la llista de reprovables i 
cal fer neteja. Durant les últimes quatre 
dècades, a Barcelona s’ha fet una neteja 
a fons de les denominacions viàries asso-
ciades a la dictadura franquista. Només 
el 1980 es van modificar 60 noms, a molts 
dels quals es va restituir la denominació 
que tenien en època republicana o abans 
d’aquesta (com el passeig del General 
Mola, que va recuperar el nom de Sant 
Joan que va dur fins al 1931), d’altres 
van ser rebatejats de bell nou (com la pla-
ça de Calvo Sotelo, dedicada a Francesc 
Macià). Amb els anys també s’han anat 
substituint alguns noms de personatges 
que no encaixen amb els paràmetres ètics 
d’avui. Però encara perviuen vials que ai-
xequen polèmica. Fem-ne un repàs.

Imperialistes i colonialistes

Carrer de Sancho de Ávila (la Llacu-
na). Associat en la memòria col·lectiva al 
tanatori que s’hi va obrir el 1968, la gran 
majoria de barcelonins ignoren qui va ser 
Sancho de Ávila i Daza (o Dávila, segons 
les fonts). Fou un cap militar del segle 
XVI que serví els exèrcits de l’emperador 
Carles d’Àustria i el rei espanyol Felip II 
en totes les guerres europees de l’època, 
amb tanta eficiència, segons sembla, que 
se’l coneixia amb el sobrenom de El rayo 
de la guerra. Mestre de camp del Duc 
d’Alba als famosos Terços de Flandes, 
va comandar el setge i la conquesta de la 
ciutat d’Anvers, que fou saquejada i in-
cendiada, i on es calcula que hi van poder 
morir 7.000 persones. Després, Dávila en 
fou nomenat governador. Als Països Bai-
xos, quan parlen de “fúria espanyola” no 
es refereixen a futbol, sinó al setge d’An-
vers. L’any 2010 un grup de veïns del 
carrer va promoure una campanya i una 
recollida de signatures per canviar-ne el 
nom i dedicar-lo al cooperant català Vi-
cenç Ferrer (mort un any abans).El 2012, 
l’Ajuntament va enviar una carta al ve-
ïnat proposant que la via fos rebatejada 
en honor al poeta Miquel Martí i Pol, que 
va morir el 2003 i ja té un parc dedicat a 
la zona, amb l’argument que Dávila no té 

cap lligam amb Barcelona. Passats qua-
tre anys, el canvi de nom no s’ha fet efec-
tiu i, en qualsevol cas, l’empresa Memo-
ra, que gestiona els serveis funeraris de 
Barcelona, ha deixat clar que no tocarà 
el nom de la sala de vetlla encara que el 
carrer es digui d’una altra forma.

Plaça del Virrei Amat (entre els 
barris de Vilapicina i Turó de la Peira. 
També dóna nom a una estació de la 
Línia 5 del Metro). Manuel Amat i de 
Junyent (1704-1782), militar i polític 

nascut a Vacarisses, va ser president de 
l’Audiència de Xile i virrei del Perú. Se’l 
considera responsable de les campanyes 
de repressió contra el poble maputxe, i 
de l’aixafament amb mà de ferro de la 
segona revolta Tupac Amaru, que va su-
posar per part de les autoritats colonials 
espanyoles la prohibició de la llengua i 
les tradicions dels quitxues. En retornar 

a Barcelona feu construir el palau de la 
Rambla encara avui conegut com de la 
Virreina, en al·lusió a la seva dona, Ma-
ria Francesca de Fiveller i Bru.

Carrer i plaça de Fra Juníper 
Serra (el Bon Pastor). El mallorquí Mi-
quel Josep Serra i Ferrer (1713-1784) fou 
frare franciscà. Responsable de l’evan-
gelització de la Baixa Califòrnia mentre 
una expedició militar comandada pel 
català Gaspar de Portolà la conqueria. A 
Califòrnia va fundar unes 21 missions, 
fins a Sant Francisco. En general tingut 
per un home de pau, oposat als exces-
sos contra els indígenes, les comunitats 
d’americans nadius del sud dels Estats 
Units el fan responsable del procés de 
desculturització de les seves llengües 
i tradicions ancestrals i d’explotar-los 
laboralment fins als límits de l’esclavis-
me. Va patir algunes revoltes, com la de 
Totpurina. Algunes d’aquestes entitats 
s’han mostrat contràries a la canonitza-
ció de Serra, que el papa Francesc va for-
malitzar l’any passat a Washington.

Esclavistes

Carrer de Xifré (al Clot-Camp de l’Ar-
pa). Josep Xifré i Casas (1777-1856), pro-
cedent d’Arenys de Mar, es va enriquir 
amb el negoci de l’adoberia a Cuba, on 
va emigrar de jove, i més endavant fent 

E

lNoms que en un moment 
històric són considerats 
dignes d’homenatge, més 
endavant passen a la llista de 
reprovables i cal revisar-los

El juliol de 2015, acabat d’aterrar l’equip d’Ada Colau 
al consistori, el llavors comissionat municipal d’Estudis 
Estratègics i Programes de la Memòria (l’ara diputat al 
Congrés Xavier Domènech), va presentar un pla de revisió del 
nomenclàtor de la ciutat que tenia, entre altres pretensions, 
reformular “la sobrerepresentació simbòlica de la monarquia 
a la ciutat”. Domènech va recordar que la majoria de carrers 
dedicats a la dinastia borbònica provenen de modificacions 
fetes en acabar la guerra civil, el 1939, per les autoritats 
franquistes. El pla incloïa fins a 16 carrers amb referències 
als Borbons, però es limitava als últims 200 anys; d’aquesta 
manera, en quedaven fora casos com el del carrer de Ferran 
que, encara que molts pocs barcelonins no ho sàpiguen, fa 
al·lusió al rei Ferran VII. També preveia la possible retirada de 
peces monumentals i el rebateig dels noms d’alguns edificis, 
com el Palau Reial de Pedralbes; en aquest sentit, el pla de 
Domènech va tenir una primera plasmació gràfica i polèmica: 
la retirada del bust del rei Joan Carles que presidia el Saló de 
Plens de l’Ajuntament, molt criticada pel PP i Ciutadans.

El setembre del mateix any, el plenari va aprovar una 
moció presentada per ERC (que va rebre els vots a favor de 
BeC i la CUP, l’abstenció del PSC i l’oposició de PP i C’s) que 
instava a “revisar i procedir, si s’escau” a substituir els noms 
de dotze vials dedicats a la nissaga dels Borbons. Aquest 
llistat inclou el passeig de Joan de Borbó (en aquest cas, 
dedicat immediatament després de la seva mort, el 1993), 
l’avinguda i la plaça de Maria Cristina, el passatge d’Isabel, 
l’avinguda de Borbó, el passeig d’Isabel II, el carrer d’Alfons 
XII, l’avinguda del Príncep d’Astúries, el carrer de la Reina 
Cristina, el carrer de la Reina Victòria i el moll del Príncep 
d’Espanya i la plaça de Joan Carles I.

La proposta, que continua en fase d’estudi a hores d’ara, 
pot suposar acabar amb un cas excepcional del nomenclàtor 
barceloní: la plaça que du el nom de l’ara rei emèrit Joan 
Carles des del 1981 a l’encreuament del passeig de Gràcia i 
la Diagonal, encara que cap veí de la ciutat no utilitzi el seu 
nom oficial per referir-s’hi. És l’únic cas d’un vial dedicat a 
una persona viva que té Barcelona.

Sedàs borbònic

d’especulador immobiliari a l’Havana, 
Nova York i Cuba. El 1841 va ser un dels 
signants d’una carta col·lectiva contra 
els plans d’abolició de l’esclavitud del ge-
neral Espartero, president del Govern. 
Ell mateix va arribar a tenir centenars 
d’esclaus, que a Cuba van provocar algu-
na revolta sufocada per l’exèrcit colonial 
espanyol. Els famosos porxos del passeig 
de Colom, que feu construir, duen també 
el seu nom.

Carrer de Joan Güell (entre Sants 
i les Corts). Joan Güell i Ferrer (1800-
1872), originari de Torredembarra. Arri-
bat a Cuba el 1818, es va enriquir amb 
el comerç transatlàntic de tota mena de 
productes, sense excloure’n les perso-
nes. Aviat va prosperar com a dirigent 
patronal (va ser president del Foment 
del Treball Nacional) i com a destacat 
militant antiabolicionista. També s’opo-
sà fèrriament al primigeni moviment 
independentista cubà, i va defensar sem-
pre la hispanitat de l’illa. Es diu que va 
ajudar a finançar grups paramilitars que 
s’enfrontaven als cubans partidaris de 
l’emancipació. A Catalunya va destacar 
com a empresari tèxtil, a través de la fà-
brica El Vapor Vell, de Sants. Pare d’Eu-
sebi Güell, industrial, aristòcrata i me-
cenes del modernisme, que té una plaça 
dedicada a Pedralbes.

Plaça d’Antonio López (Ciutat Ve-
lla). Situada davant de l’edifici central de 
Correus a Barcelona, també s’hi erigeix 
un monument que recorda la figura de 
qui fou marquès de Comillas, nascut a 
aquesta localitat de Cantàbria el 1817 i 
mort a Barcelona el 1883. D’origen humil, 
va emigrar a Cuba com a polissó. Es va 
enriquir produint farines i es va dedicar 
al negoci del comerç navilier, fundador de 
la Compañia Transatlántica Española. 
Va presidir bancs i la Compañia Gene-
ral de Tabacos de Filipinas. Va traficar 
amb esclaus i fou molt bel·ligerant contra 
l’abolicionisme. Més endavant va acon-
seguir el monopoli per al transport de 
material militar i tropes de la península 
a l’illa caribenya, quan van començar els 
moviments insurreccionals contra la me-
tròpoli. Des del Banc Hispano Colonial va 
donar crèdit al Govern espanyol per finan-
çar la guerra de Cuba. Jacint Verdaguer 
fou capellà d’alguns dels seus vaixells i li 
dedicà l’Atlàntida. El monument en re-
cord del patrici, que fou erigit per ordre 
de l’alcalde Rius i Taulet, va desaparèixer 
durant la revolució anarquista del juliol 
del 36 i va ser fos per fer-ne armament. 
Però en acabar la guerra fou restituït per 
una rèplica en pedra de Frederic Marés. 
Des d’aleshores, sindicats i associacions 
com SOS Monuments n’han demanat la 
retirada. El 1878, Alfons XII el va distin-
gir amb el títol de Marquès de Comillas, 
grandesa d’Espanya inclosa. L’any 2010 
es va modificar el nom de l’avinguda del 
Marquès de Comillas, a Montjuïc, per de-
dicar-la al pedagog anarquista Francesc 
Ferrer i Guàrdia. El juliol de l’any passat, 
l’Ajuntament de Barcelona va anunciar 
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catalanisme, deixa l’IEC, s’instal·la a 
Madrid i comença a simpatitzar amb la 
dreta més conservadora i el feixisme. No 
és l’únic català de l’àmbit de la cultura 
que va donar suport obert a l’aixecament 
militar de 1936, ni tampoc l’únic que té 
carrer dedicat a Barcelona: Josep Pla n’és 
un altre exemple (al barri de Besòs). Però 
en el cas de d’Ors, l’administració revol-
tada el va premiar amb càrrecs de certa 
responsabilitat: en concret, fou director 
de Belles Arts i director perpetu de l’Ins-
titut d’Espanya. Va escriure el pròleg de 

la primera edició en castellà de L’esperit 
de la revolució feixista de Mussolini.

Polígon d’Eduard Aunós (a la Ma-
rina). Encara que no sigui reconegut en 
cap placa del carrer, el nom d’aquesta 
agrupació d’antigues cases barates aixe-
cades el 1929 a tocar de l’actual polígon 
de la Zona Franca encara apareix esmen-
tat diversos cops al web de l’Ajuntament. 
Eduard Aunós Perez (1894-1967), juris-
ta i polític, va ser secretari de Francesc 
Cambó al ministeri de Foment i més tard 
ministre de Treball durant la dictadura 

de Primo de Rivera. Justament en aques-
ta època va inaugurar el polígon d’ha-
bitatges que encara fa que el seu nom 
perduri al mapa barceloní. Es va fer fa-
langista a París, on vivia exiliat durant 
la República. Va ser ministre de Justícia 
de Franco en el període 1943-45, època 
durant la qual es va impulsar la Cau-
sa General, una iniciativa processal de 
gran abast sobre els delictes comesos a la 
“zona roja” que es va saldar amb milers 
de condemnes a mort. Lleidatà de soca-
rel, va ser un dels forjadors del leridanis-
mo, un peculiar corrent que defensava 
que les terres de Lleida tenien una iden-
titat i una llengua pròpia, diferenciada 
de la resta de comarques catalanes.

Carrer del Pare Pérez del Pulgar 
(Trinitat Vella). José Agustín Pérez del 
Pulgar (1875-1939), sacerdot madrileny, 
professor d’educació física i aficionat a la 
meteorologia. En iniciar-se la guerra civil, 

es va refugiar a l’ambaixada de Bèlgica, 
des d’on va poder fugir a la zona revolta-
da. El nou règim li encarregà la posada en 
marxa del Patronat de Redempció de Pe-
nes pel Treball, un organisme mitjançant 
en qual, en acabar el conflicte, milers de 
presos republicans va ser forçats a treba-
llar en les obres públiques que decidia el 
règim en condicions de semiesclavatge. 
Molts van acabar participant en la cons-
trucció del mastodòntic Valle de los Caí-
dos. El nom del carrer -en realitat un petit 
carreró- ha resistit totes les operacions de 
neteja del passat franquista fetes durant 
l’etapa democràtica i, de fet, tampoc no ha 
estat inclòs en el primer llistat inicial de 
noms de vials a modificar que va elaborar 
l’actual equip de Govern de la ciutat.

que obriria un procés participatiu entre 
el veïnat per canviar el nom de la plaça 
dedicada a López i i per redefinir l’espai 
sense l’estàtua dedicada a l’esclavista.

Col·laboradors del franquisme

Avinguda de Francesc Cambó (Ciu-
tat Vella). Cambó (1876-1947) fou ban-
quer, financer, home de negocis i polític. 
Fundador de la Lliga Regionalista de 
Catalunya, diputat a Corts de Madrid de 
llarguíssima trajectòria i dos cops minis-
tre. Personatge molt controvertit, per a 
alguns, va ser un parlamentari brillant, 
home de diàleg i entesa, impulsor del ger-
men autonomista de la Mancomunitat i 
un mecenes cabdal de les arts i la cultura 
catalana, en concret de les traduccions 
de grans clàssics de la literatura que va 
finançar a través de la Fundació Bernat 
Metge. D’altres no s’estan de recordar 
que la seva fixació contra el sindicalis-
me i el moviment obrer en general el va 
portar a donar suport a la dictadura de 

Primo de Ribera i, quinze anys després, 
des de Roma, a finançar l’aixecament 
franquista amb 10.000 lliures esterlines 
i una emissora, Ràdio Veritat, que feia 
propaganda a favor de la insurrecció mi-
litar en català. Després de la guerra no 
va tornar a Barcelona i s’instal·là a Bue-
nos Aires, on va morir. Curiosament, no 
va ser el règim que havia impulsat qui 
li va dedicar un carrer a Barcelona, sinó 
que no fou fins al 1979 que l’avinguda si-
tuada davant del pla de la Catedral fou 
rebatejada amb el seu nom; a la cantona-
da amb la Via Laietana, un bust escultò-
ric també recorda la seva figura.

Carrer Eugeni d’Ors (les Corts). 
Eugeni d’Ors i Rovira (1881-1954). Pen-
sador, escriptor, lletrat, un dels grans 
intel·lectuals del noucentisme, autor de 
la columna “Glossari”, publicada al diari 
La Veu de Catalunya entre 1906 i 1917, 
considerada un dels cims de la prosa as-
sagística en català. Va ser director d’ins-
trucció pública de la Mancomunitat i se-
cretari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
En morir Prat de la Riba trenca amb el 

Un dels noms de carrer que 
ha aixecat més polèmica els 
últims anys a Barcelona és, 
en realitat, un nom no nat. Es 
tracta del vial que finalment 
no tindrà, de moment, qui 
va ser president del Comitè 
Olímpic Internacional, Juan 
Antonio Samaranch. El dirigent 
esportiu i polític va morir el 
maig de 2010 i dos anys més 
tard el consistori ja va rebre 
una petició formal per destinar 
un espai de la via pública a 
honorar la seva memòria. La va 
presentar la Fundació Esport 
Cultura, lobby del qual formen 
part els principals clubs esportius 
de la ciutat (entre ells, el Barça, 
l’Espanyol, el Reial Club de Polo o el RACC) i altres entitats 
vinculades a la burgesia barcelonina, com el Círculo Ecuestre. 
No havien passat els cinc anys preceptius des de la defunció 
per tal que la Ponència de Nomenclàtor estudiés una proposta 
d’aquesta mena, però en el cas de Samaranch no era necessari 
ja que estava en possessió de la Medalla d’Or de Barcelona, 
que se li havia atorgat el 1987, en agraïment per la designació 
olímpica del 1992.

Immediatament, el Grup Popular a l’Ajuntament, amb 
Alberto Fernández Díaz al capdavant, es va prendre la proposta 
com una batalla pròpia, i CiU, que era al govern, també la 
va rebre amb bons ulls. El mateix alcalde Xavier Trias va fer 
declaracions defensant la idoneïtat del canvi de nom. El PSC, 
ICV i i Unitat per Barcelona (formada per ERC i Joan Laporta) 
s’hi oposaven. La petició demanava que l’avinguda de l’Estadi, 
davant del recinte olímpic de Montjuïc, passés a ser la futura 
avinguda Samaranch. La Ponència de Nomenclàtor va aprovar 
inicialment la proposta el març de 2013, però suggerint que fos 
el passeig Olímpic, que circumval·la l’estadi Lluís Companys 
pel darrere, el lloc designat.

Una trentena d’entitats -la Plataforma pro Seleccions 
Esportives Catalanes, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) o 

la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona (Favb), 
entre altres- van iniciar una 
campanya de pressió en contra 
de la proposta, tot recordant, 
bàsicament, el passat de 
Samaranch vinculat a les altes 
jerarquies del franquisme.

Cal recordar que aquest fill 
de l’alta burgesia barcelonina 
havia estat regidor d’Esports 
al consistori de Barcelona 
entre 1954 i 1962 i més 
endavant procurador a les 
Corts Generals i delegat 
especial de l’Estat d’Educació 
Física i Esports. En el moment 
de la mort de Franco era 
president de la Diputació de 

Barcelona, que llavors tenia la seu al Palau de la Generalitat. 
Posteriorment, mai va abjurar dels seus vincles amb el règim. 
Alguns van considerar un sarcasme que es dediqués una 
avinguda a algú amb aquest historial a tocar de l’estadi que 
du el nom de Lluís Companys, afusellat pel franquisme. Per la 
seva banda, la Favb va recordar també el paper de Samaranch 
en l’especulació urbanística de l’era Porcioles, ja que va ser un 
dels promotors immobiliaris del polígon Ciutat Meridiana.

La campanya va tenir efecte i, a principis de 2014, 
l’aleshores regidor de Cultura, Jaume Ciurana, va 
comunicar per carta a les entitats contràries que el projecte 
d’homenatjar Samaranch quedava aparcat, a petició de la 
mateixa família del pròcer olímpic, ja que no generava el 
suficient consens social. Fa poc, l’Ajuntament de Barcelona 
ha decidit esborrar la inscripció que recorda l’antic jerarca 
franquista, en una escultura que ell mateix va donar a la 
ciutat, que representa una bossa amb els anells olímpics i 
s’exhibeix en un pati interior de la casa consistorial. El que 
no corre perill, per ara, és el Museu Olímpic de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch, inaugurat el 2007 i rebatejat amb el nom de 
l’home que va dir el famós “a la ville de Barcelona, Espanya”, 
tres anys més tard, poc després de la seva mort.

Samaranch, sense via però amb museu

DAnI CODInA
Cambó, per a alguns home de diàleg i entesa, va donar suport a les dictadures de Primo de Rivera i de Franco

lTot i que Barcelona ha fet 
neteja a fons durant les 
últimes quatre dècades, 
encara perviuen vials 
que aixequen polèmica

lFrancesc Cambó o Eugeni 
d’Ors són catalans de l’àmbit 
de la cultura que van donar 
suport obert a l’aixecament 
militar franquista de 1936

ARxIu
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Humor polític 
de carrer

REDACCIó CARRER

questa joia l’hem trobat, una vegada més, al llibre dels periodistes Jaume 
Fabre i Josep Maria Huertas Carrers de Barcelona, com han evolucionat 
els seus noms (editorial Edhasa, 1982). Vist ara, realment resulta premo-

nitori el contrast entre els noms dels carrers i els senyals de trànsit. La ironia in-
voluntària no cal explicar-la. El nom del carrer de l’Autonomia, (“Unitat” durant 
el franquisme) va ser un dels 59 noms aprovats pel ple municipal democràtic del 
21 de desembre de 1979. El nom del carrer Revolució mai no va ser acceptat per 
les autoritats, com indica de manera inequívoca el senyal, una estampa d’humor 
polític espontani que els fotògrafs va saber captar en tota la seva dimensió.

A

pEp EnCInAS / pERE mOnéS (“CARRERS DE bARCElOnA”, 1982)
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Espais amb ànima social
MARC VIllORO

l passat mes de juliol es va ofici-
alitzar el canvi de nom de la pla-
ça de Llucmajor, al districte de 

Nou Barris, pel de plaça de la República 
després d’anys de reivindicació social. La 
incorporació d’aquest espai al nomenclà-
tor de Barcelona, amb el simbolisme que 
representa, s’afegeix a tants d’altres que 
hi ha a la ciutat i que recorden fets, col·
lectius o persones que es van significar 
per la seva lluita, resistència, tenacitat, 
capacitat de superació o iniciativa per tal 
de fer avançar la societat i millorar·la. 
En definitiva, espais de memòria histò-
rica i de reconeixement de persones ·al-
gunes més conegudes, d’altres més anò-
nimes· que van destacar en els àmbits 
sindical, veïnal o feminista; polítics que 
van prendre part en les diferents lluites 
socials o que van patir en la seva pròpia 
pell els estralls de la repressió política; 
noms propis que van sobresortir pel seu 
activisme o per la seva iniciativa en una 
especialitat determinada; o la petja que 
hi ha a la ciutat de lluites col·lectives a 
partir de reivindicacions concretes, de 
col·lectius i entitats.

Per tal d’obtenir un ventall d’espais el 
més ampli i divers possible dels barris de 
la ciutat, hem demanat la col·laboració 
de les associacions de veïns i veïnes, que 
amb molt bona resposta han aportat una 
llarga llista de noms vinculats a les llui-
tes socials. A continuació en recollim una 
selecció i presentem aquesta mostra.

Lluites obreres i veïnals

En el camp sindical, al districte de Sant 
Martí podem trobar les places d’Isabel 
Vila, la primera sindicalista catalana, 
obrera de la indústria tapera, que va con-
tribuir activament a la implantació de 
l’Associació Internacional de Treballadors 
a l’Empordà, i de Llibertat Ròdenas (al ju-
liol de 1936 va anar al front d’Aragó amb la 
columna Durruti, va formar part de Muje-
res Libres i creà el Casal de la Dona Tre-
balladora); a Sants·Montjuïc hi ha la plaça 
de Joan Peiró que va arribar a ser ministre 
d’Indústria al govern de Largo Caballero, 
mentre que a Nou Barris hi ha el carrer de 

Pau Sabater (Pau Sabater Llíria, conegut 
com el Tero, anarcosindicalista, afiliat a 
la CNT, va ser assassinat el 1919 per pis-
tolers del Sindicat Lliure al pas per Torre 
Baró de la carretera de Montcada).

Pel que fa a l’àmbit veïnal, a Nou Bar-
ris s’ubiquen el carrer d’Antoni Gilabert 
i Bonet (el 1975 es va unir a l’AV del 
Verdum, barri on era un referent veïnal. 
Emigrà a Barcelona als anys 40 i s’afilià 
al PSUC) i el passatge de Maria Àngels 
Rivas que es va implicar en el moviment 
veïnal a Canyelles i fou presidenta de 
l’AV de Nou Barris. A les Corts hi ha els 
jardins de Josep Munté (va participar en 
la creació del Front Nacional de Cata-
lunya i en els últims anys del franquis-
me es va afiliar al PSC. Fundà l’AV del 
barri de Sant Ramon Nonat), i l’Espai 
d’Entitats de l’Esquerra de l’Eixample 
Anna Alabart se situa en aquest barri 
barceloní l’AV del qual Alabart va contri-
buir a fundar. Catedràtica de Sociologia 
Urbana, va compaginar la docència i la 
investigació acadèmica amb el compro-
mís polític i veïnal. Josep Maria Huertas 
Claveria, escriptor, periodista i cronista 
dels barris de la ciutat, amb una extensa 
llista de publicacions, té una plaça de-
dicada al Poblenou i, sense moure’ns de 

Sant Martí, trobem els jardins de Joana 
Tomàs, activista del moviment veïnal 
i membre fundadora de l’AV del Clot i 
Camp de l’Arpa.

Carrers amb nom de dona

Per Nou Barris i Sant Andreu transita 
el carrer de Concepción Arenal, escrip-
tora gallega precursora del moviment 
feminista a Espanya al segle XIX, i al 
districte andreuenc podem trobar els jar-
dins de Pepa Colomer, que fou la prime-
ra aviadora de l’Estat i mobilitzada a la 
Guerra Civil com a oficial de l’exèrcit de 
la República. A Horta·Guinardó hi ha un 
carrer dedicat a Anna Maria Martínez 
Sagi, poeta, periodista i esportista que va 
ser directiva del Futbol Club Barcelona, 

la primera d’un club de futbol a Espanya, 
i a l’Eixample hi ha els jardins de Mont-
serrat Roig, escriptora i llicenciada en 
Filosofia i Lletres amb una trajectòria li-
terària reconeguda amb diversos premis. 
Tornem a Sant Andreu per situar·nos al 
carrer de Clara Zetkin, una política ale-
manya que va ser lluitadora pels drets de 
la dona i dels sindicats.

Política i compromís social

De la política trobem més noms com el 
d’Enriqueta Gallinat (militant d’ERC des 
del 1931 i que el 1939 s’exilià a França 
on va col·laborar amb les xarxes d’evasió 
dels fugitius de l’ocupació nazi), amb una 
plaça a l’Eixample, i figures tan recone-
gudes com les de Lluís Companys (amb 

un passeig que recorre Ciutat Vella i 
l’Eixample), Manuel Azaña (avinguda a 
les Corts), Frederica Montseny (jardins 
al Guinardó), Salvador Allende (plaça al 
Carmel) o Ernest Lluch (amb una plaça a 
Sant Martí i uns jardins a les Corts).

Altres espais que podem destacar són 
la plaça de Salvador Puig i Antich, a Nou 
Barris, un dels fundadors del Moviment 
Ibèric d’Alliberament i executat per la 
dictadura franquista en un dels darrers 
crims del règim, i al mateix districte hi 
ha el carrer d’Alloza (Salvador Alloza va 
ser carter a Nou Barris del 1916 al 1939, 
va formar part del Sindicat Autònom de 
Carters Urbans i el juliol de 1938 fou 
nomenat alcalde del barri de Roquetes) 
i la placeta de Josep Maria Jaen, metge 
psiquiatre que va contribuir a l’elabo-
ració del model de Servei Nacional de 
Salut amb la democràcia i a dignificar 
la vida dels internats com a psiquiatre 
de l’Institut Mental de la Santa Creu. 
A Sants·Montjuïc s’ubica el passatge de 
Montserrat de Andrés, que el 1995 va ser 
escollida presidenta de l’Associació de 
Disminuïts Sants·Montjuïc, entitat que 
l’any 2000 va rebre la Medalla d’Honor 
de la ciutat, mentre que a l’Eixample es 
troba el Centre Cultural Teresa Pàmies, 
escriptora i periodista amb una obra de 
fons autobiogràfic reconeguda amb diver-
sos i prestigiosos guardons. Fou dirigent 
de les Joventuts Socialistes Unificades 
de Catalunya (1937) i una de les funda-
dores de l’Aliança Nacional de la Dona 
Jove (1937·1939).

Pel que fa als espais que reconeixen 
lluites o fets col·lectius en destaquem els 
següents: la plaça de l’Assemblea de Cata-
lunya (a Sant Andreu), la plaça de les Do-
nes del 36 (Gràcia), la placeta de les Do-
nes de Ravensbrück (les Corts), la plaça 
Vuit de Març (Ciutat Vella) o els jardins 
de les Sufragistes Catalanes (Sant Martí).

E

Agraïm la col·laboració per a l’elaboració 
d’aquest article de les associacions de veïns 
i veïnes de les Corts, Sant Ramon Nonat, la 
Verneda Alta, Hostafrancs, Joan Maragall 
del Guinardó, Font de la Guatlla Magòria, 
Esquerra de l’Eixample, Can Peguera, 
Prosperitat, la Sagrera, Barceloneta, Centre 
Social de Sants, avinguda Xile  i la Comissió 
de Memòria i Gènere de Sant Martí. 

Al llibre Carrers de Barcelona. Com han 
evolucionat els seus noms, editat l’any 
1982, Josep Maria Huertas i Jaume Fabre 
expliquen dos exemples d’enfrontament 
entre el veïnat i l’Ajuntament en relació 
al nomenclàtor.

L’any 1977, en ple conflicte dels 
Joglars, condemnats a presó per la posada 
en escena de l’obra La torna, els veïns del 
Poblenou van canviar el nom de la plaça 
de Sant Bernat Calbó per plaça de la 
“Llibertat d’Expressió” (a la foto de dalt). 
Núria Espert va prendre la paraula en un 
acte celebrat l’1 de juliol de 1977 on es 
va descobrir la placa amb l’emblemàtic 
dibuix de Fabià Puigserver de la màscara 
amb la boca ratllada: l’Ajuntament 
democràtic es va negar a acceptar el 
canvi posteriorment.

L’altre cas és la proposta que el Cos 
de Bombers de Barcelona va fer arribar 
a l’Ajuntament l’any 1971 (foto de 
baix), a la qual aquest va donar el vist i 
plau, per donar el nom d’avinguda José 
Maria de Porcioles a la ronda de Dalt. 
Va ser el veïnat de Sants i Badal qui 
amb les seves protestes va obligar a fer 
marxa enrere i anul·lar l’acord. Avui, 
cap carrer de Barcelona no porta el nom 
de l’alcalde franquista.

Veïns i Ajuntament, 
a punt de brega

lEls carrers es poden 
convertir en espais 
de memòria històrica, 
reconeixement i reivindicació 
de lluites col·lectives

pEpE EnCInAS / pERE MOnéS (“CARRERS DE bARCElOnA”, 1982)
Inauguració de la plaça de l’Assemblea de Catalunya el 7 de novembre de 1981
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S’ha de tocar el nomenclàtor?

Millor les denominacions populars
JOSEp FOntAnA
historiador

omés recordo tres intents 
sistemàtics d’intervenció en 
el nomenclàtor ciutadà. El 

més afortunat va ser el dels carrers 
de l’Eixample, inspirat per Víctor 
Balaguer, encara que no ho fos tant 
la commemoració de batalles, sobre-
tot de la Guerra d’Àfrica, que es va 
desenvolupar més enllà de Bailén 
(Tetuán, Castillejos, el desaparegut 
Wad-Ras, etc.). El segon, que es va 
produir durant la dictadura del ge-
neral Primo de Rivera, no va durar 
gaire. Recordo, en canvi, el tercer, el 
del franquisme, que en molts casos 
va fracassar, incapaç de desterrar 
noms arrelats popularment com Di-
agonal i Gran Via, i en altres va dur 

a canvis ridículs: Espartero transfor-
mat en Zumalacárregui; en canvi el 
carrer del Duc de la Victòria es va po-
der deixar igual, perquè era un títol 
que havien tingut tots dos, atorgat 
per monarques contraris, i sobreviu 
encara, per bé que no hi hagi motius 
per commemorar ni l’un ni l’altre 
d’aquests dos personatges.

A mi m’agraden els noms de carrer 
que, com alguns que resten al barri en 
què visc, el Poble Sec, recorden una ve-
lla toponímia local i voldria que aques-
tes denominacions populars de l’entorn 
es respectessin, la qual cosa faria ne-

cessària la participació dels veïns en la 
tria dels noms.

Trobo nefast usar el nomenclàtor 
per fer campanyes ideològiques i per 
commemorar personatges que no tenen 
res a veure amb l’entorn on se’ls situa. 
Una vegada em van explicar, parlant 
d’un constructor que vaig tractar fa 
anys, i que era home enginyós i de pocs 
escrúpols, que necessitava aconseguir 
el tros de terra on vivia un pastor per 
arrodonir el pla d’urbanització d’un 
barri, i un dels recursos que va fer ser-
vir per convèncer-lo va ser prometre-li 
que posaria el seu nom a un carrer, que 
deu seguir figurant entre els molts d’in-
documentats del nomenclàtor.

Fa anys que visc al carrer de Vila i 
Vilà (o Vilà i Vilà, que encara no ho tinc 
clar) i ni sé qui fou aquest il·lustre per-
sonatge, que no surt a les enciclopèdies, 
ni, francament, m’importa. El meu afec-
te pel vell Poble Sec, malejat avui pels 
“bars de tapes”, té uns altres fonaments.

Mai no serà a gust de tothom
XAvIER thEROS
historiador i periodista

l nomenclàtor mai no és a gust 
de tothom, això resulta inevita-
ble. Els símbols són sentiments, 

i els noms dels carrers són una de les re-
ferències més simbòliques que té una ciu-
tat. Vagi per davant que sóc partidari de 
no tocar-lo gaire, petites intervencions, 
i sempre després que ho demanin explí-
citament el veïns. Consultar els afectats 
ha de ser el principal criteri. Dit això, el 
nomenclàtor no queda pas al marge de la 
història. La ciutat és un organisme viu, 
sobre el qual es pot llegir l’evolució del 
país. Només cal mirar al passat recent 
per veure fins a quin punt la denominació 
de les vies publiques ha estat un camp de 
batalla. L’antiga plaça Palau va ser ba-
tejada pels liberals, en temps del Trienni 

Liberal, com la plaça de la Constitució. 
Quan els francesos del duc d’Angulema 
van restaurar el govern absolutista de 
Ferran VII, la van rebatejar com la plaça 
dels Porcs. De llavors ençà, cada consisto-
ri ha provat de deixar la seva empremta 
amb aquest mateix sistema. Bon senyal 
ha estat que, després de la neteja de sim-
bologia franquista que van fer els primers 
ajuntaments democràtics, el nomenclàtor 
hagi estat una qüestió de detall.

Ara per ara, el principal problema de 
les dedicatòries municipals segueix sent 
l’escassa presència femenina, fet que les 
darreres corporacions municipals han 

provat de corregir amb més espais de-
dicats a elles. Altra tema pendent és la 
quantitat de carrers amb noms repetits. 
Potser el més conegut, el cas del gene-
ral Prim que té plaça, rambla, passatge, 
estàtua, carrer dedicat a la batalla de 
Castillejos, i plaça dedicada a la de Te-
tuan. Hi ha, fins i tot, qui reclama con-
servar només aquells noms relacionats 
directament amb la ciutat, que faria 
desaparèixer un grapat de recordatoris 
a personatges que no van estar relaci-
onats de cap manera amb Barcelona. 
Darrerament, opino que amb força en-
cert, s’ha substituït la plaça Llucmajor 
per plaça de la República, i la plaça de 
Joan Carles I per la seva denominació 
popular (Cinc d’Oros). Podríem treure 
dedicatòries a personatges com Antonio 
López o al Secretari Coloma. Eliminar 
la Junta de Comerç, i restaurar el car-
rer Mendizàbal. O batejar algun indret 
en record de l’Olimpíada Popular. Però, 
per norma general, quant menys millor.

lA mi m’agraden els noms 
de carrers que, com alguns 
que resten al barri del 
Poble Sec, recorden una 
vella toponímia local

lNo sóc partidari de tocar 
gaire el nomenclàtor, 
només petites intervencions 
i sempre després que 
ho demanin els veïns

N E

REDACCIó CARRER

ls noms dels carrers i espais pú-
blics de la ciutat són una herèn-
cia que ens transporta de manera 

quotidiana i imperceptible a indrets, per-
sonatges o esdeveniments de la història i 
cultura comuna. Els tenim tan assumits 
i estem tan acostumats a fer-los servir 
per orientar-nos que gairebé mai no ens 
preguntem on és el seu origen. Reflexio-
nar sobre per què s’han triat uns noms i 
no altres, plantejar-nos la possibilitat de 
canviar-los o preguntar-nos sobre si és 
possible trobar un criteri de consens per 
elegir els que estan per decidir sembla un 
exercici  com a mínim interessant. És el 
que hem preguntat a cinc persones que 

pel seu coneixement de la història, la seva 
sensibilitat cap als barris i la seva esti-
ma per la ciutat hem considerat idònies 
per fer-nos pensar com nomenem l’espai 
públic, aquell indret voluble una mica de 
tothom i una mica de ningú. Els agraïm la 
manera en què han volgut participar res-
ponent de manera sintètica una qüestió 
en apariència poc important però que el 
poder s’ha pres sempre molt seriosament.

E

lEns preguntem per l’actual 
nomenclàtor de Barcelona 
i si és possible establir 
un criteri de consens per 
nomenar els espais públics

DAnI CODInA
Els Borbons, una presència excesiva als carrers de Barcelona?

ARXIu
Cartell de la festa major del carrer 
de la Concòrdia, al Poble Sec

ARXIu
El general Prim (marquès de 
Castillejos), repetit al nomenclàtor
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CARlES PRIEtO
activista veïnal

empre he pensat que és molt 
bona idea posar noms als car-
rers i números a les cases, per 

tal d’ajudar a identificar el punt on vi-
vim o simplement on som. He estat en 
alguns països on la ciutat es regula per 
zones i àrees numerades i no hi ha ma-
nera de situar-se. Amb quins criteris es 
posen els noms als carrers? No ho sé, 
però quan s’ha fet una urbanització 
nova s’hi han posat noms de plantes, 
de ciutats, d’accidents geogràfics... i, a 
vegades, s’hi ha posat el nom del o la 
mecenes de la zona.

La ciutat consolidada, però, és plena 
d’homenatges; una part important del 
nomenclàtor està ocupat per noms de 
persones que s’han guanyat, amb mè-
rits provats o amb males arts, passar a 
la posteritat a les plaques dels carrers. 
Suposo que una anàlisi detallada del 
nomenclàtor de Barcelona ha de donar 
una imatge interessant de la història 

de la ciutat i del país. Cada època po-
lítica ha deixat els seus homenatges. 
Nosaltres hem viscut la desagradable 
història del franquisme, que va omplir 
la nostra ciutat i les de tot Espanya 
amb noms d’herois del bàndol guanya-
dor, pretesament immortalitzats per 
mèrits de guerra i la seva actitud con-
tra la democràcia.

També hem viscut amb l’arribada 
de la democràcia la reposició dels noms 
anteriors. El barri de Sants va viure la 
guerra entre els generals Riego, liberal, 
i Zumalacárregui, carlí. El carrer Riego 
era el carrer Riego, i la gent del barri 

es va assabentar que era un general 
quan els franquistes el van canviar pel 
seu oponent Zumalacárregui. Ara s’ha 
tornat a dir, simplement, carrer Riego.

En el cas de la Barcelona actual, on 
cada carrer i cada plaça tenen un nom, 
on ja s’hi ha fet una bona neteja -tot i 
que encara en falta una mica-, ara toca 
fer lloc per poder honorar les persones, 
entitats, llocs, fets o circumstàncies, que 
la gent senti que vol homenatjar.

En general no em molesta el no-
menclàtor actual, tot i que si t’hi fan 
fixar hi ha un excés d’homenatges a 
personalitats històriques de dubtosos 
mèrits, prohoms que es van enriquir 
amb les desgràcies alienes, o un excés 
de Borbons. Si hi ha gent que investiga 
i demostra els demèrits d’algú, que ho 
proposi i cerqui l’adhesió per liquidar 
l’homenatge injust.

El que és més important és com s’hi 
van afegint homenatges. Com que no 
crec en els grans reglaments que ho 
resolen tot, cal facilitar les propostes 
ciutadanes, ben acompanyades i raona-
des, i fer comissions mixtes ciutat-pro-
posants, i després, que el ple municipal 
es mulli i decideixi.

Un relat de les classes hegemòniques

Cultura, símbolos, mitos, objetos

ISAbEl SEguRA
historiadora i escriptora

l nomenclàtor de Barcelona és 
una mena de memòria oficial, 
un relat que les classes hegemò-

niques han elaborat al llarg dels segles.
El nomenclàtor és una tria que des-

taca uns personatges, uns fets i unes 
experiències amb la pretensió que 
aquestes, i no unes altres, són les més 
rellevants, les que han configurat la 
història de la ciutat.

El nomenclàtor, però, actua amb 
les mateixes pretensions que ho fa el 
cànon literari. Alhora que destaca uns 
noms, uns fets, uns espais i unes ac-
tivitats, n’exclou unes altres. Interro-
gar-se sobre per què aquests i no uns 
altres, és revelador de voluntats políti-
ques que s’amaguen darrera una apa-
rent neutralitat. Per posar un exem-
ple. Si fem el llistat dels noms propis 
que apareixen en el nomenclàtor de 
Barcelona, no arriba al 10% la repre-
sentació femenina, i d’aquesta, la gran 
majoria formen part de la cort reial o 
celestial -reines, infantes, santes, ma-
resdedéu...-. Poques, molt poques, cor-
responen a dones del comú. La migra-

desa de la representació femenina posa 
de relleu el poc valor que s’ha atorgat 
a les activitats i creacions de les dones.

Amb tot, en els darrers anys hi ha 
hagut una certa obertura per acollir les 
demandes que, des de la societat civil, 
s’han fet per canviar la perspectiva se-
xista i classista del nomenclàtor de la 
ciutat.

El nomenclàtor ha de poder narrar 
la diversitat d’experiències que es vi-
uen a la ciutat i per la seva càrrega 

simbòlica ha de permetre la renegocia-
ció de les memòries que conviuen a la 
ciutat. Per tant, caldrà revisar els cri-
teris amb què s’elabora el nomenclàtor 
i donar més espai a la participació ciu-
tadana en la construcció del relat que 
tot nomenclàtor comporta.

E

M. EugEnIA IbáñEz
periodista

l nomenclátor que se realizó en 
1980, el primero que se editaba 
en catalán -con excepción del 

publicado en 1933- supuso un trabajo 
riguroso, con criterio y objetivos claros. 
Se trataba, en definitiva, de limpiar el 
callejero de la ciudad de los efectos de 
la dictadura que había castellanizado 
a diestro y siniestro la identificación de 
calles, plazas y avenidas. Se cambia-
ron pocos nombres, los justos, como las 
avenidas del Generalísimo y la de José 
Antonio, y para el resto se hizo un tra-
bajo de investigación que se plasmó en 
un volumen de casi 450 páginas cuyo 
uso sigue siendo de gran utilidad. El 
librito explicaba el origen del nombre 
de calles y plazas, el barrio al que per-
tenecían y los viales de sus extremos. 
La investigación no fue fácil porque 
el paso del tiempo había alterado to-
pónimos y desfigurado nombres, pero 
los redactores hicieron gala de una 
sensibilidad extraordinaria la respetar 
la transformación que el uso popular 
había dado. Valga un solo ejemplo: La 
calle del Torrent de les Flors se llama-

ba en origen calle de Torrente Florez, 
un terrateniente de Gràcia, pero la 
gente hace suyas las calles y también 
sus nombres. Cito como referencia el 
nomenclátor de 1980 porque me da la 
impresión de que, desde entonces, las 
modificaciones introducidas en el ca-
llejero de Barcelona han carecido de 
ese trabajo en profundidad que exige 
bautizar unas vías públicas que para 
los ciudadanos pasan a ser el primer 
vínculo de pertenencia a Barcelona. 
Me temo que ni siquiera la revisión 
realizada en 1996 ha sido capaz de 
fijar las deficiencias de la rotulación 

callejera Barcelona, determinar qué le 
falta para que pueda considerarse re-
presentativa de la historia y las gentes 
de la ciudad.

Me parece bien que se mantenga el 
plazo de cinco años para dar nombre a 
una calle con el nombre de un difunto o 
difunta. Eso evita decisiones emotivas 
y no razonadas. Pero mantengo que 
debería abrirse un proceso más en pro-
fundidad sobre los vacíos del actual no-
menclátor, sobre errores que decisiones 
rápidas han dejado como lastre, sobre 
los prejuicios que se han plasmado en 
olvidos. Creo que el número de vías pú-
blicas vinculadas a nombres de mujer o 
movimientos femeninos a duras penas 
llega al 10% del total. ¿Es ese el porcen-
taje que representa la influencia de la 
mujer en esta ciudad? Mal vamos.

Los nombres de las vías públicas de 
una ciudad son su historia, su cultura, 
sus símbolos, sus mitos e incluso sus 
objetos. Son nombres que el ciudadano 
debe entender y valorar porque se va 
a topar con ellos en acciones cotidia-
nas. Así que hay que abrir la partici-
pación a las entidades ciudadanas de 
una forma generosa y real, vecinales, 
profesionales, culturales, deportivas… 
¿Y por qué no llevar también a las es-
cuelas la votación sobre el nombre de 
una nueva calle?

E

Facilitem les propostes ciutadanes

S

lHi ha massa homenatges 
a personalitats de dubtosos 
mèrits, prohoms que es van 
enriquir amb desgràcies 
alienes o un excés de Borbons

lDebería abrirse un proceso 
en profundidad sobre los 
vacíos, los errores 
de decisiones rápidas o los 
prejuicios del nomenclátor

lEl nomenclàtor, com el 
cànon literari, destaca uns 
elements i exlou uns altres. 
Interrogar-se per què uns 
sí i d’altres no és revelador 

ARxIu
El carrer Riego, a Sants, canviat 
per la dictadura a Zumalacárregui

ARxIu
El callejero, un tema fascinante 
para llevar a las escuelas

PEPE EnCInAS / PERE MOnéS (“CARRERS DE bARCElOnA”, 1982)
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“A la gent no li agrada 
que li canviïn el nom del carrer”

CRIStInA pAlOmAR

mb Jaume Fabre co-
mences a parlar de no-
menclàtor i acabes fent-

ho sobre el brutal impacte del 
turisme massiu sobre els barris. 
Porta Barcelona al cap i al cor i 
quan li pregunto sobre els seus 
records fent reporterisme reme-
mora la dignitat de la gent que 
vivia a les barraques.

Per què diuen que Barcelona 
té nom de dona si la majoria 
dels seus carrers porten nom 
d’home?
No sé d’on surt la frase. Si 

féssim un estudi no només tro-
baríem el fenomen en els noms 
de persones sinó també en els 
noms comuns, i és escandalós. 
Segur que hi ha més objectes 
masculins que femenins per-
què el masclisme ha governat 
la ciutat durant segles. Evi-
dentment, aquesta ideologia 
s’ha acabat reflectint en els 
noms dels carrers fins al punt 
de trobar només noms de do-
nes referides a monges, santes 
i maresdedéu. L’Església era 
un dels grups de pressió més 
fort en el nomenclàtor i no en 
deixava passar ni una. A la 
que es beatificava algú o des-
cobria que una santa encara 
no tenia carrer no parava fins 
aconseguir-ho.

Suposo que tenia bons amics 
al govern municipal.
Tot eren facilitats. En can-

vi, si hi havia algú que propo-
sava posar el nom d’un obrer a 
un carrer, l’engegaven ràpid. 
Posar determinats noms a un 
carrer és una forma de gover-
nar la ciutat que deixa ras-
tre. Hi ha coses que es poden 
canviar però aquesta és més 
difícil. Tot es pot arreglar, es 
poden fer canvis i treure al-
gun nom, però el nomenclàtor 
sempre queda. ¿Qui tindrà els 
pebrots de treure tots els noms 
de sants, de verges? És com 
tocar les campanes de nit o po-
sar creus als cims de les mun-
tanyes. Són símbols de poder, 
però qui s’atrevirà a dir que les 
treguin? És un grup de pressió 
fortíssim, i això que Barcelona 
és més la Rosa de foc que una 
ciutat clerical.

Una forma sibil·lina 
d’educar-te en allò que ells 
volen sense que ni tan sols te 
n’adonis.
Exactament. T’inculquen la 

seva ideologia i a sobre se’n ri-
uen que els musulmans tinguin 
un minaret. Si uns tenen dret 
¿per què els altres no?

Fer-ne una renovació a fons 
ha de ser molt complicat.
És molt difícil. Aquestes co-

ses queden, i costen molt de can-
viar de forma radical. Per això, 
entenc que en molts pobles i ciu-
tats es defensi que no es posin 
noms de persones en els carrers. 
Millor de flors i plantes.

Jaume Fabre
Periodista i historiador

L’Ajuntament vol introduir 
canvis en el nomenclàtor i 
fer-lo més participatiu.
A la gent no li agrada que li 

canviïn el nom del carrer. L’ar-
gument que més sents quan es 
planteja el tema és que el canvi 
del nom del carrer afectarà l’es-
criptura dels habitatges, cosa 
que no és certa perquè allò que 
val és el número del cadastre. 
Aquesta reacció la fa la ignoràn-
cia que fomenten ells mateixos 
per no haver de retirar carrers 
amb noms franquistes.

Si comparem els 
nomenclàtors de les ciutats 
i pobles catalans amb els 
existents a la resta de l’Estat 
espanyol, sí que s’ha produït 
un cert canvi.
A la Transició ja es va co-

mençar a fer, però és que han 
passat molts anys des de la 
mort de Franco i a hores d’ara 
encara estem parlant de si 
s’han de canviar uns noms de 
carrer o no. Això és increïble! 
Hi ha hagut un canvi, però les 
coses segueixen igual.

A Barcelona tenim 
Samaranch, un personatge 
molt nostrat.
Aquest almenys va fer un can-

vi de camisa com el Sentís, però 
hi ha gent que no ha fet ni això.

Els honors de l’alcalde 
Paqual Maragall al 
president del COI no 
van suposar un intent 
de reescriure la història 
i amagar el seu passat 
franquista?
No ho crec. Tot sabem per-

fectament qui era Samaranch. 
Difícilment en un llibre d’histò-
ria seriós s’amagaran els seus 
orígens. La història és com és. 
Jo estic acabant un llibre sobre 
els periodistes responsables de 

la repressió d’altres periodistes, 
gent respectada que presidia 
l’Associació de la Premsa i que 
dirigia diaris. Per molt que s’in-
tenti amagar, acaba sortint el 
que van fer.

Juntament amb Huertas 
va fer un treball de camp 
extraordinari sobre 
Barcelona. Què creu que 
pensaria ell d’aquesta 
Barcelona d’ara a punt de 
petar per les costures i amb 
barris devastats per tants 
anys de crisi?
Huertas es va morir l’any 

2007, just abans de l’inici de la 
crisi. S’hauria mort del disgust 
de veure tota aquesta desgràcia.

Què li sembla que Barcelona 
s’hagi convertit en una 
atracció turística?
És un desastre. Igual que 

les diferències socials tan abis-
mals que s’estan creant. Podem 
arribar a Barcelona a la situa-
ció d’aquestes ciutats de països 
de Sud-Amèrica de barris amb 
guetos de rics, envoltats de mu-
ralles i amb guàrdies de segure-
tat a la porta. Aquí s’està creant 
una cosa semblant.

Quin paper juga el 
turisme en aquest escenari 
apocalíptic que dibuixa? 
El turisme encara serà una 

sort, potser. Fins i tot en els bar-
ris més degradats la gent està 
descobrint que poden llogar el 
pis als turistes i tindran una 
font d’ingressos. La pena és que 
apareixeran les immobiliàries i 
compraran els pisos.

Li veu alguna solució?
No. Ho veiem en el cas del 

Mercat de la Boqueria. Té solu-
ció? Pots prohibir l’entrada als 
turistes al Park Güell o a la Sa-
grada Família? Els hotels i els 

Tots els papers 
de l’auca

Conversar amb Jaume 
Fabre (Barcelona, 1948) 
és reconciliar-se amb el 
periodisme i la humanitat 
en general. Les ha vistes 
de tots colors al llarg de la 
seva dilatada carrera com 
a periodista i historiador, 
però continua confiant en 
la bondat de les persones 
i en la seva capacitat 
de lluita per canviar el 
món. No es pot parlar 
de Jaume Fabre sense 
fer-ho de Josep Maria 
Huertas. Tots dos van 
fer un treball de camp 
extraordinari sobre la 
Barcelona que sortia a 
poc a poc de la foscor 
franquista. Colze a colze 
van donar visibilitat a 
barris, veïns, monuments 
i reivindicacions 
socials a través dels 
seus reportatges, avui 
imprescindibles per 
conèixer la història de 
la ciutat. També s’ho 
van passar molt bé, tot 
i que per a ell el pitjor 
tràngol va ser haver de 
treballar en publicacions 
municipals pel tracte 
rebut d’alguns polítics. 
En les seves recerques 
feien tots els papers de 
l’auca començant pel de 
detectiu i van estar a 
punt d’encarregar a un 
amic unes escultures 
seves per posar-les 
davant d’on vivia 
Huertas. Eren joves i amb 
ganes de trencar motllos.

jOAn lInux
Jaume Fabre a la plaça George Orwell

A

restaurants tenen un poder tan 
gran que arribarà un moment 
en què ja sabran qui governa-
rà la ciutat. És el somni màxim 
d’un empresari: portar la gent, 
cobrar i després deixar que des-
trossin la ciutat que es refà grà-
cies als impostos dels ciutadans. 
A Barcelona l’espectacle és gra-
tis. No han de pagar per mante-
nir els carrers i si els diuen de 
pagar una taxa ridícula posen el 
crit al cel.

I quin paper juguen els 
governants?
Hi ha de tot. L’Ajuntament 

ara ha abordat un tema que 
ningú no s’havia atrevit a fer: 
la limitació del trànsit. Ara ja 
tenim La Vanguardia tirant-se 
al damunt de la prova de la su-
perilla del Poblenou. Sembla 
que si li treus el cotxe a la gent, 
s’acaba el món. Quina diferència 
amb altres ciutats europees com 
Viena, on no hi ha pràcticament 
trànsit perquè han aconseguit 
convèncer la gent que utilitzi el 
transport públic. Aquest intent 
de limitar al màxim el trànsit és 
molt interessant. Una altra cosa 
és si se’n sortiran.

Vostè va començar a fer 
de periodista a El Correo. 
Aleshores trobar feina era 
més fàcil que ara?
Jo vaig entrar just després  

d’aprovar-se la Llei de Prem-
sa. Podíem dir ben poca cosa 
però trobar feina de periodista 
era molt fàcil. Els periodistes 
d’abans i després de la guerra es 
van anar jubilant i morint, ne-
cessitaven gent nova i aquesta 
gent va començar a sortir de les 
escoles de periodisme. Alesho-
res no només tenies una feina, 
en podies tenir cinc o sis alhora. 
Ara en canvi és una barbaritat 
la quantitat de periodistes que 
es llicencien cada any malgrat 
que no hi ha feina per a tothom.

Un dels retrets que vostè 
ha fet sovint al periodisme 
barceloní és que està deixant 
de trepitjar el carrer. Creu 
que aquesta pràctica és una 
de les causes que explica el 
descrèdit actual dels mitjans 
de comunicació?
Això ha passat sempre. Als 

diaris fins als anys seixanta no 
es publicaven reportatges. Era 
un gènere inexistent perquè 
la censura n’impedia la publi-
cació. En la nostra època, tret 
d’alguns reporters com Huer-
tas, Martí Gómez o Eliseo Bayo, 
la majoria seguia assegut a la 
cadira subratllant les notes de 
premsa. No ha canviat tant. El 
que jo veig és la facilitat que ha 
donat Internet d’afusellar. Co-
pien els textos que hem fet els 
altres i se’ls atribueixen. És un 
escàndol. L’única cosa positiva 
que li trobo a tot això és que 
qualsevol cosa que tu escrius la 
poses al servei de tothom fins 
al punt que tothom se la farà 
seva. Ara bé, no costaria res es-
mentar la font.
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AnAïS BARnolAS

Sóc davant la porta de la presó 
Wad-Ras, el Centre Penitenciari de 
Dones de Barcelona-Wad-Ras, al 
barri de la Vila Olímpica de Poble-
nou. Estic esperant el grup Sweet 
Martha & The Blues Workers que 
tocarà en el recinte en el marc 
del Festival Blues de Barcelona. El 
festival va sorgir fa 14 anys i des 
de la primera edició ha comptat 
amb concerts socials com el de la 
Model i el de Wad-Ras. Com que 
els músics encara no han arribat, 
decideixo fer una volta per l’illa. 
La reixa de la presó en té una altra 
al costat, és la de les pistes de pà-
del del Centre Esportiu Nova Icària 
on els usuaris juguen aliens al que 
els envolta.

Torno a l’entrada. Arriba el 
Tomàs López, més conegut com a 
Güilli, és un dels responsables de 
l’Associació Capibola Blues, orga-
nitzadora del festival. Li confesso 
que desconeixia un festival que 
comptés amb aquestes iniciatives 
solidàries, però no li estranya. 
M’explica que el festival sobreviu 
gràcies als seus patrocinadors, 
sense subvencions i que mai els 
mitjans de comunicació s’han in-
teressat a fer-ne difusió.

Reminiscències del reformatori
Els músics arriben i després de 
tots els tràmits, aconseguim pas-
sar l’arc de seguretat. Entrar a 
la presó sense cometre cap delic-
te és la cosa més difícil del món. 
Els guàrdies ens obren les portes i 
anem accedint als passadissos cre-
uant-nos amb les dones que ens 
saluden. La presó té la distribució 
com la d’una escola amb el pati al 
centre i les aules al seu voltant, a 
diferència de la Model que segueix 
el disseny panòptic, és a dir, amb 
una torre central per controlar els 
presos. I és que en el cas de l’edi-
fici de Wad-Ras, encara queden les 
reminiscències del reformatori que 
va ser des de 1946 fins al 1983 quan 
va passar a ser la presó de dones.

L’edifici el va construir Josep 
Maria Sagnier, que va finalitzar 
l’obra que el seu pare, Enric Sag-
nier, havia començat el 1915 amb 
el centre Protección de Menores  
la Prote, ubicat al llavors carrer 
Wad-Ras. El 1978 es va enderrocar  
i només es va mantenir el pavelló 
que ocupa l’actual presó.

Ens acompanya l’educadora 
social de centres penitenciaris, 
Anna Sanjuan Torres, i m’explica 
que al recinte hi ha 575 interns i 
internes (293 dones i 282 homes). 
Aquest centre té una secció ober-
ta i altres unitats externes (amb 
interns i internes que només van 
a dormir o a fer tractament extra-
penitenciari), amb 426 persones. 
Per tant, a l’interior hi viuen 149 

dones, la majoria d’elles de nacio-
nalitat espanyola, però també n’hi 
ha de procedents de Brasil, Nigèria, 
Romania i Veneçuela. D’aquestes, 
88 es troben en presó preventiva a 

l’espera de judici i 66 són penades. 
De les 149 internes, 60 tenen delic-
tes contra la salut pública (tràfic de 
drogues) i 35 per furts i robatoris.

El fet d’estar al mig de la ciutat 
és un bon exemple de com un cen-

tre penitenciari pot estar integrat 
amb el barri (hi ha l’escola bressol 
Cobi a pocs metres). La Generali-
tat té prevista la seva remodelació 
per tal de desenvolupar d’una ma-
nera més efectiva les polítiques de 
rehabilitació i inserció.

Una presó singular
El centre rep molts voluntaris, 
universitaris i associacions que 
volen ajudar les preses. Un trànsit 
de persones que no tenen la res-
ta de serveis penitenciaris ubicats 
als afores de les poblacions, m’ex-
plica l’Anna.

Ens dirigim al pati, però final-
ment la directora del centre ens 
comenta que no hi podrem accedir. 
L’Anna em diu que hi ha preses que 
amb les visites externes senten que 
els estan envaint la seva intimitat.

Per arribar a la sala del con-
cert, passem per un passadís on 
a la dreta deixem les seves habi-
tacions i la unitat de mares, on 
actualment n’hi ha 13 amb els 
respectius fills menors de 3 anys. 
Al primer pis, hi ha la sala d’ac-
tes. Si pogués fer una fotografia 
de la sala, amb els pupitres i les 
cadires verd festuc, em pregunta-
ríeu a quina escola sóc. Les preses 
ajuden a fer el muntatge de les 
cadires. Tothom té molt assignat 
el que ha de fer. Mentre els mú-
sics preparen els instruments, vi-
sito la biblioteca des d’on es veu 
el pati. Veig dues dones assegudes 
en un banc, fumant una cigarreta 
i xerrant. Disposen de mitja hora 
d’esbarjo al matí abans de rein-
corporar-se a les activitats que les 
ocupen bona part del dia. A les 12 

del matí, avui tenen l’opció d’as-
sistir al concert.

La sala es va omplint. Hi ha 
unes 100 dones, la majoria d’elles 
tenen entre 30 i    40 anys. En Güilli 
fa la presentació del concert: 
“Ayer tocamos en la Modelo y los 
presos os envían un fuerte abrazo, 
que no estáis solas”. Les dones 
aplaudeixen, xiulen i algunes 
s’aixequen de la cadira. La Martha 
comença a cantar. Des del primer 
segon l’ambient està molt animat. 
Em recorda l’actuació que el 
cantant de blues Johnny Cash va 
fer a la presó estatal de Folsom a 
Califòrnia. Quantes vegades l’hauré 
vist per YouTube i desconeixia que 
es feia una cosa semblant a casa 
nostra. Avui el blues ha tornat als 
seus orígens.

Algunes d’elles van sortint al 
mig de la pista i es posen a ballar 
sinuosament mentre les altres al 
voltant xiulen i les aplaudeixen. 
La majoria van vestides d’esport, 

amb samarretes de tirants i panta-
lons curts de diversos colors menys 
algunes d’elles que es troben a les 
primeres files, vestides de negre i 
sense deixar-se endur per la músi-
ca. Entre el públic, veig un home. 
És un transsexual, una persona que, 
en aquest cas, se sent home i que 
ha nascut en el cos d’una dona.

A la porta de la sala, treuen el 
cap dones amb gorra i el davantal 
de cuineres, són internes que tre-
ballen de manera remunerada en 
les tasques professionals del cen-
tre. Em criden l’atenció dues do-
nes de la fila del darrere que no 
paren de riure i parlar i animar la 
resta. Una d’elles té tatuat un dofí 
a l’esquena i l’altra un tatuatge 
complex i molt ben perfilat. Gai-
rebé al final de l’actuació, l’Anna 
em comenta que són la monitora 
esportiva i la d’estètica.

Ja fa gairebé una hora que ha 
començat el concert i ha d’anar 
acabant. La penúltima. La Martha 
baixa a cantar amb les internes. 
Hi ha molta complicitat. El Güilli 
m’explica que és la primera vega-
da que ve un grup amb una solista i 
que això es nota. El concert s’acaba 
i totes les dones abandonen la sala 
felicitant i donant les gràcies als 
músics i als organitzadors. “Quan 
et diuen que per una estona s’han 
oblidat que estaven tancades dins 
la presó, t’adones que ha valgut la 
pena”, em confessa en Güilli.

El Festival de Blues de Barcelona, que organitza l’associació 
Capibola Blues, entra cada any al Centre Penitenciari de 
Dones de Barcelona-Wad-Ras per fer un concert al recinte. 
El passat mes de juliol, unes 100 internes van gaudir 
d’aquesta iniciativa que ja fa 14 anys que s’organitza

El blues torna a la presó

L’Associació Capibola Blues va néixer el 
2013 amb l’objectiu de fer arribar aquest estil 
musical a un públic ampli. Dintre d’aquest 
projecte l’associació inclou la celebració del 
Festival de Blues de Barcelona, les Nits de 
Capibola Blues, el Pic-nic de Blues i l’Escola 
Taller de Blues de Barcelona. El Festival de 
Blues de Barcelona va néixer al 2003 com a 
Festival de Blues de Prosperitat-Nou Barris, 
amb periodicitat anual, però aviat es va 

consagrar com a esdeveniment d’aquest estil 
musical a la ciutat. Els seus organitzadors 
volen anar més enllà de la iniciativa de fer 
dos concerts socials a les presons de Barcelona 
i els agradaria fer un tour per totes les 
presons de Catalunya. Una altra iniciativa 
que tenen prevista és oferir música en viu als 
enterraments de Barcelona, un servei cada cop 
amb més demanda i que ajudaria en l’àmbit 
professional i econòmic a consolidar els músics.

Capibola, la lluita per a la 
consolidació del blues a Barcelona

lAl centre penitenciari 
de Wad-Ras hi viuen 
149 dones, 88 d’elles 
en presó preventiva 
a l’espera de judici

l“Quan et diuen que per 
una estona s’han oblidat 
de la presó, t’adones 
que ha valgut la pena”, 
diuen els organitzadors

ARxiu
Concert de blues a la presó de dones Wad-Ras, celebrat el passat mes de juliol
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Els convenis garanteixen 
l’habitatge social assequible
Els convenis firmats entre l’Ajun-
tament de Barcelona i la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB) han estat una 
garantia per promoure la construc-
ció d’habitatge protegit de qualitat 
a preus assequibles. També han 
actuat com a eix vertebrador dels 
barris i han prioritzat la sostenibili-
tat i el gaudi d’un entorn urbanístic 
digne. Gràcies als acords firmats 
entre l’administració local i la fe-
deració d’entitats veïnals, des del 
1999 s’han construït a Barcelona a 
través de la gestió de les coopera-
tives d’habitatge més d’un miler de 
pisos que han fet realitat el somni 
de tenir accés a un habitatge pro-
pi de moltes famílies excloses del 
mercat immobiliari lliure pels seus 
ingressos. D’aquesta xifra total, 
375 han estat de lloguer.

Per desenvolupar aquestes 
promocions d’habitatge 
és imprescindible que les 
cooperatives comptin amb el 
suport d’una gestió professional 
com la que ofereix SOLUCIONS 
S.L., una companyia que des 
del 1989 treballa colze a colze 
amb cooperatives d’habitatge 
protegit i que recull el testimoni de 
SOGEUR S.A. Des de l’any 1999 
s’han firmat amb l’Ajuntament de 
Barcelona cinc convenis, l’últim 
d’ells l’abril del 2015 i l’aposta és 
clara per continuar en aquesta 
línia sense tancar-se a altres 
fórmules. En aquest sentit, des 
de fa 17 anys SOLUCIONS ha 
col·laborat estretament amb 
diferents cooperatives, ara unides 
en FEM CIUTAT SCCL. 

Firma de totxanes per part dels veïns adjudicataris del nous pisos a la plaça de la Gardunya

Almogàvers, 199 local
08018 Barcelona (Spain)

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

SOLUCIONS

PUBLIREPORTATGE

Gardunya i el Dret en Superfície
L’última promoció d’habitatge 
plurifamiliar cooperatiu amb 
protecció oficial iniciada és la de la 
Plaça Gardunya, a Ciutat Vella. En 
aquest cas, la particularitat d’aquesta 
promoció és que es construirà en 
la modalitat de Dret de Superfície 
per un termini de 75 anys. El Dret 
de Superfície consisteix a construir 
una propietat en el terreny cedit per 
un tercer -en aquest cas en un solar 
propietat del consistori barceloní- i 
a gaudir d’ella per un temps limitat. 
El 14 de juliol passat es va posar 
la primera pedra simbòlica amb la 
firma de totxanes per part dels socis 
adjudicataris i l’assistència de la 
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez.
El projecte de Gardunya consisteix en 

la construcció de 39 habitatges dividits 
en tres escales amb façanes a la Plaça 
de la Gardunya, als Jardins del Doctor 
Fleming i al carrer Jerusalem, i amb 
la planta baixa i el soterrani destinats 

a locals comercials i magatzems. Dels 
39 habitatges totals d’entre 60 i 90 
metres quadrats, la cooperativa FEM 
CIUTAT en gestiona 34 i, d’aquests, 
27 són de protecció oficial amb règim 
general en Dret de Superfície per 75 
anys i 7 són de protecció oficial amb 
preu concertat també en Dret de 
Superfície. Els 5 habitatges restants 
són en permuta per a l’Ajuntament de 
Barcelona per destinar-los a lloguer.
En la seva aposta per innovar i fer 

front als reptes actuals del mercat 
immobiliari SOLUCIONS també 
aposta per modalitats d’accés a 
l’habitatge assequibles, la promoció 
mixta de lloguer i propietat, i per la 
propietat temporal i el cohabitatge 
com a alternatives a la compra. La 
companyia treballa des del 1989 
majoritàriament amb cooperatives 
d’habitatges i fundacions perquè són 
entitats sense ànim de lucre 
i abarateixen el cost del projecte. 
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De Bijlmer a la Mina

Fa poques setmanes que vaig tornar d’Amsterdam, 
de visitar el barri de Bijlmermeer, popularment 
conegut com Bijlmer, que ha tingut la fama de ser 
un dels barris més marginals i perillosos d’Holanda 

JoSEp MARiA MonfERRER
Portaveu de la Plataforma 
d’entitats de la mina 
i secretari de l’av

La visita va ser possible gràcies a 
l’arquitecta i urbanista Daniela 
Idrovo, que em va convidar a Am-
sterdam a veure com els problemes 
de transformació de barris margi-
nals, si les coses es fan ben fetes, 
es poden solucionar.

La Daniela està fent la seva Tesi 
Doctoral sobre “el rol de la planifi-
cació, el disseny i la gestió urbana 
i arquitectònica en la prevenció de 
la inseguretat ciutadana”. Aquest 
interessant treball la va portar 
també a venir a la Mina i treballar 
amb els veïns.

A més d’agrair-li aquesta opor-
tunitat a la Daniela, també vull fer 
esment de Willem van der Steen, la 
persona designada per l’Associació 
d’Habitatge ROCHDALE a l’equip 
de planificació, coordinació i im-
plementació del Pla de Transfor-
mació social de Bijlmer, que ens 
va acompanyar i facilitar molta in-
formació sobre el fracàs del primer 
pla per crear el barri de Bijlmer, i 
el nou Pla de Transformació, dut a 
terme amb la implicació i partici-
pació dels veïns i usuaris, que ha 
estat la clau de l’èxit social.

Creació i fracàs inicial
El barri de Bijlmer va ser un pro-
jecte arquitectònic típic dels anys 
60. De fet, tant Bijlmer com la 
Mina es van programar i construir 
els mateixos anys.

Segons el projecte inicial ha-
via de tenir uns 100.000 habi-
tants, amb pisos de lloguer. L’any 
1970, quan en portaven construïts 
13.012, amb una població aproxi-
mada d’uns 45.000 habitants, van 
començar a aparèixer problemes 
socials que feien augmentar la 
conflictivitat del barri. Per això, 
l’any 1975, amb només el 50% de 
pisos construïts i 31 grans blocs, no 
del tot acabats, els seus responsa-
bles van decidir aturar el projecte 
per fer una anàlisi seriosa sobre 
què s’havia fet malament i canviar 
tot el que calgués, en benefici dels 
temes socials de la gent.

Les causes del fracàs eren com-
plexes. Bijlmer no va agradar a la 

majoria de famílies holandeses i 
les que van poder, van anar mar-
xant. L’abandó va ser tan fort, 
que a principi dels anys 80, el 25% 
d’habitatges estaven buits.

Bijlmer es va anar omplint de 
veïns de més de 100 nacionalitats, 
molts amb problemes socials, de 
delinqüència, de tràfic de drogues 
o immigrants il·legals. La delin-
qüència va augmentar fins al punt 
de ser considerat “el barri més pe-
rillós d’Holanda”.

Amb gran valentia i coratge po-
lític, es va començar a analitzar-ne 
el fracàs, i a continuació es van 
fer un seguit de replantejaments 
de gran calat. A mitjan anys 80 es 
va començar una primera fase del 
projecte per tornar a dissenyar el 
barri i al 1991 es va fer la segona.

No cal insistir gaire que això és 
tot el contrari del que es va fer al 

barri de la Mina. Quan el van tenir 
ple com un ou, uns 13.000 habi-
tants portats de 15 barris de bar-
raques diferents de Barcelona que 
provenien de 262 pobles diferents 
d’Espanya, el van abandonar. I lò-

gicament, el barri es va anar “des-
controlant”. El gran periodista Hu-
ertas Claveria ja ho va denunciar 
clarament en aquell article titu-
lat: “La Mina, aún no acabada y ya 
abandonada”.

L’accident que va accelerar tot
El dia 4 d’octubre de 1992, any 
dels Jocs Olímpics de Barcelona, 
un avió de càrrega d’Israel es va 
estavellar sobre un dels grans edi-
ficis del barri de Bijlmer, van morir 
els 4 tripulants i 43 veïns del bloc, 
i van quedar ferits i afectats en la 
seva salut un gran nombre de veïns 
i agents socorristes.

Alguns van parlar d’atemptat, 
ja que aquest avió portava molts 
productes tòxics i “perillosos”. 
Això mai no s’ha demostrat, però 
uns informes del Parlament ho-
landès van establir una “relació 
directa” entre la càrrega de l’avió 
d’Israel i molts dels problemes de 
salut que van patir vora de 1.000 
persones de Bijlmer i persones que 
van intervenir en el rescat.

Al cap del temps, semblava 
“demostrat” que entre el materi-
al que transportava l’avió hi havia 
productes altament perillosos com 
els utilitzats per fabricar “gas sa-
rín”. I les investigacions holande-
ses van parlar d’una càrrega que 
era un “còctel tòxic molt potent” 
entre els productes transportats 
i l’explosió dels 57.000 litres de 
combustible que portava l’avió. 
Aquesta terrible desgràcia va ac-

celerar encara més el nou Pla de 
Transformació Urbanístic i Social al 
barri de Bijlmer.

El nou projecte de Bijlmer
A Bijlmer s’han enderrocat blocs 
sencers, s’ha negociat i implicat 
els veïns en els nous i en diversos 
tipus de construccions i noves dis-
tribucions dels espais. Es van cons-
truir també pisos per vendre i de 
lloguer lliure.

A part dels nous habitatges, s’hi 
ha construït l’Amsterdam Arena 
(el nou camp de futbol del Ajax) 
i també l’estació Amsterdam Bijl-
mer Arena, que s’ha convertit en 
un centre important de tren, auto-
bús i metro.

Hi ha zones per a l’entreteni-
ment familiar, mercats, centres 
comercials i llocs d’oci. El festival 
“Kwakoe” que dura 6 setmanes i és 

gratuït, és un esdeveniment mul-
ticultural que es realitza durant 
l’estiu i en el qual participen els 
veïns, provinents de qualsevol racó 
de món, especialment de Surinam. 

Ara hi ha una gran diversitat 

d’edificis pactats amb els veïns 
i diferents models de gestió de 
tots ells, que s’han negociat amb 
els usuaris. El projecte sempre ha 
estat vist, no com un programa 
polític i econòmic, sinó com un 
projecte veïnal, subvencionat per 
les administracions, que ha escol-
tat els usuaris i els ha empoderat. 
Bàsicament, aquests són els fona-
ments que han estat determinants 
perquè Bijlmer sigui ara un barri 
preciós que té els seus problemes 
i els seus reptes, però que ja no és 
un barri ni marginal ni perillós.

A cada nou pas que fèiem pels 
carrers s’anava confirmant al meu 
interior que el fracàs social del Pla 
de Transformació del barri de la 
Mina tenia les arrels en la manca 
de transparència i de participació 
dels veïns afectats i en la utilitza-
ció d’uns veïns contra uns altres 
per rentar-se ells la cara. I per 
altra part, l’èxit social del Pla de 
Transformació de Bijlmer tenia les 
arrels en la transparència i en el 
protagonisme donat als veïns.

No podem tirar la tovallola
Bijlmer continua tenint problemes 
(i qui no?), però em queda molt 
clar que no té res a veure amb el 
fracàs social de la Mina, malgrat 
els molts milions d’euros, no sem-
pre ben invertits al barri. Ara els 
responsables se n’amaguen per 
no assumir responsabilitats, però 
presumeixen de les seves “bones 
pràctiques”.

La gran diferència que han po-
gut captar els meus sentits durant 
el temps que vaig estar allà, és que 
per Bijlmer pots passejar tranquil-
lament, per uns espais nets i cui-
dats i no tens cap sensació ni de 
perill ni de patir “actes incívics”. 
Dóna gust ser-hi.

En canvi tenim un barri de la 
Mina brut, pudent, incívic, dividit 
i amb els veïns enfrontats entre 
ells. Aquí, ve de gust marxar aviat!

En molts moments el meu pen-
sament volava cap al meu barri de 
la Mina i em venia a la ment allò 
que deia el poeta Martí Pol: “Tot 
està per fer i tot és possible”. Ara 
ens cal no tirar la tovallola i llui-
tar per obrir nous diàlegs amb uns 
polítics més democràtics i transpa-
rents que els anteriors.

D’entrada, és evident que ni Bijlmer és la Mina, 
ni els polítics holandesos van actuar igual que els 
nostres polítics.

3 Tots dos barris van néixer com un 
fracàs social, perquè ni els projectes estaven 
ben dissenyats, ni es van gestionar bé, ni 
la planificació es va fer amb la necessària  
participació ciutadana.

3 Uns van saber corregir a temps, just quan 
es va detectar el problema, i els altres, fins a 25 
any més tard, quan tot estava enquistat i fet 
pols, no van crear un Pla de Transformació, dut a 
terme pel Consorci de la Mina.

3 El Pla de transformació de Bijlmer es va 
fer en funció de les necessitats dels veïns. I el 
de la Mina es va fer en funció dels especuladors 

del Fòrum 2004. De fet, van ser els interessos 
econòmics que volien invertir a l’espai Fòrum 
els que van exigir “canvis a la Mina, o no 
invertirien”. Quins canvis es van pactar?

3 A Bijlmer, l’exigència de transparència 
i participació ciutadana la va garantir el 
mateix Govern holandès i la va fer complir 
estrictament. Però en el cas del Consorci de 
la Mina la garantia era, teòricament, del Pla 
Urban II de la Comunitat Europea, i tant els 
polítics espanyols com els tècnics a les seves 
ordres, quan ja s’havia acabat el Fòrum 2004, 
van actuar com a autèntics “trilers” (sempre 
amagant la boleta). De fet, entre el que s’havia 
pactat amb els veïns i el que es va acabar duent 
a terme no tot són coincidències.

Diferents estratègies i pràctiques

El barri de Bijlmer als anys 90, després de l’accident d’aviació i en l’actualitat

lEls holandesos van 
aturar la construcció 
del barri quan 
van començar els 
problemes socials

lLa Mina la van omplir 
i la van abandonar, 
deixant passar 25 anys 
per crear un pla 
de transformació
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Ficció negra per descobrir 
la Barcelona oligàrquica

Llibres

Antropologia 
a peu de carrer 

La nit de Sant Joan 
a Barcelona

Diversos autors 

Angle Editorial, 
2016

192 pàgines

25 €

Llibres

La Barcelona 
corrupta

Barcelona Circus

Xavier Coromina 

Males Herbes, 2016

201 pàgines

14 €

Reivindicació de la presa 
festiva dels carrers

Víctimes i botxins a la 
Barcelona industrial

Llibres

Els barris obrers 
al segle XIX

Quan em vinguin 
a buscar

Àfrica Ragel 

Tigre de paper, 
2016

238 pàgines

15 €

IgnASI FRAnCh

Els darrers llibres del periodista 
Xavier Coromina i de l’escriptor 
Pop Negre (nom artístic del metge 
Albert Figueras) són dues novel·les 
negres on els malvats de la funció 
són oligarques proclius a cometre 
crims. Les dues obres, a més, 
s’ubiquen en moments reconeixibles 
de la Barcelona recent: Barcelona 
circus parla de la visita de Benet 
XVI a la Sagrada Família; No 
escatimeu el flit! té lloc en plena 
jugada político-especulativa del 
Fòrum de les Cultures. Més enllà 
d’aquestes ubicacions temporals 
específiques, els autors mostren 
interès per esmentar altres 
moments emblemàtics de la 
història de la ciutat.

Corrupció real i monstres de ficció
L’articulista Xavier Coromina 
encapçala Barcelona circus amb 
una frase, “la veritat és mentida”, 
que resumeix l’enfocament de la 
seva obra. L’articulista connecta 
alguns casos de corrupció i 
especulació de la Catalunya 
contemporània, com el cas Palau 
o les vendes de l’antiga seu de 
Banesto, a través de personatges 
inventats. L’incendi del Liceu és 
una altra peça d’un joc en què el 
teixit urbà es converteix en la font 
de riquesa d’uns pocs.

L’estructura de la novel·la és 
peculiar i el seu plantejament 
resulta força coral: hi juguen papers 
rellevants un policia de tornada 
de tot, un okupa o un advocat 

especialitzat en feines brutes. 
Coromina construeix un artefacte 
narratiu que neix de l’interès per 
la realitat. Algunes pàgines en què 
relata tupinades i transaccions 
diverses prenen la forma de 
denunciativa crònica periodística de 
la bombolla immobiliària i dels seus 
monstres reals... acompanyats d’un 
monstre de ficció.

Les cicatrius del lucre
No escatimeu el flit! pren unes 
formes més convencionals però 
també més directes. L’aparició 
del cos d’una noia nicaragüenca, 
víctima aparent d’una sobredosi, 
propulsa una investigació que 

connecta la Barcelona nocturna 
amb els horrors canviants del 
capitalisme global. La trama aborda 
les deslocalitzacions industrials que 
inclouen explotació humana, però 
també tracta del tràfic d’esclaus 
amb què s’originaren algunes 
fortunes catalanes.

L’heroi del llibre és Fèlix 
Barba, un periodista veterà, 
informal però compromès amb 
la seva feina. El malvat és un 
empresari que compta amb 
una sicària per dur a terme els 
encàrrecs més variats. La narració 
alterna la investigació de Barba, 
relativament calmada, amb alguns 
esclats de violència extrema.

Horrors del 
capitalisme 

No escatimeu 
el flit!

Pop Negre 

Alrevés, 2016

188 pàgines

16 €

I. F.

Enriquit amb abundant material 
gràfic, el llibre La nit de Sant 
Joan a Barcelona inclou textos 
de sis antropòlegs, historiadors i 
periodistes. Aquest plantejament 
facilita que l’assaig abasti un 
ampli ventall temàtic i ho faci 
amb enfocaments diversos. 
Albert Torras fa una cronologia 
històrica dels diversos espais 
emblemàtics de la festa, de 
l’antiga església de Sant Joan 
al passeig de la Creu Coberta, 
els Camps Elisis, les platges, 
el Tibidabo o Montjuïc. Marta 
Contijoch fa antropologia a peu 
de carrer, basada en l’entrevista 
a desenes de testimonis directes, 
per dimensionar la revetlla com 
un espai de sobirania i llibertat 
juvenil per a les generacions 
crescudes als anys 60 i 70. 
Un altre article complementa 
aquesta mirada a Sant Joan com 
a espai d’iniciació de socialització 

sense control paternal ni 
institucional: el també antropòleg 
Manuel Delgado aborda el mateix 
tema des d’una òptica més reflexiva 
i personal.

Entre la diversitat de to dels 
diversos articles, es detecten 
algunes recurrències. Els diversos 
autors solen mostrar una simpatia, 
més o menys evident, pel vessant 
més social i popular de la festa. 

Tant en l’anàlisi del 
passat remot com de 
temps més recents, 
també sovintegen 
les crítiques al desig 
institucional de 
tutelar o prohibir la 
presa festiva dels 
carrers a través de 
mecanismes variats, 
com la prohibició, la 
regulació... o la creació 
de nous costums (i 
l’habilitació de nous 
espais) amb què 
domesticar la revetlla.

I. F.

La polifacètica Àfrica Ragel 
signa aquesta novel·la 
històrica ambientada en 
la Barcelona de 1890, un 
capbussament en la vida 
als barris obrers de l’època. 
Hi apareixen personatges 
de tipologies molt diverses: 
treballadors submisos i 
rebels, nens i adults que 
volen escalar socialment... 
i Isidre Montpart, un 
idealista compromès amb 
el seu entorn. Ragel dota 
d’aquesta personalitat un 
personatge real... que va ser executat en un enigmàtic 
cas de robatori i assassinat. L’autora també recupera 
una altra figura històrica: Nicomedes Méndez, botxí de 
l’Audiència de Barcelona i inventor del garrot català, 
que es mostra obsessionat per perfeccionar la seva 
feina. Una trama romàntica que emfatitza l’anhel de 
llibertat i esperança, friccionat amb el dur context 
històric de conflictivitat social. El resultat projecta un 
evident respecte per una tradició anarquista de lluita 
sindical... i defensa de l’educació i de la cultura.
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AnAïS BARnolAS

L’any passat ens va deixar Xavier 
Vinader, un dels referents del 
periodisme d’investigació a casa 
nostra. Per recordar la seva figura 
s’ha publicat el còmic V de Vinader, 
de 16 pàgines i en el qual el 
personatge de Vinader passeja per 
la seva vida i obra, tot reflexionant 
sobre la professió. L’autorées 
l’il·lustrador Ricardo Hermida, més 
conegut com a Sr. Plástiko, que 
col·labora a mitjans com la Directa 
i Carrer i que, amb aquest treball 
per primera vegada s’ha allunyat 
de la tira humorística. L’obra 
es va publicar originalment a la 
revista Vell/Nou, el Dossier Crític 
de 2015, editada conjuntament 
per Pol·len Edicions i pel mitjà 
digital Crític, on es pot llegir el 
còmic en obert (http://www.elcritic.
cat/perfils/v-de-vinader-el-comic-
sobre-la-vida-i-obra-de-xavier-
vinader-10990).

Vinader ens explica diversos 
episodis de la seva vida, com 
quan va publicar una sèrie de 
reportatges a la revista Interviú 
en els quals detallava la lluita 
de grups parapolicials d’extrema 
dreta contra l’esquerra abertzale. 
Poc després, ETA va atemptar 
contra dos individus, un dels quals 
apareixia mencionat als articles. El 
jutge va considerar que els articles 
havien motivat aquest atac i el va 
condemnar a set anys de presó, 
cosa que el va obligar a exiliar-
se. O bé l’aparició, entre el 1983 i 
el 1987, dels GAL, amb el PSOE 
al poder, que van començar a 

Xavier Vinader, 
periodisme dibuixat
Un còmic explica la trajectòria del periodista d’investigació 
referent a casa nostra i el seu compromís amb la professió

Còmics

assassinar membres del moviment 
abertzale, amb l’ombra de la 
sospita sobre el mateix president 
del govern, Felipe González. “Són 
capítols de la història que es van 
deixant enrere i que, de tant en 
tant, cal recordar-los”, afirma 
l’il·lustrador.

El guió de V de Vinader s’ha 
extret de les entrevistes que se 
li van fer al llarg de la seva vida 
i que s’han redactat de manera 
que tot tingui una unitat. Però 
també hi ha hagut un treball 
documental per part de Sr. 
Plástiko, no només per conèixer 
el personatge, sinó per trobar 
referències gràfiques de l’època 
sobre el vestuari o els models de 
cotxe i que li han fet adonar-se 
que “hi ha episodis que compten 
amb poc material fotogràfic i 
audiovisual”. A partir dels detalls 
és d’on ha après més. És el cas 
de quan es va voler documentar 
d’una fotografia de la pintada de 
“Pa i treball” que es reprodueix 
en el còmic. “Buscava qui l’havia 
fet, però no hi vaig caure que 
els sindicats llavors estaven 
prohibidíssims i que, si firmaves, 
anaven a per tu”.

El còmic ha quedat finalista 
dels premis Junceda 2016 
d’il·lustració que atorga 
anualment l’Associació 
Professional d’Il·lustradors de 
Catalunya (APIC). La voluntat 
de Sr. Plástiko és aconseguir 
que l’obra arribi a un públic més 
ampli, com ara els estudiants 
d’institut i de les facultats de 
Periodisme.

Vinader per a les 
noves generacions 

V de Vinader

Ricardo Hermida 
(Sr. Plástiko) 

Pol·len Edicions, 
Crític, 2016

16 pàgines

El podeu trobar 
en paper a l’Espai 
Contrabandos, 
Taifa, La Caníbal, 
La Central, El 
Lokal, La Ciutat 
Invisible 
i Rocaguinarda

7 €



Districte i
Amics de la rambla

Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40 

Barceloneta
Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

cera, carrer de la
Carrer de la Cera, 11, int.
93 329 48 53

coordinadora casc Antic
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Gòtic
Nou de Sant Francesc, 21
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3 

Nou de la rambla i rodalies
Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
El Cafetí
Sant Rafael, 18
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia
Cermeño, 7, baixos

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5

taula del raval
Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa de la 
Barcelona Vella

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

Districte ii
Dreta de l’eixample

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

esquerra de l’eixample
Av. Roma, 139, baixos
93 453 28 79 

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

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

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

sagrada Família
València, 415, local 1
93 459 31 64

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136
Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49
USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

centre social de sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79
Biblioteca popular Josep 
Pons
Constitució, 19 (Bloc 11 
de Can Batlló)

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

França, barri de la
Mare de Déu del Remei, 
21, 1r
93 325 08 93

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

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72 
 

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

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

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

triangle de sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte iV
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
camp Nou

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

racó de les corts
Travessera de les Corts, 
94, baixos
609 43 50 49

sant ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Districte V
can caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

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

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

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

Centre Cívic Vallvidrera-
Vázquez Montalbán
Reis Catòlics, 16-34

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

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

sant Gervasi de cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

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

tres torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte Vi
camp d’en Grassot

Jardins de la Sedeta 
Sicília, 321 
600 60 36 05

coll-Vallcarca
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

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

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

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8
La Violeta
Maspons, 6 
 
 

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

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

clota, la
Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
93 357 72 59

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

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta, barri d’
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
Centre Cívic Matas i 
Ramis
Feliu i Codina, 20 

Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Parc de la Vall d’Hebron
Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

sant Genís dels Agudells
Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

taxonera, la
c/del Besòs, 17 (Hotel 
d’Entitats)
93 429 68 43

Districte Viii
can Peguera

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17
Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1 

ciutat Meridiana
Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de
Estudiant, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n
Ateneu la Bòbila
Estudiant, 1

Prosperitat
Baltasar Gracián, 24-26
93 276 30 15
Casal de Barri 
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves 
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

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

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

torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre 
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Passeig de la Peira, 37, 
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

congrés, el
Felip II, 222
93 340 70 12

Casal de Barri del Congrés
Acàcies, 26

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nord-
tramuntana

Pg Torres i Bages,101-103
93 274 03 34

sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n

Ateneu l’Harmonia
Carrer de Sant Adrià, 20

sant Andreu sud
Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

Districte X
clot-camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595 

Diagonal Mar
Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 144, 5è A
frontmaritimbcn@
telefonica.net

Gran Via-Perú-espronceda
Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la
Maresme, 244, baixos
93 313 30 78

Paraguay-Perú
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del
Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

Provençals de la Verneda
Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

el Besòs
Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62 
 

Verneda Alta, la
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica
Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93
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Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
l punts de distribució de CARRER

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

El pròxim número de CARRER sortirà al mes de desembre

És tira RiCARdo hERmidA -sR. plástiko

pEpus
trabajador de Parcs i jardins 
y miembro de la aV 
de ProsPeritat

Si alguna vez la frase “si te mue-
ves, no sales en la foto” ha tenido 
sentido es en el caso de Antonio 
Cano. Los que hemos tenido la 
suerte de conocerle y compartir 
luchas con él sabemos que nunca 
quería salir en la foto, porque se 
movía, y cómo se movía. Su des-
aparición nos ha dejado el listón 
muy alto. Con su visión libertaria 
y solidaria como pocos, luchador 
incansable ante las injusticias, 
nunca se preocupó mucho por sí 
mismo. No nos ha extrañado que 

llevara su enfermedad con tanto 
sigilo y entereza para no hacernos 
pasar un mal rato.

Antonio Cano era hijo de su 
Barceloneta y miembro activo 
de la asociación de vecinos de 
l’Òstia, desde la que nos demos-
tró como siempre su capacidad 
organizativa y de saber  implicar 
a todos en momentos clave para 
dar respuestas a la especulación y 
el intento de cambiar la vida de su 
barrio, un barrio con sabor a mar, 
olor a fritos y cerveza. También  
recordamos momentos de un hu-
mor hilarante que tantos buenos 
ratos nos ha hecho pasar.

A nivel sindical y desde posi-
ciones distintas, su contribución a 

la ciudad de Barcelona en la de-
fensa de los servicios públicos, las 
condiciones de las trabajadoras y 
trabajadores de Parcs i Jardins y 
la solidaridad con todas las causas 
son un ejemplo de combatividad 
y entrega que difícilmente podre-
mos llenar.

Como dijo un compañero el día 
de su entierro, “este Antonio ha 
sido capaz de convocar él solito 
una asamblea masiva en el mismo 
velatorio y nos ha vuelto a ense-
ñar después de dejarnos que hay 
que seguir luchando”. Su esquela 
era una pegatina denunciando la 
privatización de los servicios fune-
rarios, que reproducimos. Que la 
tierra te sea leve, compañero.

Se nos fue Antonio
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El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Joan Balañach
Membre de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Sagrada Família 
i vicepresident segon de la Favb

“El veïnat té dret 
a estar representat 
en les taules de 
debat i decisió sobre 
l’ús de l’espai públic”puyAl

Nascut a Gràcia, va formar part de l’associació veïnal del seu 
barri, el Camp d’en Grassot. En temps de la campanya anti OTAN 
va recalar a la Sagrada Família, on també es va implicar en el 
moviment veïnal. Recentment jubilat, ara fuig del barri quan té 
la mínima oportunitat. Com tants altres veïns, se sent “expulsat” 
pel turisme massiu. Recentment acaba d’assumir la vicepresidèn-
cia segona de la Favb.

Què t’ha portat a implicar-te en un càrrec 
de responsabilitat a la Favb?
Per diversos motius s’ha reordenat la junta de l’entitat. En 

cessar de la vicepresidència primera Joan Maria Soler, Albert 
Recio ha cobert el seu lloc i la segona vicepresidència quedava 
vacant, i algú l’havia d’assumir. Els càrrecs s’han de sotmetre a 
ratificació en la pròxima assemblea de l’entitat.

Quins temes portes a la Favb?
Habitatge, espai públic i turisme.

Déu n’hi do. Comencem per l’habitatge. L’Ajuntament de 
Madrid ha portat als tribunals la venda d’habitatge públic 
a un fons d’inversió. A la nostra ciutat, Regesa va fer una 
cosa semblant. Què farà l’Ajuntament de Barcelona al 
respecte? I la Favb?
El nombre d’habitatges venuts a Barcelona va ser molt infe-

rior. Nosaltres vam denunciar l’operació i les irregularitats pos-
teriors de l’empresa, però no hem aconseguit que es revoqués la 
venda. Impugnar-la als tribunals podria ser molt costós i l’Ajun-
tament respon que a curt termini és complicat actuar i que té 
altres prioritats d’inversió. Ho podem entendre.

La Favb està en peu de guerra respecte a l’ocupació 
creixent de l’espai públic per les terrasses dels bars.
S’ha obert un conflicte molt complex. Quan es va prohibir fu-

mar als establiments, es va fer una ampliació de llicències que 
va comportar que carrers, places i passejos s’ocupessin massiva-
ment. I el dret dels veïns i veïnes a gaudir de l’espai públic i del 
descans s’han vist greument afectats.

Un dels últims episodis ha sigut el del mercat de la Boqueria.
S’hi van col·locar terrasses sense permís i ara, quan es vol 

aplicar la normativa, els empresaris culpen l’Ajuntament dels 
acomiadaments. Fins ara l’Ajuntament no havia fet la feina, no 
havia vigilat el compliment de l’ordenança, no havia fet suficients 
inspeccions. El problema ha esclatat quan l’activitat comercial 
estava consolidada.

En quin punt ens trobem ara?
La normativa de Trias segueix vigent, però no es compleix per 

les fortes i demagògiques pressions del Gremi de Restauració, i  
també dels mitjans de comunicació.

Es pot contrarestar a questa pressió?
El nou Ajuntament ha incorporat el moviment veïnal en la co-

missió tècnica de terrasses (abans només hi eren els empresaris). 
Tot i que la composició no és paritària, almenys els veïns estem 
presents amb veu i vot. Ara s’està revisant l’ordenança i esperem 
que s’obri un procés participatiu abans de la seva aprovació.

Com es concreta aquest treball?
S’ha elaborat un pla estratègic. S’ha realitzat una diagnosi 

de la situació i ara s’està plantejant la constitució d’un grup de 
treball amb presència de tots els sectors afectats per concretar 
prioritats i actuacions. Les propostes han de ser aprovades en el 
ple municipal a finals d’any.

Per acabar, deixa’m preguntar-te per un tema del teu barri 
que ha sigut notícia. Com està el conflicte del cinema Niza?
L’anterior Ajuntament havia aprovat un projecte que era 

molt difícil de tirar enrere. El govern actual, que considera que 
la reivindicació del barri és justa, ha proposat una solució alter-
nativa: l’adquisició d’un solar cèntric del barri per construir-hi 
l’ateneu que reivindiquem. En breu les entitats en discutirem 
el model de gestió.

ANCoR MESA

El proper 20 d’octubre a l’espai 
Contrabandos del Raval es presen-
tarà a partir de les 19 hores una 
nova revista dels moviments ciuta-
dans i veïnals de la ciutat: Marea 
Urbana. 

Parlem d’una plataforma que 
pretén donar veu al pensament ur-
banístic amb perspectiva de ciutat 
però sorgit des de l’activisme del 
veïnat de Barcelona. La revista és 
una eina de la ‘Taula d’Urbanisme 
Veïnal de Barcelona’, recentment 
impulsada. La Taula és un espai de 
trobada entre diferents col·lectius, 
veïnes i veïns, agents urbans inde-
pendents i professionals, sorgits 
des de la societat civil i els mo-
viments socials, per intercanviar 
impressions, diagnòstics i propos-
tes per a la millora de l’hàbitat 
urbanístic de la nostra ciutat que 
sorgeix a partir de la celebració 
del 1er Fòrum Veïnal d’Urbanisme 

de Barcelona, celebrat el 2015. 
L’experiència va posar èmfasi en 
l’asimetria que encara s’arrossega 
d’un model forjat en el passat on 
determinats agents mercantils han 
aconseguit imposar els seus criteris 

en els plans urbanístics d’enver-
gadura que s’han posat en marxa 
en l’aposta decidida per allò que 
molts anomenen marca Barcelona.

Ens proposem aplegar forces 
per aconseguir posar el focus del 
desenvolupament urbà de la ciutat 

sobre el veïnat, recuperant l’espai 
per a les persones. Marea Urbana 
és el fruit d’una feina conjunta, 
d’un consens treballat  sota l’ob-
jectiu de capgirar les prioritats ur-
banes de Barcelona dels interessos 
dels grans lobbys urbans cap al veï-
natge i la justícia espacial.

La Favb, pel cobriment 
de la ronda de Dalt

Revistes
de barri

La Favb
informa

CoMuNICAt DE lA FAVb
20 De SeteMbre 2016

La Ronda de Dalt és una autovia 
urbana de sis carrils que arrossega 
deficiències des de la seva cons-
trucció, minvant la qualitat de vida 
dels habitants i usuaris d’equipa-
ments del seu entorn. La pressió 
veïnal de Nou Barris va aconseguir 
que finalment es procedís al cobri-
ment d’un tram, però va deixar de 
banda el tram d’Horta, de poc més 
de tres quilòmetres, i alguns trams 
més d’altres barris. Les entitats 
veïnals han estat reclamant el seu 
cobriment al llarg dels últims vint 
anys sense èxit.

Els problemes, que més en-
llà del que podria semblar no són 
molèsties sinó problemes greus, 
provenen del pas d’uns 200.000 ve-
hicles diaris que generen nivells de 
contaminació atmosfèrica acústica 
perillosos per a la salut, suposen un 
greu incompliment de l’Ordenança 
General de Medi Ambient Urbà de 
Barcelona (OGMAUB) i són impropis 
d’una ciutat europea. Els nivells de 
contaminació que l’OGMAUB preveu 
per als entorns d’un equipament 
hospitalari no han estat tinguts en 
compte en cap moment en el cas 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
A més, aquesta infraestructura ge-
nera un efecte fractura limitant la 
cohesió entre barris i fa de barrera 
d’accés al Parc de Collserola.

El veïnat denuncia que, havent 
arribat a un acord consensuat pels 
veïns i tots les partits polítics, acord 
aprovat per unanimitat el març de 
2015, i amb l’avantprojecte adju-
dicat al desembre del mateix any 
-després de la seva licitació- l’ac-
tual consistori decideix revocar els 
compromisos assolits. La proposta 

alternativa presentada per l’Ajun-
tament ignora tot el treball de més 
de dues dècades fet per represen-
tants veïnals i institucions per tal 
de trobar solucions adaptades a les 
necessitats reals del territori.

Des de la Favb recolzem les re-
ivindicacions veïnals i constatem 
que la solució del cobriment de la 
Ronda de Dalt hauria de ser plan-
tejada com a projecte de ciutat. 
En aquest sentit, pel fet de ser 
una infraestructura que dóna ser-
vei en un àmbit supramunicipal, el 
finançament de les obres hauria de 
ser suportat no només per l’Ajun-
tament, sinó també per altres ins-
titucions que tenen competència 
en el cas d’autopistes, com ara la 
Generalitat, la Diputació de Barce-
lona i el ministeri de Foment. 

Cal remarcar que la postura de 
les associacions és prou flexible 
com per acceptar un compromís 
de solució partint del projecte 
consensuat, amb actuacions de 
cobriment progressives per trams, 
allargant el termini d’execució de 
vuit anys -que al seu dia es va pac-

tar- al període total que es reque-
reixi per fer assumible la inversió 
total. Els veïns i veïnes només vo-
len tenir la seguretat que el pro-
jecte no es tornarà a plantejar des 
del seu inici cada cop que canviï el 
govern municipal, amb l’espiral de 
desgast de temps, energia i ànims 
que això suposa per a tots els que 
treballem pel bé comú sense cap 
tipus de remuneració.

Creiem que un govern munici-
pal enfocat en la democràcia parti-
cipativa no pot fer creu i ratlla a un 
projecte consensuat fruit de molts 
anys de treball i participació ciuta-
dana sense més argument que un 
adjectiu -faraònic- poc objectivat. 

Per últim, amb els nivells de 
contaminació atmosfèrica que su-
porta Barcelona, les polítiques de 
mobilitat hauran de plantejar-se 
seriosament la limitació de l’ús del 
vehicle privat en favor de la utilit-
zació de transports col·lectius, pú-
blics o privats, independentment 
de les actuacions reivindicades pel 
cobriment d’aquestes vies ràpides 
al seu pas per la ciutat.

‘Marea Urbana’, nova revista 
per a la reflexió ciutadana

lLa publicació vol posar 
el focus en el debat 
sobre el model urbà 
plasmant veus veïnals 
i de moviments socials

IGNASI R. RENoM
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Te voy a dar mi amor”

Dionisio 
Fernández
Antiguo vecino 
del Somorrostro 
jEsús mARtínEz
entrevista

mARC jAviERRE
fotografia

El pregoner
Ens va semblar una bona notícia que Javier Pérez Andújar fos 
proposat com a pregoner de les festes de la Mercè. Cronista dels 
barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana, per a Javier, la 
democràcia no existeix si no es pot tocar. “Si no puedes abrir la 
puerta de tu CAP, qué mierda de democracia es”. També ens vam 
sentir identificats amb la seva frase: “No hi ha ciutats invisibles, hi 
ha barris que el poder no vol veure”. Quan va acceptar la proposta 
de l’Ajuntament es va muntar un sidral. Insults, menyspreus, 
escarafalls... Andújar és molt crític amb l’independentisme. Per a 
ell, escriure és “el màxim acte de llibertat”, cosa que per a d’altres 
sembla que no. Nosaltres pensem que l’elecció de Javier va ser un 
encert, i el seu discurs ens va emocionar. Amb ell, els barris, els 
blocs com els de Sant Adrià on va néixer, les dones i homes que els 
habiten, van estar de festa. També ens sembla bé que es muntés 
un pregó “alternatiu”. Tot allò que comporti ser creatiu i crític és 
positiu. El que ens va sorprendre és la presència en ell de regidors de 
l’ex-CIU. Han sortit de l’armari: Benvinguts a la política alternativa!

Dionisio Fernández (Somorrostro, 
Barcelona, 1953) mastica, trocea y 
escupe las letras de Led Zeppelin. 
La portada de su disco Whole Lotta 

Love (Muchísimo amor, 1969) es un cuadro 
en su habitación, en la que se oye el gemido 
de la Gibson LP Standard. En la imagen del 
single aparecen los cuatro miembros de la 
banda británica de hard rock: Jimmy Page, 
John Bonham, John Paul Jones y Robert 
Plant. Dionisio ha pegado su foto en medio. 
Quincunce.

Dionisio nació en el Somorrostro, en 
la barraca número 427. “Era una casa, la 
construyó mi padre después de comprar 
el terruño. Era pequeña, pero habitable”, 
expone.

Con los pelos largos del astrofísico 
y guitarrista de Queen, Brian May (“un 
signo de rebeldía de los sesenta que aún 
mantengo”), con una cojera que hace que 
se escore ligeramente a la derecha (“efecto 
de la polio”) y con un fervor incondicional 
por los libros (“estoy traduciendo del 
italiano Uomini e Lupi, del escritor 
Romano Nigiani”), el exbarraquista Dionisio 

Fernández asistió el pasado 6 de julio a 
una conferencia en el centro cívico de la 
Barceloneta con motivo de los 50 años del 
derribo del Somorrostro. Fue con su primo, 
José Antonio Canillas, otro hijo de las 
barracas de Barcelona. Allí recordaron, de 
nuevo, que fueron los niños más felices del 
mundo.

“En 1944 mis padres llegaron al 
Somorrostro. Levantaron la barraca 427. 
Por entonces, vivirían en el poblado unas 
tres mil personas, mitad payos y mitad 
gitanos”, estruja la memoria este hombre 
que siente adoración por el pueblo romanó 
(“los gitanos nos enseñaron a ser fuertes, 
a sobrevivir a las dificultades”). “Allí 
estuvimos los cinco: mis padres, mi hermana 
María [1945], mi hermano José María [1937] 
y yo, y allí concebíamos la vida como una 
aventura, como riesgo. Todo era muy bruto 
y todo había que solucionarlo.”

Le pregunto qué quiere decir con riesgo, 
sabiendo que los taxis no entraban en 
esas callejuelas. Él no oye bien del oído 
izquierdo. Le vuelvo a preguntar. Él se 
para a pensar. Micromilésimas de segundo, 

porque la respuesta le viene sola, como 
una comadreja: Robos, como el que quiso 
realizar El Cuco, que hizo un agujero en el 
techo de la cocina y se lió a tortazos con el 
padre de Dionisio. Navajazos con la trapera, 
como los que vio cuando se pelaba en la 
barraca del barbero: “Cuando el barbero, El 
Rubio, me estaba cortando el pelo, recibió 
tres navajazos en el costado. Cayó encima 
de mí”. Muertes, como la de la niña a la que 
dispararon los amigos de un tipo atildado 
que triaba la fruta en un puestecito y que 
volvió para vengarse de una disputa; se 
liaron a tiros, la niña pasaba por en medio… 
Juego, como el bingo artesanal fabricado 
por los propios chiquillos, con habichuelas. 
Envidias, como las de los mequetrefes 
que querían arrebatarle el juguete recién 
comprado; a su perro Morito, nacido de la 
galga Linda, le acabaron prendiendo fuego. 
Riadas, como la de septiembre de 1962, 
cuando, en una noche terrible, el viento 
que llegaba del mar y el mar embravecido 
se llevaban las barracas como si fueran 
farolillos, y tiraban los postes de la luz, que 
caían sobre la laguna que se había formado, 

y la corriente eléctrica mataba las bestias y 
a los hombres (“yo vi tres cadáveres debajo 
del paseo marítimo”).

Continúa hablando, mientras me enseña 
fotos de su barrio, tomadas por el fotógrafo 
Ignasi Marroyo, sacadas de Google, en cuyo 
navegador se mete a tres bandas; delante 
de sí, en su despacho, tres pantallas de 
ordenador. 

“Era como estar en el siglo XVII en 
lugar de en el siglo XX. Algo pintoresco. En 
1954, mi madre montó en la barraca una 
tienda como las del Oeste, un colmado, 
y vendíamos de todo, toneles de vino, 
petróleo, una peseta de pan con sobrasada… 
Se la conocía como La Tienda de la Paya 
Pepa.”

En 1966, Dionisio se marchó a vivir a 
la calle del Reloj, 33, en Santa Coloma de 
Gramenet. “El cambio fue brutal: cambié el 
cubo de agua por un grifo.”

Ya se jubiló de su puesto de “bancario” 
(oficinista de Banesto).

Ahora se dedica a rellenar cuartillas 
con la historia de su familia: “La envuelvo 
en fantasía y reculo hasta un siglo atrás”. 
Se titulará Los disfraces de los tiempos. 
En esta novela aparecerán los paisajes 
de entonces: los cines de barrio, como El 
Dante; la cervecería de enfrente de La 
Bohemia; los marineros de la Sexta Flota…

En su hogar, en Sant Boi de Llobregat, 
Dionisio Fernández escucha los vinilos del 
glam rock Alice Cooper.

A veces ha vuelto a la barraca 427, 
hoy debajo del Passeig Marítim de la 
Barceloneta.

“Pese a todo, vivir en el Somorrostro era 
de ensueño, tenía su magia. Yo me dije: ‘Yo 
soy de aquí. Yo me hago de aquí. Yo disfruto 
con todo esto’.”

AzAgRA / REvuELtA




