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Escoles bressol, 
la fi d’un model?

NÉSTOR BOGAJO

Els treballadors de les escoles 
bressol municipals de Barce-
lona no saben encara contra 
què lluiten. Cap polític no els 
dóna gaires detalls. Llegeixen 
l’opinió del regidor a la prem-
sa o escolten les declaracions 
que ha fet l’alcalde en alguna 
conferència. I així, de mica en 
mica, van encaixant les peces 
d’un trencaclosques contra-
fet, en el qual s’hi comencen 
a llegir paraules com “concer-
tació”, “privatització” o “assis-
tencialisme”. No apareixen per 
enlloc, en canvi, els conceptes 
que els professionals del bres-
sol defensen des de fa anys i 
panys, els del reconeixement 
de l’educació dels 0 als 3 anys 
com a part integrant d’un siste-
ma educatiu públic, universal i 
de qualitat. Per això s’han mo-
bilitzat de nou, per lluitar per 
un model que, tot i ser millora-
ble, començava a donar respos-
ta a les necessitats de la ciutat.

Propietat pública, 
gestió privada

No és cap secret que l’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias, 
és del parer que l’Ajunta-

ment no té perquè gestionar 
tot allò que és públic. El no-
vembre passat, a ESADE, va 
reconèixer obertament que 
apostarà per un model mixt, 
de propietat municipal i ges-
tió privada, que exigirà uns 
mínims de qualitat als actors 
privats i potenciarà el concert 
en detriment de la subven-
ció, per tal d’assegurar certa 
estabilitat. Aquest model és 
el que podria aplicar-se a la 
xarxa d’escoles bressol de la 
ciutat. Però els professionals 

del sector, als quals l’alcalde 
no ha donat cap explicació, 
no entenen que es replantegi 
el model sense tenir en comp-
te la seva opinió. Al cap i a la 
fi, són els que millor coneixen 
les virtuts i els defectes de 
l’actual model.

Un model que el regidor 

La xarxa d’escoles bressol municipals de Barcelona 
està en perill. El nou ajuntament manté que no és 
sostenible i es planteja concertar centres privats. Els 
professionals s’han mobilitzat per tal d’evitar-ho. 
Està en joc el futur dels barcelonins de 0 a 3 anys

lEl regidor compara el 
model actual amb una 
‘bomba de rellotgeria 
pressupostària’, però 
reconeix que calen més 
places a preu públic

El model d’escoles bressol 
municipal té el seu origen 
en les reivindicacions 
veïnals dels anys 70. Les 
escoles havien de facilitar 
la incorporació de la dona 
al mercat laboral. Alguns 
centres van néixer com 
a cooperatives: els veïns 
arranjaven locals, sovint 
parroquials, amb la 
intenció que, a la llarga, 
l’equipament el gestionés 
l’Ajuntament (el consistori 
només tenia nou escoles 
bressol, les conegudes 
com a “les pròpies”). Una 
trentena de cooperatives 
van donar lloc al Patronat 
Municipal de Guarderies 
Infantils, que va conviure 
amb “les pròpies” fins que 
el model es va unificar, 
tot creant-se l’Institut 
Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB), que 
el curs vinent comptarà 
amb 95 escoles bressol. 
També ha estat fruit 
de les reivindicacions 
dels professionals 
el reconeixement de 
l’educació dels 0 als 3 anys 
com a etapa educativa, fet 
que no es va assolir fins 
al 1995, amb la LOGSE, i 
que la privatització torna 
a posar en perill.

40 anys 
de lluites

d’Educació, Gerard Ardanuy, 
definia el passat setembre com 
a una “bomba de rellotgeria 
pressupostària”. Avançava, a 
més, que no obririen cap altre 
centre i que apostarien per la 
concertació (“l’Ajuntament no 
privatitza res”, puntualitzava). 
També definia el seu repte: 
oferir “més places a preu pú-
blic”, donat que ara només se 
satisfà el 52’75% de la deman-
da, la qual cosa prova que no 
s’han fet escoles bressol per 
vici, sinó com a resposta a una 
necessitat real.

Ardanuy ha informat els sin-
dicats que s’obre un període de 
reflexió. Els canvis, diu, no te-
nen perquè afectar les escoles 
bressol actuals. “Però la sensa-
ció que hi ha és que el model 
queda congelat i que la reflexió 
consistirà en decidir si concer-
tar la privada, una possibilitat 
que s’obre a la Llei d’Educació 
de Catalunya, o externalitzar 
les escoles públiques existents 
o les que es fessin en enda-
vant”, apunta Juan Medina, de 
l’EBM La Muntanya (Torre Baró) 
i delegat sindical de CCOO.

A l’altra banda de la plaça 
de Sant Jaume, l’actitud de 
la Generalitat reforça l’afany 
privatitzador que s’ensuma al 
consistori: el govern autonò-
mic ha retallat un 11% la sub-
venció per a les escoles bressol 
municipals. El curs 2011-12, la 
despesa anual per cada infant a 
Barcelona serà de 7.479 euros, 
dels quals l’Ajuntament paga 
el 51%, les famílies el 26% i la 
Generalitat el 23% (el 2009-10, 
es feia càrrec del 27%). El con-

sistori barceloní ha assumit, de 
moment, la diferència, però en 
alguns municipis catalans s’han 
hagut d’apujar les quotes de les 
famílies. La situació del bressol 
a Catalunya, mantenen els pro-
fessionals, no és gens bona: “El 
0-3 es manté a molts llocs grà-
cies a la precarietat laboral”, 
recorda Joan Cela, director de 
l’EBM Can Dragó (Porta), ober-
ta l’octubre passat.

Pors i amenaces

Barcelona tenia, a finals del 
curs 2010-11, 72 escoles bres-
sol municipals, amb 4.950 in-
fants de quatre mesos a tres 
anys matriculats i 537 educa-
dors. El curs 2011-12, hi ha 92 
centres -comptant La Filadora, 
que s’obrirà el gener a Sant 
Andreu-, 6.783 alumnes i 724 
mestres. S’han obert fins a 25 
noves instal·lacions, 20 d’elles 
corresponents a nous centres. I 
tres més ho faran el curs 2012-
13, quan s’enllesteixin Caspoli-
no i Jaen, a Gràcia, i Patufets, 
a Navas. Aleshores seran 95. 
Del que preveia el Pla d’Actu-
ació Municipal 2008-2011, el 
nou consistori només ha deixat 
de construir el centre del Front 
Marítim, al·legant poques pre-
inscripcions i “per l’oferta i 
equipaments escolars situats a 
la zona”.

La por dels professionals, 
tanmateix, no és tant que el 
número de places disminueixi 
o no se’n creïn de noves, sinó 
que baixi la qualitat del servei 
com a conseqüència del canvi 
en la gestió. “Sempre hem te-
mut que CiU governés. Sempre 
han dit ben clar el que pensen 
de l’escola bressol: no la ve-
uen com una etapa educativa, 
sinó com un recurs social, as-
sistencial”, apunta Mireia Na-
varro, de l’EBM Turó (Turó de 
la Peira). “Si creus en uns de-
terminats valors -afegeix Lucía 
Rivas, de l’EBM L’Arboç (Mont-

bau)-, retallaràs per altres 
bandes. Hi ha coses bàsiques. 
Posar en dubte que el 0-3 sigui 
una etapa educativa és anar en 
contra del que diuen, des de fa 
100 anys, neuròlegs, psicòlegs, 
pediatres, pedagogs... Els pri-
mers anys de vida de l’infant és 
quan s’estructura la persona. 
És una etapa molt important. 
Tornarem enrere ara?”.

Un altre dels rumors que 
preocupen la gent del bres-
sol és l’augment de les ràtios 
(el número de nens que atén 
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mARC ANDREu

“Jo sóc mare de tres fills de 2, 7 i 10 
anys i usuària del sistema educatiu de 
Barcelona”. Qui feia aquesta tramposa 
apel·lació emocional, la tarda del 2 de 
desembre a l’audiència pública dels 
pressupostos municipals del 2012, era la 
mateixa tinent d’alcalde Sònia Recasens 
que declarava que “continuar amb l’actual 
sistema d’escoles bressol a Barcelona 
és insostenible i per això l’Ajuntament 
estudia concertar places amb la privada”. 
El que no va precisar Recasens és que, 
com va dir a l’enquesta que Carrer va 
fer a tots els regidors el número passat, 
aquesta militant democristiana i veïna de 
Sant Gervasi, que té segona residència i 
és sòcia del Cercle d’Economia, Intermón 
i Metges sense Fronteres, porta els seus 
fills “a la pública i a la concertada”. Sense 
aclarir, en tot cas, si coneix de primera 
mà les escoles bressol municipals.

L’anècdota prova que, malgrat tenir 
cintura política, la tinent d’alcalde 
d’Economia va passar un mal tràngol 
en presidir el que havia de ser una 
intranscendent audiència pública 
sobre els pressupostos municipals del 
2012, celebrada fora ja del termini 
d’al·legacions i ignorada per tots els 
mitjans de comunicació. En vigílies 
d’una setmana de pont, l’audiència es va 
convertir en una concorreguda i animada 
sessió protagonitzada pels prop de 80 

educadors infantils (majoritàriament 
dones) que van irrompre a l’Ajuntament 
amb pancartes, enganxines i diferents 
portaveus que, estratègicament, van fer 
sentir les seves reivindicacions.

El regidor d’ICV-EUiA Joaquim 
Mestre i dos membres de la CUP que 
van intervenir com a públic van rebre 
aplaudiments en reforçar els arguments 
de la lluita de les escoles bressol 
municipals. Mentrestant, molt incòmodes 
i visiblement nerviosos, els responsables 
municipals de CiU van intentar tallar o 

castigar la protesta fent que la Guàrdia 
Urbana identifiqués una per una totes 
les educadores així que anaven marxant 
de l’audiència pública. Els agents 
argumentaven que podien ser multades 
perquè era “il·legal” treure pancartes 
dins de les dependència municipals. 
Després d’un estira i arronsa inicial, les 
educadores es van negar a identificar-
se a la sortida. Ja ho havien fet, com 
tothom, en entrar a l’audiència pública 
per posar contra les cordes la mare i 
tinent d’alcalde Sònia Recasens.

Protesta a l’audiència pública

l“CIU no veu l’escola 
bressol com una etapa 
educativa, sinó com un 
recurs assistencial o 
social”, diu una mestra

cada mestre). Ara, per exem-
ple, cadascú s’encarrega de set 
nadons, una xifra que està per 
sota del que marca el decret 
de la Generalitat. “La nostra 
manera de treballar -apunta 
Rivas- potencia un infant ac-
tiu, competent, autònom; si 
hem d’atendre’n deu, moltes 
d’aquestes coses no es podran 
fer, per una qüestió de segure-
tat física de l’infant. Cal tenir 
una relació individualitzada 
amb ell, conèixer-lo, veure què 
pot fer, què li interessa. Si en 
tens molts, començaràs a do-
nar de menjar a tres a l’hora. 
No es quedarà sense menjar, 
però quina resposta donarem? 
De menys qualitat”. “Si tenim 
unes ràtios elevades, passa-
rem de ser escoles bressol, on 
s’acompanya la criatura en el 
seu procés, a ser guarderies, on 
es “guarden” els nens i es pas-
sa el temps com es pot mentre 
els pares treballen”, afegeix 
Navarro.

Els professionals tenen clar 
que l’escola bressol no es pot 
plantejar per a guanyar diners, 
com a negoci. Els centres mu-
nicipals són deficitaris i la pri-
vada, per molt bones que si-
guin les seves intencions, n’ha 
de treure algun benefici. Per 
tant, o serà cara o tindrà el 
local més petit, pagarà menys 
al personal, tindrà més nens... 
El resultat, segons Cela, és una 
disminució de la transparència: 
“quan privatitzem, tanquem 
l’escola. Hem de començar a 
amagar coses”.

Maldecaps heretats

Hi ha problemàtiques, però, 
que s’arrosseguen des de fa 
anys. Per exemple, l’alt nivell 
d’interinatge a l’IMEB (45%). 
A les escoles bressol, més de 
300 mestres són interins que 
ocupen la vacant d’un tutor. 
Tot i el compromís municipal, 
no hi ha oposicions des del 
2009. A les escoles noves, qua-
si tothom és interí, fins i tot 
la direcció. “Sovint els canvien 
d’escola i això perjudica les 
condicions laborals de la per-
sona, però també la qualitat 
del servei”, apunta Rivas, que 
afegeix que “per poder donar 
continuïtat a un projecte edu-
catiu cal que l’equip es pugui 
afiançar i treballar a mig o 
llarg termini. Hi ha equips que 
cada any se’ls hi van tres mes-
tres i n’entren tres de noves”. 
La sensació és que s’han obert 
moltes escoles sense garantir 
la consolidació dels equips i 
els projectes. S’ha prioritzat 
la quantitat vers la qualitat.

D’altra banda, l’ampliació 

que ha rebut el suport d’un 
miler de treballadors (mestres, 
educadors i personal de cuina i 
de neteja), així com del comitè 
d’empresa i la mesa sindical. 
Ara recullen firmes entre les 
famílies usuàries del sistema i, 
cap al gener, volen crear una 
plataforma en defensa de l’es-
cola bressol pública de Barcelo-
na, amb el suport d’entitats de 
la comunitat educativa -AMPA, 
moviments de renovació peda-
gògica, universitats-, organit-

zacions sindicals i la Favb.
El 24 d’octubre van fer un 

enviament massiu de cartes al 
registre de l’IMEB demanant 
explicacions. Unes 700 còpies, 
384 al regidor i 311 a l’alcalde. 
A dia d’avui, no hi ha resposta. 
Sona cínic que al web munici-
pal de les escoles bressol pen-
gi, des del setembre, aquest 
titular: “El Govern municipal 
cercarà el consens per impul-
sar un nou model d’escoles 
bressol”.

Més informació:
3 Escoles bressol indignades
Col·lectiu de mestres de les escoles bressol i serveis 
complementaris municipals de Barcelona
escolesbressolindignades.wordpress.com
3 Sense escola bressol
Grup de famílies afectades per l’endarreriment en l’obertura 
dels centres Jaen i Caspolino
senseescolabressol.blogspot.com

i salarials molt diferents entre 
ells. Com més s’externalitza, 
més difícil es fa la implicació. 
Es perd qualitat.

Amb l’anterior regidora, 
Montserrat Ballarín, les deman-
des dels professionals se cen-
traven en millorar el model: 
més recursos humans o eco-
nòmics, poder comptar amb el 
personal de suport més hores... 
Ara, més que per millorar, la 
lluita és per mantenir allò que 
s’ha aconseguit al llarg de tots 
aquests anys. Virgencita, que 
me quede como estoy.

En lluita des del bressol

Els professionals de les escoles 
bressol de la ciutat han cele-
brat tres assemblees i s’han or-
ganitzat en comissions de tre-
ball. Estan en contacte gràcies 
a un bloc creat especialment 
per a l’ocasió. L’11 de novem-
bre van presentar al local de la 
Favb el seu Manifest en defen-
sa de l’escola bressol pública i 
els serveis complementaris de 
l’Ajuntament de Barcelona, 

de la xarxa també ha tingut 
conseqüències negatives. El 
preu que es va haver de pagar 
a canvi d’arribar a més gent va 
ser el d’externalitzar el per-
sonal de suport, cuina i nete-
ja. Abans, tot el personal dels 
centres depenia de l’Ajunta-

ment, però la universalització 
del servei exigia reduir costos. 
Un mal necessari... i assumi-
ble, donat que les ràtios es van 
mantenir. Però les dificultats 
que genera l’externalització hi 
són. L’equip d’una escola bres-
sol, que pot estar format per 
una vintena de persones, pot 
pertànyer a quatre empreses: 
cuina, neteja, suport i Ajunta-
ment, amb condicions laborals 
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lluíS filEllA
Fed. ensenyament ccoo

Diuen que al sector de l’educació 
no hi ha retallades. Potser no es 
veuen tant com les aplicades a la 
sanitat pública. Però hi són, i afec-
ten molt directament la qualitat 
de l’educació pública.

Ajudes i subvencions a les AMPES 
(associacions de mares i pares 

d’alumnat) per al Servei d’Acollida 
Matinal i activitats extraescolars. 
Aquest retall implica una greu dis-
criminació per raó de procedència 
social, ja que només podrà gaudir 
d’aquests serveis qui pugui pagar-
ho. Perjudica l’alumnat i als i les 
treballadores del lleure educatiu, 
que veuran reduïdes les seves pos-
sibilitats de feina.

Beques de menjador. Aquest 
curs hi ha un retall del 35% 

dels diners destinats a beques 
de menjador. De les 18.249 sol-
licituds (900 més que l’any pas-
sat), hi ha 13.681 que compleixen 
els requisits establerts a la convo-
catòria, i només hi ha diners per a 
9.597. L’Ajuntament s’ha compro-
mès a aportar els diners necessa-
ris per a les 4.084 restants. Així 
i tot, seran 1.884 beques menys 
que l’any passat. Aquestes beques 
en cap cas cobreixen la totalitat 
de la despesa que suposa el servei 
de menjador, ja que oscil·len en-
tre 3 i 4 euros per dia en els cen-
tres ordinaris i entre 5,90 i 9,90 
en els d’educació especial.

Construcció de nous centres. 
S’ha aturat la construcció de 

tots els centres previstos. L’Ajun-
tament només s’ha compromès a 
avançar els diners per construir 
l’escola Mediterrània, que porta ja 
6 anys en barracots des que l’edi-
fici es va haver d’enderrocar per 
aluminosi. La resta de centres que 
estaven previstos no es construiran, 
continuant en barracots Can Fabra, 
La Maquinista, Congrés-Indians, 
L’Univers, Sant Martí i Els Encants. 
Queden ajornats els Instituts, que 
de forma imminent són necessaris 
per a l’alumnat que passarà a l’ESO.

Despeses de funcionament dels 
centres. S’han vist reduïdes a 

tots els centres entre un 10% i un 
15%, la qual cosa està provocant 
seriosos problemes, sobre tot als 
Instituts que han de fer front di-
rectament a les factures de nete-
ja, manteniment, llum, aigua, gas, 
calefacció: aquest hivern es poden 

trobar amb dificultats per obrir els 
centres tot el dia en no poder fer 
front a les despeses.

Escoles bressol. S’aturen els pro-
jectes d’extensió de la xarxa 

d’educació pública de 0 a 3 anys. 
No es construirà l’escola bres-
sol de Front Marítim. I es rebaixa 
l’aportació de l’administració per 
nen o nena en 200 euros anuals, 
que hauran de pagar les famílies. 
Des de la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament s’ha parlat de buscar 
noves formes d’extensió de l’ofer-
ta pública amb possible concerta-
ció del sector privat.

Formació Professional. Les res-
triccions pressupostàries con-

tinuaran sense donar resposta a 
la creixent demanda de Formació 
Professional. Es congelen els Pro-
grames de Qualificació Professional 
Inicial per a tots i totes les joves 
sense titulació i amb voluntat d’in-
serció laboral.

Gratuïtat. Tenint en compte 
que el percentatge d’ensenya-

ment públic (de 3 a 18 anys) és del 
31% front a un 69% de privat, po-
dem constatar que cada cop estem 
més lluny de la gratuïtat de l’edu-
cació. I més ara, amb les retallades 
d’ajuts i despeses de funcionament 
dels centres.

Horari dels centres. Fins i tot 
això s’ha retallat. El calendari 

escolar 2011-2012 permet que els 
centres puguin escurçar l’hora de 
menjador i acabar per la tarda a 
les 16h 30 o fins i tot a les 16h.

Integració social. Disminució del 
nombre d’aules d’acollida als cen-

tres, amb menys possibilitats d’in-
tegració de l’alumnat nouvingut. 
Congelació de les poques dotacions 
d’integradores socials als instituts.

Jornada i calendari escolar. El 
nombre de dies lectius al llarg 

de l’any és el mateix per a tot l’Es-
tat. Catalunya ha situat 5 dies fes-
tius a criteri de cada centre, amb 
la problemàtica que això pot supo-
sar per a les famílies que tenen fills 
a més d’un centre.

L’equitat. El govern de CiU ha 
decidit acabar amb l’equitat 

del sistema educatiu català su-
primint de forma generalitzada la 
sisena hora de classe als centres 
públics i permetent que els pri-
vats la facin. Qui la vulgui, que 
se la pagui!

Manteniment dels centres. La 
retallada més gran en els 

pressupostos de la Generalitat. Pel 
que fa al manteniment de les es-
coles, és competència de l’Ajunta-
ment garantir-lo.

NEE (Necessitats Educatives Es-
pecials). Deu equips d’assesso-

rament psicopedagògic, amb unes 
plantilles molt retallades, fan la 

feina de detecció i atenen tots els 
centres de la ciutat.

Organització dels centres. Es re-
talla l’autonomia dels centres 

obligant-los a fer el Suport Escolar 
Personalitzat fora de l’horari lec-
tiu, la qual cosa representa un ele-
ment de segregació per a l’alum-
nat, que ha de romandre al centre 
una hora més i, al mateix temps, 
una discriminació per a tot l’altre.

Plantilles de professorat. S’ha 
incrementat en 1.300 perso-

nes l’alumnat dels centres públics 
de Barcelona en els nivells de 3 a 
18 anys. Això implicaria un incre-
ment de 112 docents. En canvi, 
les plantilles de professorat han 
disminuït en 221 llocs de treball. 
Tots els centres han perdut entre 
un i tres professors. Per atendre 
aquest increment d’alumnat s’ha 
reinvertit part del professorat 
que ha deixat de fer la sisena hora 
de manera generalitzada.

Què més podrien retallar? Doncs 
s’han retallat els programes 

educatius: el de biblioteques esco-
lars, anglès i el d’utilització indi-
vidual d’ordinadors a l’aula (1X1).

Ràtios (nombre d’alumnat per 
aula). Això no es retalla. Cada 

dia són més els centres que tenen 
aules per sobre del ràtio que pre-
veu la llei.

Substitucions del professorat. 
Cada cop costa més que es no-

meni professorat substitut quan hi 
ha una baixa. El personal laboral, 
TEI’s, Vetlladores, Educació Espe-
cial i Personal d’Administració i 
Servei (consergeria i administra-
tius) no es substitueix.

TEI’s (Tècniques d’Educació In-
fantil). Són personal de suport 

docent a les aules de nens i nenes 
de 3 anys (P3). A Barcelona hi ha 
257 unitats de P3 i només hi ha 132 
TEI’s, 5 menys que l’any passat.

UEC’s (Unitats d’Escolarització 
Compartida) i UEE’s (Unitats 

d’Escolarització Externa). Es conge-
len les partides destinades a aquests 
recursos (externalitzats i privatit-
zats) destinats a l’alumnat amb més 
problemàtica escolar que no pot se-
guir l’escolarització ordinària.

Vetlladores. Són el personal de 
suport a l’alumnat amb ne-

cessitats específiques. Només 19 
centres públics dels 247 que hi ha 
a la ciutat tenen aquest personal 
contractat pel Consorci. La resta 
està en mans d’empreses privades 
amb unes condicions cada cop més 
precàries.

Xifres canten. El pressupost 
d’educació per al 2011 és de 

4.834.200.000 euros, 483.411.671 
euros menys que l’any passat, fet 
que suposa un 7’4% de disminu-
ció. No són uns pressupostos per 
reduir el fracàs escolar. En aquest 
context, la consellera Irene Rigau 
va aprovar a mitjan octubre una 
ajuda extra de 2.300.000 euros a 
l’escola concertada.

Zones amb Centres d’Atenció 
Educativa Preferent (CAEP’s). 

Les escoles públiques situades en 
aquestes zones, 33 en total a la 
nostra ciutat, mantenen la sisena 
hora i la plantilla que tenien el 
curs passat, però els obliguen ma-
joritàriament a fer també la sisena 
hora a infantil, amb la qual cosa a 
la pràctica suposa una disminució.

ANA mOliNA
Concentració contra les retallades en ensenyament a la plaça de Sant Jaume

L’abecedari de les
retallades en educació
El Consorci d’Educació de Barcelona, amb 
un 60% de representació de la Generalitat i 
un 40% de l’Ajuntament, aplica sense que li 
tremoli el pols les polítiques de retallades que el 
Departament d’Ensenyament decideix

Massa escoles 
en barracots

Les retallades generalitzades 
poden suposar un altre pal a 
la roda en la construcció dels 
necessaris centres escolars. 
Les famílies dels alumnes en 
escoles en barracots s’han 
unit en xarxa per reivindicar, 
entre d’altres coses, una 
norma que impedeixi que 
la permanència en aquestes 
instal·lacions provisionals 
s’allargui més de tres anys. 
(Més informació: http://
escolesenbarracots.blogspot.
com). Actualment, vuit 
escoles de Barcelona es 
troben en aquesta situació: 
dues d’elles no tenen ni tan 
sols un solar adjudicat. És 
el cas de La Maquinista, a 
Sant Andreu i dels Encants, a 
l’Eixample. Can Fabra (Sant 
Andreu), Congrés-Indians, 
L’Univers (Gràcia), Sant 
Martí i Fluvià (Poblenou) i 
Mediterrània (Barceloneta) 
són les altres escoles 
barcelonines que veuen 
com la falta d’equipaments 
adequats impedeixen 
desenvolupar amb normalitat 
les activitats educatives.
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7 La línia 9 del 
metro, aturada 
indefinidament

9 Els treballadors de 
Parcs denuncien la 
seva privatitzaciórònicaC

Tot esperant Godot
CiU ‘congela’ en 2.300 milions els pressupostos de Barcelona per 
al 2012, pactats amb el PP, tot esperant si els populars, crescuts 
pels resultats electorals a Catalunya i Espanya, entren al Govern 

mARC ANdREu

Tot esperant Godot. Esperant 
els bàrbars. I congelada artifi-
cialment. Que cadascú esculli 
les analogies de personatges i 
situacions que més li escaiguin 
de la metàfora que proporcio-
nen els coneguts títols dels No-
bel Samuel Beckett i J. M. Co-
etzee i la polèmica pista de gel 
de la plaça de Catalunya. Però 
el cert és que així –congelada 
i esperant Godot i els bàrbars- 
es troba Barcelona el desembre 
del 2011, poc més de mig any 
després que, declarada ciutat 
oberta, la dreta política i els 
efectes de la crisi econòmica 
s’hagin obert pas fins al moll de 
l’os dels barris i la ciutadania.

Malgrat les mobilitzacions 
socials que una tardor especi-
alment càlida (que no calenta) 
ha refredat, la clara victòria de 
la dreta a les eleccions gene-
rals del 20 de novembre (tam-
bé a Barcelona), l’enduriment 
de les polítiques de retallades 
socials i de serveis públics i 
l’aprovació per CiU i PP dels 

pressupostos municipals del 
2012 (congelats innecessària-
ment en 2.293 milions d’euros 
malgrat gaudir l’Ajuntament 
d’unes finances envejablement 
sanejades) contribueixen a re-
forçar aquesta impressió.

“El preu que CiU va pagar 
al PP per poder aprovar els 
pressupostos de la Generalitat 
del 2011 va ser investir Xavier 
García Albiol alcalde de Bada-
lona i donar als populars grans 
quotes de poder a la Diputació 
de Barcelona. Ara, el preu dels 
pressupostos del 2012 serà que 
el PP entri a governar a l’Ajun-
tament de Barcelona”. Així de 
clar s’expressa un regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
que verbalitza allò que es dóna 
per segur en diversos àmbits 
polítics i periodístics.

El líder conservador a Barce-
lona, Alberto Fernández Díaz, 
no ho amaga en entrevistes i 
declaracions: si a principis del 

2012 l’alcalde Xavier Trias no 
l’accepta com a soci estable de 
govern, li farà la vida impossi-
ble des d’una oposició munici-
pal reforçada pels trumfos que 
el PP té al Parlament de Cata-

lunya i, sobretot, al nou Govern 
espanyol amb majoria absolu-
tíssima de Mariano Rajoy.

Després dels bons resultats 
de la dreta (catalanista i es-
panyolista) a les eleccions au-

tonòmiques del novembre del 
2010 i a les municipals del maig 
passat, els resultats del 20-N 
encara han donat més ales a un 
PP (9 regidors i un 21% de vots 
a la ciutat en les eleccions ge-
nerals) que, com constaten res-
ponsables de diferents partits, 
està jugant molt bé les seves 
cartes a Catalunya i Barcelona 
(on és segona força als distric-
tes de Sarrià-Sant Gervasi, les 
Corts i Nou Barris).

La majoria absoluta del PP 
a Madrid aigualeix la capacitat 
de maniobra i l’històric triomf 
de CiU en uns comicis generals 
a Catalunya i a la seva capital. 
A la ciutat, la dreta catalanis-
ta va superar el 27% de vots el 
20-N (mantenint la primacia 
a Sarrià i robant-li al PSC les 
Corts, Gràcia i l’Eixample) però 
l’alcalde Xavier Trias governa 
amb una precària majoria de 
només 14 regidors.

El PSC, noquejat amb 11 re-
gidors des del maig, es va aca-
bar d’enfonsar el 20-N a Bar-
celona en passar de prop del 
43% de vots del 2008 a menys 

del 26% (superant només fol-
gadament el 30% al seu feu 
de Nou Barris). Poc consol és 
haver col·locat al Senat el seu 
primer secretari i extinent d’al-
calde, Carles Martí, quan els 
socialistes han perdut a la ca-
pital -malgrat guanyar CiU per 
districtes (5 a 4) i barris (46 a 
27)- el lideratge provincial que 
només han conservat pels pèls a 
l’àrea metropolitana.

ICV-EUiA (5 regidors) va gai-
rebé duplicar a Barcelona el 
seu percentatge de vot en unes 
eleccions generals: el seu 10% 
amaga inimaginables percen-
tatges del 15% en barris de Ciu-
tat Vella, Gràcia o Sant Martí al 
costat d’un modest 5% a Sarrià. 
Per la seva banda, ERC (que 
des del 22-M té Jordi Portabe-
lla d’únic regidor, associat amb 
l’inconstant i imprevisible Joan 
Laporta) el 20-N es va estancar 
en el 7% de vots.

Ara per ara, l’única consig-
na a la que sembla poder afer-
rar-se l’esquerra de Barcelona 

lPolítics i periodistes 
donen per fet que 
Trias franquejarà a 
Fernández Díaz el pas 
al govern municipal

IgNAsI R. RENom
Alberto Fernández Díaz i Xavier Trias, al juliol de 2011

2pAssA A lA pàgINA 6

Qui no espera Godot i va per feina són els poders fàctics. 
Emparentada amb el lobby G-16 (desemmascarat per 
Carrer al número 11) i també vinculada als interessos 
privats aixoplugats sota la Plataforma del Pla Estratègic 
Metropolità, a primers de novembre es va presentar la 
Plataforma Barcelona Global. El seu president és Joaquim 
Coello (expresident del Port de Barcelona i representant 
de la Generalitat a Spanair) i en formen part empresaris, 
advocats, polítics i consultors com Salvador Alemany 
(Abertis), Anna Birulés (Cercle d’Economia), Artur 
Carulla (Agrolimen -imputat pel fiscal-), Leopold Rodés 
(Mediaplanning), Emili Cuatrecasas, Ferran Mascarell, 
Ramon Folch, Mariano Puig, Gonzalo Rodés...

“Hem promogut i construït model i marca Barcelona, però 
no hem venut. [...] El món ens admira però no ens compra; 
el repte és que ens comprin productes concrets”. Els qui 
exposen aquestes idees-força neguen ser un lobby i diuen 
néixer per impulsar projectes metropolitans estratègics que 
impliquen la col·laboració dels sectors públic i privat i per 
potenciar la marca Barcelona. Així ho exposa al seu web la 
fundadora de Barcelona Global i milionària andorrana Maria 
Reig: “Volem que Barcelona sigui una bomba. L’objectiu és 
enfortir els llaços entre la societat i la ciutat, promoure la 
transversalitat i millorar el posicionament i la influència de 
Barcelona en el sistema mundial de ciutats”.

En poques setmanes de vida, mig centenar de membres 
del lobby ja s’han reunit en un esmorzar de treball amb 
el tinent d’alcalde Antoni Vives, i la seva junta, amb 
l’alcalde Xavier Trias. En ambdues cites, Barcelona Global 
va plantejar el repte de que “Barcelona sigui una ciutat 
de negocis”. Per impulsar-ho, l’Ajuntament signa aquest 
desembre un conveni de col·laboració amb Barcelona 
Global. Bona prova de que l’alcalde Trias té molt en compte 
determinada societat civil.

Barcelona Global
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és aquell “resistir es vencer” 
que va proclamar el republi-
cà Juan Negrín el 1938, en 
dramàtiques circumstàncies. 
I això inclou l’esquerra políti-
ca, social, nacional, sindical 
i associativa de tota mena, 
tan desbordada pels resultats 
electorals, els problemes in-
terns i les retallades de tot 
tipus com desconcertada pels 
altibaixos i les incerteses del 
moviment 15-M.

És ben cert que la gran ma-
nifestació del 15 d’octubre va 
situar de nou Barcelona com a 
capital de la indignació. Però 
també ho és que els mateixos 
indignats que s’enreden en 
discussions bizantines en al-
gunes assemblees de barris i 
en d’altres fan xarxa amb el 
moviment associatiu han es-
tat incapaços d’impedir que 
l’Ajuntament i els comerciants 
(i milers de ciutadans!) ocu-
pessin amb una pista de gel 
de 700.000 euros la mateixa 
plaça de Catalunya que ells 
havien autogestionat durant la 
primavera.

Només 26 ‘emails’

Com van posar de manifest, el 
2 de desembre, els represen-
tants de la CUP que van inter-
venir a l’audiència pública de 
pressupostos i ordenances fis-
cals municipals, no són cap bon 
auguri els només 26 correus 
electrònics enviats pels 1,5 mi-

lions de barcelonins convocats 
per l’Ajuntament a opinar (fora 
del termini d’al·legacions, per 
si de cas) sobre uns comptes de 
prop de 2.300 milions d’euros 
que s’han volgut vendre com 
a participatius. A banda de la 
protesta protagonitzada aquell 
dia per les treballadores de les 
escoles bressol, que va animar 
una audiència pública que fa 
anys que s’esllangueix com a 
instrument democràtic, la ses-
sió va aportar algunes claus in-
teressants sobre el present i el 
futur de la ciutat.

Absents Portabella i Laporta, 
Assumpta Escarp (PSC) i Joa-
quim Mestre (ICV-EUiA) van fer 
intervencions d’ofici del que es 
pot anomenar oposició realment 
existent. La portaveu socialista 

va defensar el llegat econòmic 
de Jordi Hereu i va demanar 
“salvaguardar el nom de Barce-
lona davant dels mercats però 
també la justícia social”. El por-
taveu de l’ecosocialista Ricard 
Gomà, aplaudit pel públic i ta-
llat per la tinent d’alcalde Sònia 
Recasens, va mostrar-se pre-
ocupat per “uns pressupostos 
imposats pel PP”. I precisament 

el regidor del PP Xavier Mulleras 
es va allargar com si fos ell el 
responsable dels comptes que 
presentava CiU.

En la línia traçada amb il·
lusió pel president Artur Mas, 
la tinent d’alcalde d’Econo-
mia, la democristiana Reca-
sens, va parlar de “situació 
complicada” per la crisi que 
cal superar amb “rigor i aus-
teritat” i “fent més amb 
menys”. Però va ser el nou ge-
rent municipal Jordi Joly qui, 
amb el gris posat que dóna ser 
MBA d’Esade i extinent d’alcal-
de de Sant Cugat, va resumir 
la situació: “El pressupost de 
Barcelona està pràcticament 
congelat”.

Apretar-se el cinturó

Ho va justificar amb unes 
inintel·ligibles però alarmants 
comparacions comptables i un 
discurs més proper al neolibe-
ralisme prussià d’Angela Mer-
kel que a la pretesa socialde-
mocràcia del seu alcalde Trias. 
“Ens hem d’apretar molt el 
cinturó... que sona a retallades 
però sense la voluntat de tre-
ballar amb aquest concepte”, 
es va embarbussar el gerent 
municipal.

El cas és que, a banda de 
constatar que l’Ajuntament 
no augmentarà ingressos pro-
pis perquè el PP ha imposat no 
apujar impostos ni taxes muni-
cipals (que podrien aportar fins 
a 10 milions d’euros extres), 
les línies generals dels 2.293 

milions del pressupost del 
2012 concreten molt poc com 
serà el nou model de ciutat 
després de 32 anys de governs 
d’esquerres. El PSC i ICV-EUiA 
coincideixen a dir que “un can-
vi radical” no es veurà fins al 
2013. Però dues o tres coses sí 
que estan clares: sota el dogma 
del dèficit zero, CiU congela els 
comptes preveient una despesa 
corrent a l’alça; apuja només 
un 6% la partida (219 milions 
d’euros) destinada a polítiques 
socials en temps de crisi (que 
l’any anterior va pujar un 16%), 
i redueix al mínim la inversió 
pública en obres, projectes i 
equipaments (de 609 a 364 mi-
lions, un 40% menys).
De tot plegat, allò més gràfic és 
el programa d’inversions muni-

cipals, que no tan sols va es-
pectacularment a la baixa, sinó 
que pràcticament s’esgota en 
obres ja programades entre el 
2008 i el 2011. Principalment, 
en acabar les darreres escoles 
bressol municipals abans de 
la privatització del servei (37 
milions d’euros repartits en 12 
actuacions) i en tres grans pro-
jectes polèmics o de prioritat 

discutible: el Centre del Dis-
seny de les Glòries (34 milions), 
els nous Encants (28 milions) i 
el centre cultural de l’antic 
mercat del Born (17 milions).

Dels 30 milions d’inversió 
que resten per a obres noves a 
començar el 2012 no se’n sap 
res. Caldrà esperar a l’elabo-
ració dels plans d’actuació i 
d’inversions municipals (PAM i 
PIM), cap al març o abril, per 
saber-ne alguna cosa. Segura-
ment aleshores CiU ja sabrà si 
governa amb el PP i quines són, 
en aquest cas, les directrius 
que la dreta espanyolista i la 
dreta catalanista estableixen 
conjuntament per a la capital 
de Catalunya. També alesho-
res s’hauran esclarit les noves 
i dures retallades dels governs 
català i espanyol. I potser, no-
més potser, hi haurà més pistes 
sobre el complicat panorama 
de crisi econòmica, financera, 
política i social d’Europa i el 
món sencer.

Mentrestant, a la Barcelona 
indignada els turistes no deixen 
d’arribar a milers, com a mi-
lers fan cua els aturats a l’Inem 
i la gent patina sobre gel a la 
plaça de Catalunya. Tot espe-
rant els bàrbars o Godot. Per 
cert, sobre l’obra dramàtica de 
Beckett, Tot esperant Godot, 
Manuel Vázquez Montalbán va 
dir que era “una metàfora de 
l’esperança inútil”. Per sort, 
les metàfores encara poden ser 
útils i fer pensar la gent per re-
pensar les coses.

lA la plaça de Catalunya 
que van autogestionar 
els indignats hi ha ara 
una pista de gel de 
700.000 euros
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lEls 2.300 milions del 
pressupost del 2012 
retallen molt en 
inversió i pugen molt 
poc la despesa social
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gEmmA AguIlERA

Existeixen dues barcelones. La 
Barcelona saturada de transports 
públics d’alta freqüència i la Bar-
celona inaccessible, de llargues 
esperes per agafar un autobús que 
et condueixi a l’altre costat. Hi 
ha barris en què els problemes de 
mobilitat formen part d’un passat 
molt llunyà i barris en què és un 
autèntic drama. La Línia 9 de me-
tro naixia amb la missió de trencar 
la radialitat de la xarxa de metro, 
connectant els focus potents de 
mobilitat futura, com l’estació del 
TGV de la Sagrera, la Ciutat de la 
Justícia i la zona universitària, on 
els Ferrocarrils de Sarrià tindrien 
una important funció distribuïdo-
ra, donant cobertura a l’arc nord 
de la ciutat, la zona més allunyada 
del metro. 

La posada en marxa dels trams 
de Santa Coloma de Gramenet i 
Badalona, si bé les expectatives de 
passatgers havien estat massa op-
timistes, ha suposat una peça clau 
en la teranyina de la xarxa: “l’oro-
grafia dels barris d’aquesta zona és 
molt difícil, amb una urbanització 
hereva del franquisme que els fa 
molt inaccessibles en superfície, i 
el metro dóna una cobertura que 
no pot oferir cap altre transport”, 
remarca en Ricard Riol, president 
de la Plataforma pel Transport Pú-
blic, que per contra considera que 
el plantejament de la L9 és erroni 
en els trams encara per construir 
del Prat i l’Aeroport. “Són to-
talment prescindibles, s’haurien 
d’haver cobert amb una línia d’au-
tobús i amb Renfe respectivament, 
en aquest cas molt més útil i eco-
nòmica, i amb uns terminis d’exe-
cució més ràpids. El problema és 
que el ministeri de Foment no ha 
fet la feina, i el tram de l’aero-
port, amb més de 25 parades de 
metro, mai no podrà ser competi-
tiu amb Renfe, ni en costos ni en 
mobilitat”, lamenta Riol. 

Obres paralitzades
Aquests trams, però, són lluny de 
ser una realitat. La manca de fi-
nançament -el cost total de la lí-

nia és de 15.600 milions, i només 
se n’han pagat 2.400- ha conduït a 
la paralització de forma indefinida 
de les obres del tram central de la 
línia, que va des de la Zona Univer-
sitària fins a l’estació de Maragall, 
i inclou les parades de Manel Giro-
na, Prat de la Riba, Sarrià, Mandri, 
Putxet i Lesseps. I a més a més, els 
trams de l’Aeroport i la Zona Fran-

ca fins a l’intercanviador d’Ernest 
Lluch (L5) no entraran en servei 
fins, com a mínim, el 2014. Pel que 
fa al tram final entre Zona Franca 
i Polígon Pratenc, ni tan sols hi ha 
calendari. 

La Generalitat estudia un pla 
per reduir l’impacte visual i de 
mobilitat que comportarà l’atura-
da de les obres, però en cap cas no 
hi ha alternatives de transport per 
compensar el retard de l’arribada 
de la L9. Fonts del departament 
de Territori i Sostensibilitat expli-
quen que “aviat es duran a terme 
accions en diferents estacions per 
minimitzar l’afectació en superfí-

cie. En aquest sentit, es cobriran 
els pous d’obres de les estacions de 
Maragall i el Putxet, i es duran a 
terme tasques de reordenació a les 
estacions de Sanllehy, Sarrià, Man-
dri i Lesseps per evitar molèsties 
als veïns i comerciants i facilitar-
los més la mobilitat”. 

La Zona Franca, al límit
Una de les zones més perjudica-
des per l’aturada de les obres és 
la Zona Franca. Històricament se-
gregada, veia en la Línia 9 la gran 
oportunitat d’integrar-se de ple a 
la ciutat i superar de cop les grans 
dificultats de mobilitat. Però hau-
rà d’esperar, i molt. “Després de 
tants anys de lluita reclamant el 
metro, imprescindible per tenir 
una comunicació ràpida i fluïda 
amb la resta de la ciutat, l’atura-
da de les obres ens deixa tocats de 
mort. Estem totalment aïllats, amb 
uns transports vergonyants pel que 
fa a la freqüència de pas, i a més 
a més, fa anys que patim les con-
seqüències de les obres, especial-
ment al Passeig de la Zona Franca, 
que ens han comportat problemes 
greus de trànsit per saturació i vo-
reres més estretes. Per a què? Per 
a res”, denuncia Fernando Abad, 
president de l’associació de ve-
ïns del barri de Sant Cristòfol de 
la Zona Franca. La preocupació a 
la zona és generalitzada entre les 
entitats, que han començat a or-

ganitzar-se i no descarten “iniciar 
mobilitzacions al carrer si l’admi-
nistració no ens dóna una solució al 
nostre aïllament perpetu”. 

La connexió de la part alta, 
en escac
L’aturada de les obres al tram cen-
tral no només limitarà la mobilitat 
en aquest mateix tram, sinó que 
mantindrà durant molt de temps 
separada “la part alta de la ciutat, i 
no només és Sarrià, sinó també Por-
ta i Nou Barris, que també són part 
alta”, remarca Santi Latorre, pre-
sident de l’associació de veïns de 
Sarrià. Certament, el tram central 
de la L9 ha de servir per connectar 
transversalment els barris que que-
den per sobre de la Diagonal, i que 
ara “només estan connectats per 
un bus que va per la Ronda de Dalt, 
i si vols anar a aquests barris, has 
de fer tota una gimcana de trans-
bordaments en metro”, explica en 
Santi. Els veïns de Sarrià que han 
lluitat històricament pel transport 
públic sempre han defensat que el 
barri ha de ser un “gran centre de 
distribució, amb el metro del Vallès 
i un transbordament per a la L9 fins 
a l’Aeroport”. Tot plegat trencaria 
la radialitat que ara hi ha amb Pla-
ça Catalunya i Passeig de Gràcia. 
Però aquesta opció haurà d’esperar 
uns quants anys. 

Massa parades i pocs passatgers
Sigui com sigui, molts coinci-

deixen a assenyalar que la L9 té 
massa parades i massa properes. I 
les expectatives d’ús inicials, una 
mitjana de 350.000 persones al 
dia, uns 130 milions de passatgers 
l’any quan la línia estigui a ple ren-
diment, han quedat desfasades a 
la baixa. En els dos trams inaugu-
rats, Santa Coloma i Badalona, el 
volum de passatgers tot just arri-
ba al 40% de les previsions, si bé 
en aquest cas “la necessitat social 
d’aquest mitjà de transport justifi-
ca l’obra”, matisa Ricard Riol.

dANI CodINA
Les obres que permetrien que el metro arribés a Zona Franca estan paralitzades

El nou metro 
entra en via morta
Havia de trencar la 
radialitat i treure 
de l’aïllament molts 
barris, però la Línia 
9 és ara un projecte 
faraònic aturat. El bus 
i el tramvia guanyaran 
protagonisme?

Mentre la L9 no circula, Barcelona haurà de 
buscar alternatives. L’autobús i el tramvia són, 
a parer dels experts en mobilitat, les solucions 
més sostenibles en tots els sentits. El tramvia 
és el transport més injustament vilipendiat, 
però ja és el més rendible de tots. La connexió 
de les dues línies per la Diagonal esdevé “una 

prioritat” segons Ricard Riol, com també la 
potenciació de les línies d’autobús. Sigui com 
sigui, ja és innegable que la L9, la línia de 
metro més llarga d’Europa, serà la darrera línia 
que es construeixi a la ciutat, la que tancarà 
un cicle i, si tot acaba bé, la que trencarà per 
sempre més una xarxa per a dues barcelones. 

La línia 9, final de cicle

lDe moment no hi 
ha alternatives 
de transport per 
compensar el retard de 
l’arribada de la Línia 9

En 5
paraules

Actuació “vexatòria” 
dels Mossos
La història del brutal 
desallotjament de plaça 
Catalunya el 27 de maig encara 
no ha acabat. Per molt que li 
pesi al “pacifista” conseller 
Felip Puig, s’ha admès a tràmit 
la querella presentada per 56 
ciutadans i ciutadanes copejats. 
La denúncia va dirigida contra 
Felip Puig, el director dels 
Mossos Manuel Prat i la regidora 
Assumpta Escarp, responsable 
de la Guàrdia Urbana. Segons 
el magistrat, s’han d’investigar 
els fets ja que hi ha indicis 
que els Mossos van actuar de 
manera “vexatòria”, i subratlla 
que els agents no portaven 
les corresponents plaques 
d’identificació. Aquells que 
defensen la legalitat ho fan 
il·legalment. Hi pot haver 
sorpreses.

Hotel flotant al Fòrum
Vam publicar la fotografia 
d’aquest hotel flotant a 
l’octubre el 2008. Ara diuen que 
arribarà la pròxima primavera 
i s’instal·larà a la zona del 
Fòrum, l’administració de 
la qual queda en mans del 
consistori barceloní. Un vaixell-
hotel de 5 estrelles amb 180 
habitacions (20 d’elles suites de 
luxe) i 7 pisos d’alçada. Diuen 
que potenciarà el comerç, l’oci 
nocturn i la gastronomia en 
una zona morta. Amarrarà al 
costat de la placa fotovoltaica 
i prendrà energia elèctrica del 
terra. L’Ajuntament està fent 
un estudi d’impacte econòmic. 
Ignorem si n’estudiarà també 
l’impacte ambiental.

25 milions per a Spanair
L’Ajuntament de Barcelona, 
que mesura amb lupa les 
seves inversions, ha aprovat 
el lliurament de 25 milions 
d’euros a Spanair (no és 
la primera vegada que li 
fa donatius). El motiu, “la 
promoció econòmica i la 
consolidació de Barcelona 
com a destí de referència en 
turisme”. En estar prohibides 
les subvencions oficials per 
les autoritats europees, es 
tramitarà mitjançant la Fira 
de Barcelona, que ampliarà la 
seva presència a la companyia 
que presideix Ferran Soriano. 
Curiosament, tots els grups 
polítics van acordar guardar 
silenci en aquest punt del ple 
municipal. El PP es va abstenir i 
ICV-EUiA va votar-hi en contra.

El transport públic, 
a debat
Joves indignats van aixecar 
en la tribuna del ple de 
l’Ajuntament una pancarta que 
deia: “Transport gratuït per 
als aturats”. L’anterior alcalde 
va demanar “més lideratge” a 
l’actual per no apujar la T-10 i 
no tancar el metro les nits de 
dissabte. L’any anterior, Xavier 
Trias també havia demanat a 
Jordi Hereu “més lideratge 
davant Madrid” perquè aportés 
més diners i no es triés el camí 
fàcil de castigar els usuaris. 
Es van enganxar i quasi que 
van perdre les formes. Trias 
no va concretar, no es va 
comprometre. Tot va quedar 
en un no res. Els joves van 
ser obligats a abandonar la 
tribuna.
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Parcs i Jardins 
se privatiza por etapas

LuIs CALdEIRo

Tras las pasadas elecciones muni-
cipales del 22 de mayo, muchas 
cosas empezaron a cambiar en 
España. Cayeron, por ejemplo, 
feudos que parecían inamovibles. 
“Los socialistas gobiernan en Bar-
celona desde que la televisión era 
en blanco y negro”, sentenciaba 
no hace mucho el periodista Xavier 
Rius. Y junto a ellos, el partido de 
Imma Mayol, Iniciativa, copartíci-
pe del gobierno de la ciudad du-
rante ese largo período de tiempo. 
Pero parece que hay cosas que no 
cambian. Por ejemplo, determina-
das políticas relacionadas con los 
servicios públicos, en tiempos de 
pujanza neoliberal. La victoria de 
CiU en las municipales trajo, como 
es natural, una nueva composición 
del Consejo de Administración de 
Parcs i Jardins (ahora lo preside 
el convergente Joan Puigdollers) 
pero curiosamente su primera de-
cisión ha sido ratificar en el cargo 
de gerente a Jordi Campillo, de 
la órbita de ICV. ¿Continuismo en 
la gestión? Veamos si los temores 
que manifestaban los trabajadores 
de Parcs i Jardins en 2005 estaban 
justificados.

El cambio legal
De momento, ya es significativo 
que “el espectáculo insólito, la uni-
dad sindical, hoy por hoy impensa-
ble en el conjunto de la ciudad” al 
que se refería el artículo del 2005 

se haya mantenido. En efecto: seis 
años después, todos los sindicatos 
siguen manteniendo un frente co-
mún en este asunto, pese a las pro-
fundas diferencias que les separan 
en materia de acción sindical. Y 
todos coinciden en señalar que los 
temores manifestados por aquel 
entonces se han visto confirmados. 
Por ejemplo, que la “obligatorie-
dad”, aducida por el Ajuntament, 
de convertir varios Institutos Muni-
cipales en Organismos Autónomos o 
en Entidades Públicas Empresaria-
les Locales (EPEL) -supuestamente 
establecida por la Ley 57/2003 de 
Modernización de la Administración 
Local- sólo se aplicó, finalmente, a 
Parcs i Jardins: ningún otro Institu-
to vio trastocado su estatuto jurí-
dico. Se confirmaba así una de las 

tesis sindicales: la decisión de con-
vertir en EPEL el organismo fue una 
decisión política, no una obligación 
legal. Un punto clave, ya que, tal 
y como explicaba el artículo de 
2005, una EPEL “(…) supone que, 
aunque la titularidad siga siendo 
municipal, la empresa tendrá am-
plia autonomía para externalizar 
(ceder la ejecución de un servicio 
a una subcontrata)”. La conversión 
en Entidad Pública explicaría, por 
tanto, muchas de las cosas que su-
cedieron después.

De aquellos polvos…
“La ley obliga (a convertir en 
EPEL) solamente si se preten-
de continuar con las actividades 
comerciales del Institut con ter-
ceros”. Así replicaba Inma Mayol 
cuando se cuestionaba la obliga-
toriedad del cambio jurídico para 
Parcs i Jardins. En aquella época, 
las “actividades comerciales con 
terceros” suponían el 9% de la ac-
tividad total de la empresa. Desde 
entonces, sin embargo, este capí-
tulo no ha dejado de decrecer: de 
3.065.167 de euros en 2005 se ha 
pasado a 2.518.175 este año. Y 
las externalizaciones (subcontra-
tas), por el contrario, han creci-
do exponencialmente: mientras 
en 2005 suponían 5.521.977 de 
euros, en 2011 se han elevado a 
nada menos que 13.883.615. Si 
tenemos en cuenta que dichas 
subcontratas ofrecen un servicio 
de peor calidad que la ejecución 
directa por personal de Parcs i 

Jardins, tendremos una de las 
causas de la progresiva degrada-
ción de este organismo. Pero aún 
así, no es más que un aspecto de 
tal degradación: las subcontratas 
se vinculan también con la falta 
de personal. “El déficit de planti-
lla es una tendencia que ya existía 
antes de convertirnos en EPEL” 
-comenta Pepe Ruiz, presidente 
del Comité de Empresa (CCOO)- 
“pero que se agudiza con el cam-
bio jurídico. Si tomamos las cifras 
de la propia empresa, que esta-
blece una proporción de 1’2 tra-
bajadores por hectárea, resulta 
que necesitaríamos alrededor de 
300 empleados más. ¿Que cómo se 
cubre este déficit?” -se pregunta 
Ruiz- “pues sólo en parte y mal: 

dando trabajo a terceros. O sea, 
externalizando”. Las consecuen-
cias de esta política son claras: 
“este año, al no contratar para 
sustituciones de verano, el riego 
estival de arbolado se ha conce-
dido a una subcontrata (Urbaser, 
del grupo ACS), cuyo pésimo ser-
vicio ha provocado el secado de 
muchos árboles de la ciudad”. 
El empeoramiento de la calidad 
que traen las subcontratas alcan-
za también al mantenimiento (lo 
cual deteriora los equipamientos, 
que luego hay que regenerar con 
costosos planes de “renovación 
integral” pagados con dinero pú-
blico) o a la gestión externalizada 
de los juegos infantiles. El colmo 
llega con la Poda Vial (la campa-
ña de poda de arbolado en la vía 
pública, de octubre a marzo), en 
la que “no sólo hay subcontrata-
ción de la poda” -comenta Anto-
nio Cano, de CGT- “sino también 
de la supervisión de la poda. Pero 
es que además hay un supervisor 
del supervisor”. Es decir, las sub-
contratas no sólo son sinónimo de 
peor servicio; también nos cues-
tan más dinero. 

Vinieron estos lodos…
Ante este panorama, el ciudada-
no medio -condicionado por los 
medios de comunicación y la pro-
paganda oficial- sólo verá otro ser-
vicio público degradado, al que es 
necesario privatizar para hacer efi-
ciente. O como dice el presidente 
del Comité de Empresa: “Deteriora 
primero para privatizar después”. 
El nuevo alcalde, por si acaso, ya lo 
ha dejado claro: “el Ayuntamien-
to de Barcelona (…) realizará una 
diagnosis (…) para racionalizar la 
estructura de las empresas munici-
pales (…) Tras la diagnosis, se verá 
si es factible privatizar la gestión 
de equipamientos” (declaraciones 
de Xavier Trias al diario Expansión, 
7 de noviembre de 2011).

En el año 2005, un artículo publicado en el nº 92 
de Carrer (“La izquierda pija también privatiza”) 
provocaba una queja formal del gabinete de 
prensa de la entonces presidenta de Parcs i 
Jardins, Imma Mayol. La decisión municipal 
de convertir este organismo en Entidad Pública 

Empresarial Local (EPEL) y el consiguiente temor 
de los sindicatos a que ello significara abrir la 
puerta a una posterior privatización, constituían 
el espinoso tema de aquel artículo. Seis años 
después, esta es la situación del organismo que 
cuida del verde de la ciudad

La subcontrata sangrante
Quizás el ejemplo más sangrante de subcontrata sería 
aquella que emplea a discapacitados, bien sean físicos o 
psíquicos. Mientras los sindicatos defienden que esta labor 
de integración se realice con los discapacitados trabajando 
junto al resto de la plantilla y en igualdad de condiciones, 
la realidad es que estas subcontratas se convierten en 
guettos, con discapacitados sujetos a un convenio que les 
obliga a trabajar los fines de semana y a cobrar sueldos 
de 700 euros, como mucho. “Y cualquiera se mete con 
estas empresas, porque parece una labor de integración”, 
comenta, indignado, Pepe Ruiz.

lLas externalizaciones -o 
subcontratas- de Parcs 
i Jardins se han elevado 
a un total 13.883.615 
euros en 2011

ARChIvo
Últimos intentos de recuperar los jardines de Can Framis, en el Poblenou

lLos trabajadores 
denuncian  la voluntad 
de privatización 
detrás de la sucesiva 
degradación del servicio
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Curta reaparició de la vil·la 
romana de la Sagrera

MARC foNt

Cinc o sis segles d’ús. 1.600 anys 
d’abandonament i oblit. I quatre 
mesos d’una reaparició que aca-
ba el 4 de novembre com a con-
seqüència de les obres vinculades 
a l’estació de l’AVE de la Sagrera. 
De manera molt esquemàtica, així 
podria resumir-se la història de la 
vil·la romana que va trobar-se en 
aquest barri el proppassat juliol i 
que ha generat polèmica entre ve-
ïns, experts i l’Ajuntament de Bar-
celona. La vil·la, que va aparèixer 
al costat del pont del Treball Digne, 
és la més notable que s’ha trobat 
fins ara al pla de Barcelona, però 
en paraules del regidor de Cultu-
ra, Jaume Ciurana, no tenia prou 
valor patrimonial per justificar-ne 
la preservació. Josep Pujades, ar-
queòleg del Museu d’Història de 

Barcelona (MUHBA) afegeix que la 
vil·la “no tenia estructures visibles 
amb prou entitat per demanar-ne 
la conservació”. “Entenem que el 
MUHBA no és un organisme autò-
nom, però podia haver pressionat 
més perquè es conservessin les res-
tes”, lamenta l’historiador Pau Vi-
nyes, membre del Centre d’Estudis 
Ignasi Iglesias. 

La vil·la romana tenia uns 1.100 
metres de superfície, es va cons-
truir en l’època de l’Alt Imperi 
romà i es va desocupar entre els 
segles IV i V dC i durant la seva 
existència va combinar els usos 
residencials amb els agropecuaris. 
Al pla de Barcelona, situat entre 
les ciutats de Barcino i Baetulo 
(Badalona), van proliferar aquest 
tipus d’edificacions, tot i que el 
que dóna importància a la troba-
lla a la Sagrera és la seva exten-
sió. “No eren unes restes excepci-
onals, però sí que tenien un gran 
valor patrimonial per l’entorn on 
s’ubiquen”, exposa Isabel Rodà, 

directora de l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica (ICAC). I preci-
sament per aquest motiu van apa-
rèixer veus, com la de l’Associació 
de Veïns de la Sagrera, que en van 
reclamar la conservació, com s’ha 
fet en altres casos similars, sobre-
tot a Ciutat Vella. 

Les restes no afectaven directa-
ment la construcció de la macroes-
tació de la Sagrera -van aparèixer 
on es farà un vial segregat per a 
vehicles de la instal·lació-, però 
això no va facilitar la cerca d’al-
guna alternativa que n’evités la se-
pultura. “Estic segur que s’haurien 
conservat si no s’haguessin trobat 
en un projecte de la magnitud del 
de l’AVE”, opina l’arqueòleg Jordi 
Petit. Isabel Rodà afegeix que quan 
hi ha troballes en el moment que 
s’estan fent obres de l’envergadu-
ra de les del tren d’alta velocitat 
“la capacitat de maniobra és nul-
la”, de manera que “no s’hi podia 
fer res”. Des del MUHBA, Josep Pu-
jades assegura que el seu informe 
tècnic va “prescindir dels costos” 
que implicaria una modificació del 
projecte de l’AVE i que si no es va 
demanar cap canvi és perquè van 
arribar a la conclusió que no calia 
mantenir les restes un cop havien 
quedat documentades. 

Un mosaic que es calcula que té 
uns 50 metres quadrats -se n’han 
descobert uns 30 i la resta s’espe-
ren trobar quan es torni a excavar 
l’àrea amb motiu del futur ender-
rocament del pont del Treball Dig-
ne- és l’element més valuós trobat 
a la vil·la. Ara mateix es troba al 
MUHBA on serà netejat i restaurat, 
ja que estava molt malmès. Que-
da per decidir on s’ubicarà en un 
futur, però tant el museu com els 
veïns aposten perquè torni a la 
Sagrera i una de les opcions que 
ha sonat és que s’exposi a una de 
les parets de la futura macroesta-
ció. El que realment denuncien els 
veïns és l’opacitat que, segons la 
seva opinió, ha marcat el procés. 
“La idea de l’administració era no 

dir res, però van veure’s forçats a 
fer-ho perquè la premsa va desta-
par la troballa i les entitats ens hi 
vam ficar a sobre”, recalca Josep 
Maria Barbero, president de l’Asso-
ciació de Veïns de la Sagrera. 

Documentació garantida
Des dels anys noranta, la llei ga-

ranteix l’excavació en obres amb 
expectatives arqueològiques i quan 
hi ha troballes cal fer uns “tre-
balls de documentació rigorosos”, 
segons explica l’arqueòleg Marc 
Bosc, de l’empresa Antequem SL. 
En funció del valor de les restes, és 
quan s’ha de decidir si es conser-
ven o es destrueixen i, en aquest 
sentit, Bosch considera que la crisi 
no està suposant un canvi impor-
tant en la decisió final, encara que 
sí que hi ha menys excavacions 
perquè es fan menys obres. L’ar-
queòleg, però, subratlla que “no es 
pot conservar tot” i que la decisió 
de mantenir unes restes pot impli-
car un sobrecost important en les 
obres -pot suposar canvis notables 
en el projecte- que pot condicionar 
allò que s’acaba fent. 

Isabel Rodà opina que l’actual 
situació econòmica sí que obli-
ga a “prioritzar” quines restes es 
conserven, tot i que això no sig-
nifica destruir aquelles que te-
nen prou valor, sinó simplement 

protegir-les i tapar-les fins que hi 
hagi recursos per museïtzar-les. 
Josep Pujades, de la seva banda, 
assenyala que entre el “90 i el 95% 
de les estructures arqueològiques 
que es troben a Barcelona s’aca-
ben destruint”, per afegir que el 
“patrimoni és de tots” i cal “pro-
tegir-lo”, però que no s’ha con-
fondre això amb “conservar-lo”, 
atès que la museïtzació suposa un 
cost econòmic important. 

Per evitar situacions com la que 
s’ha viscut a la Sagrera amb les 
obres de l’AVE, Rodà aposta per 
canviar la normativa i fer les exca-
vacions abans que els treballs esti-
guin en marxa, de manera que hi 
hagi marge per canviar el projecte 
si hi ha una troballa notable. Els 
veïns de la zona també s’han mobi-
litzat i han constituït la plataforma 
APROPAT que pretén protegir el pa-
trimoni de Sant Andreu del Palomar 
i Sant Martí de Provençals i que vol 
controlar les obres per evitar noves 
destruccions. 

La troballa i posterior destrucció 
d’unes restes notables en les 
obres de l’AVE indigna els veïns 
i obre un debat al voltant de 
la necessitat de conservar el 
patrimoni 

Desenes de restes
La vil·la romana és la que ha tingut més impacte, però les 
obres del corredor ferroviari han provocat la troballa de 
desenes de restes arqueològiques. Així, per exemple, s’han 
localitzat 59 enterraments i estructures de tipus divers 
d’origen neolític, iber, romà, medieval i modern en 16 
punts diferents. Un pont sencer del segle XVIII -localitzat 
a Sant Andreu- o parts del rec comtal són algunes de les 
restes afectades per les obres de l’AVE. Fa un parell de 
mesos es va trobar un nou jaciment amb restes de cossos 
que podria tenir uns 3.800 anys.

lLa construcció de 
l’estació de la Sagrera 
no va facilitar la cerca 
d’alguna alternativa que 
n’evités la sepultura

dANI CodINA
Les obres de l’AVE modifiquen la fesomia dels barris de la Sagrera i Sant Martí

lLa situació ha fet 
moure’s veïns i 
estudiosos, que busquen 
fórmules per evitar 
noves destruccions
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dANIEL goMIs

“El primer gran pla del nou equip 
d’urbanisme”. Així va definir el 
tercer tinent d’alcalde i regidor 
d’Hàbitat Urbà del govern de Trias, 
Antoni Vives, l’Esquema Director 
de les Portes de Collserola el dia 
de la presentació oficial el passat 
mes de setembre. Amb l’objectiu 
“d’ordenar la relació entre la ciutat 

i la serra”, el Consistori va anunci-
ar que convocava 16 concursos de 
projectes relacionats amb els dife-
rents eixos de connexió Barcelona-
Collserola que es troben repartits 
en tots els barris de muntanya. Sim-
plificant, el que es pretén és crear 
16 portes-corredors per acondiciar 
la transició entre natura i asfalt. 

A cada projecte, s’aborden 
àmbits geogràfics molt diversos 
que van des del Passeig de les 
Aigües fins més enllà de la Ron-
da de Dalt i des de les fronteres 
d’Esplugues fins a les de Montca-
da i Reixac. Davant d’una propos-
ta tan ambiciosa com complexa 

d’executar, l’Ajuntament també 
ha anunciat la seva intenció de 
posar a treballar diversos equips 
interdisciplinaris, formats per 
arquitectes, ambientòlegs, dis-
senyadors, biòlegs, geògrafs, so-
ciòlegs, economistes, i d’altres 
professionals que hauran de plan-
tejar solucions per integrar idees 
d’àmbits diversos com ara l’urba-
nisme, el paisatgisme o la mobili-
tat i els equipaments urbans.

Amb tot, aquest gran projecte 
estratègic de l’alcalde Trias, que 
seguint el document oficial base 
pot semblar destacar, a priori, per 
una lloable intenció de fomentar 
la “renaturalització” de la ciutat, 
ha topat des dels inicis amb el re-
cel del moviment veïnal, que tot i 
celebrar la proposta de fons, ja ha 
discrepat obertament de les for-
mes amb què es vol dur a terme. 
Fruit de la sospita que, a l’hora de 
la veritat, l’Ajuntament acabi po-
tenciant més una invasió urbana de 
l’espai natural de Collserola que 
no pas un acostament del verd a 
la ciutat, el col·lectiu de Nou Bar-
ris –districte on s’ubicaran cinc de 
les 16 portes previstes- va decidir 
moure fitxa i va catalitzar a mit-
jan novembre el manifest “Baixem 
entre totes Collserola a la ciutat?”. 
Promogut per la Coordinadora 
d’Entitats i AAVV de Nou Barris, la 
FAVB, la Plataforma Cívica en De-
fensa de Collserola, l’Assemblea de 
la Vall de Can Masdeu, l’organitza-

ció ecologista Grodema, Arquitec-
tes sense Fronteres i fins a 85 enti-
tats i tècnics, el manifest denuncia 
alguns dels criteris continguts en la 
proposta de l’Ajuntament i sugge-
reix una sèrie de punts de partida 
prioritzant les necessitats socials i 
la sostenibilitat mediambiental.  

Més enllà d’uns tallers de par-
ticipació en què veïns i veïnes dels 
barris i districtes afectats, repre-
sentants d’associacions i entitats 
de la ciutat puguin debatre sobre 
quines són les necessitats i les mi-
llores que haurien de recollir els 
projectes que es presentin en ca-
dascun dels concursos, i deixant 
també de banda uns qüestionaris 
previstos per valorar els projec-
tes un cop presentats, es lamenta 
que les bases i la convocatòria dels 
concursos s’hagin fet sense cap 
consulta prèvia als barris ni a les 
associacions que porten anys tre-

ballant per Collserola. Així ho res-
salta Pep Ortiz, de la Coordinadora 
d’Entitats i AAVV de Nou Barris, 
que considera que no es pot parlar 
de participació real quan no es té 
en compte la voluntat ni l’opinió 
dels ciutadans des del principi. 

‘Màrqueting verd’
Per la seva banda, l’Arnau Montser-
rat, membre de l’Assemblea de la 
Vall de Can Masdeu, posa l’accent 
en denunciar què s’amaga, segons 
ell i la resta de signants del ma-
nifest, sota el llaminer lema insti-
tucional “Renaturalitzar la ciutat”: 
màrqueting verd. Això és el que es 

pot desprendre després d’analit-
zar les bases del concurs amb més 
detall i veure com el pla d’actu-
ació previst no sembla realment 
massa compatible amb la condició 
de Collserola com a Parc Natural; 
propostes com crear aparcaments 
a tot el llarg de la vessant barcelo-
nina de la serra o construir-hi nous 
vials fan témer la hiperfreqüenta-
ció i un ús desfermat del vehicle 
privat. Preocupa en especial la 
fragilitat de les zones de transició, 
que en opinió de l’Arnau caldria 

protegir i “no omplir de coses”, tal 
i com pot passar amb la col·locació 
d’equipaments al “límit entre ciu-
tat i parc” -punt inclòs també a les 
bases-. En aquest àmbit, Manolo 
Sánchez, president de l’AV Canye-
lles, recorda que sí que fan falta 
equipaments, però no a la munta-
nya, sinó realment per al barri: “Fa 
temps que estan projectats i atu-
rats per falta de diners…”. Precisa-
ment, una altra de les importants 
inquietuds que s’han despertat té 
a veure amb l’aspecte econòmic; 
amb com es pretén rendibilitzar 
una inversió que sens dubte serà 
molt costosa en el context de cri-
si actual. Una reflexió que apunta 
directament al risc d’acabar con-
vertint Collserola en una espècie 
de parc temàtic amb instal∙lacions 
turístiques i equipaments privats, 
tal i com, per exemple, pot indicar 
la idea de construir un telefèric a 
la Porta de Canyelles.

Davant la incertesa que encara 
envolta el projecte, els portaveus 
del manifest han volgut passar a 
l’acció presentant dos pre-projec-
tes, un per a la Porta de Canyelles 
i un altre per a la Porta de Guine-
ueta; on es materialitzen les se-
ves propostes alternatives tot re-
collint reivindicacions històriques 
dels barris. L’allau de projectes 
(més de 3.000) ha obligat a ampli-
ar la primera fase del procés i fins 
a principis d’any no es coneixerà 
els guanyadors. Els representants 
veïnals admeten tenir poques es-
perances que els seus projectes 
prosperin -consideren que els 
currículums dels aspirants tindran 
molt de pes a l’hora de decidir-, 
però malgrat tot ja han deixat ben 
clar que no pensen abandonar el 
seguiment i animen a molts més 
col·lectius socials a formar part 
activa en l’avaluació de les se-
güents fases. Posats a posar portes 
al camp, estan convençuts que hi 
tenen molt a dir.

Collserola, a les 
portes de la discòrdia
Uns quants anys després de deixar d’estar 
d’esquenes al mar, Barcelona es prepara ara 
per obrir-se també a la muntanya mitjançant 
la creació de 16 “portes” d’accés al Parc de 
Collserola. ¿Es tracta realment d’acostar la 
natura o més aviat d’envair-la? La controvèrsia 
que ha despertat la proposta de l’Ajuntament no 
s’ha fet esperar

lUn manifest firmat per 
85 entitats i tècnics 
alerta que el pla pot ser 
incompatible amb la 
condició de Parc Natural

lEls barris i entitats de 
l’entorn de Collserola 
denuncien que el 
pla s’ha cuinat sense 
participació prèvia

ANNA CARLotA
L’Ajuntament ha posat el focus a la transformació de les zones de transició entre el Parc Natural i la ciutat

3Promoure tallers oberts i 
participatius on escoltar les 
veus de veïns i veïnes.
3Vetllar per la 
compatibilització de l’ús 
socioecològic de la serra: 
preservant els recursos 
naturals, mantenint les 
possibilitats de lleure i 
potenciant les activitats 
primàries -seguint 
l’exemple de Can Masdeu-.
3Equipaments de barri 
als barris, i no enfilats a la 
serra.
3Apostar pel transport 
públic.
3Confiar en les micro-
intervencions i en 
l’experiència de l’autogestió 
comunitària, lluny dels 
enfocaments faraònics.
3Aprofitar per soterrar les 
línies d’alta i mitja tensió 
per evitar riscos d’incendi i 
de salut. 

Més informació del projecte 
municipal: 
www.bcn.cat/urbanisme

Les propostes 
veïnals
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Trias, Jardiner Major
Cau una palmera a la Diagonal, 

fereix dues persones i el senyor 
Trias es converteix en Jardiner 
Major. Deu haver sentit campa-
nes: “hi ha una malura (el morrut) 
que afecta greument les palmeres 
de Barcelona” i, malgrat que la 
caiguda d’aquesta palmera, segu-
rament, no té res a veure amb el 
morrut, diu: “revisarem totes les 
palmeres de Barcelona, fins ara es 
pensava que aquest tipus d’arbre 
esvelt ho aguantava tot...”.

Allò que hagi passat abans no hi 
compta, es veu que es tracta de 
posar el comptador a zero quan es 
comença a manar. Quan algú creu 
que el poder li dóna ciència infusa 
i patent de cors per opinar i ¡donar 
ordres! en un tema sobre el qual, i 
si no es demostra el contrari, és un 
neòfit, es converteix en un perill. 
El populisme l’ha fet parlar com un 
expert. Si-us-plau, que faci la seva 
feina i deixi als tècnics fer la seva.

Les paraules del senyor Trias 
(les de “l’amo”!) condicionen les 
dels professionals, que sembla que 
aquests dies van de bòlit avaluant 
les palmeres de Barcelona i que 
davant de qualsevol dubte, “pal-
mera a terra”. Mentrestant, ¿què 
fem per intentar controlar el mor-
rut? La impressió és que molt pa-
per i poc carrer.

¿Per què hem acceptat dissenys 
de jardins on al bell mig de la 
gespa hi ha palmeres? Només els 
analfabets en jardineria poden ig-
norar que l’impacte continuat del 

reg sobre el tronc de les palmeres 
ocasiona danys greus que de ben 
segur es transformaran en proble-
mes de seguretat. Si un dia cau un 
plàtan, una bella ombra, un brac-
hichiton... ¿ordenarem la revisió 
de l’espècie “culpable”?

Està clar que la seguretat es 
prioritària, però mentrestant se-
guirem plantant espècies no ade-
quades per a l’espai disponible, 
cosa que obligarà a esporgues mu-
tiladores i de rebot, arbres dese-
quilibrats amb ferides brutals que 
desencadenaran problemes de se-
guretat.

Podríem continuar. És vergo-
nyosa la falta de respecte amb què 
tractem el nostre patrimoni vege-
tal. Molts ho han dit abans: per 
l’aspecte dels arbres d’una ciutat 
es pot deduir la cultura i la sensibi-
litat dels seus governants.

Ho tenim clar!!!
JOAN GINEstA

7 pometes té Sant Martí
Felicitats pel dossier sobre con-

sum ecològic i responsable! Com 
no hi ha 6 sense 7, ja som més 
grups de consum ecològic a Bar-
celona. Som Gira-Sol de Sant Martí 
i des del Novembre ja consumim 
fruites i verdures i ja estem fent 
comandes de pa i carn ecològica. 
Ens va agradar que el nostre co-
mençament coincidís amb el vos-
tre dossier, per nosaltres va ser 
un bon signe. I segur que és un 
bon signe per tota la gent que fa 
-i altres que faran aviat- consum 
ecològic i responsable a Barcelona 
i arreu. 

Si voleu contactar amb nosal-
tres (som a La Verneda de Sant 
Martí) ens podeu escriure a gira-
soldesantmarti@gmail.com

GIRA-sOL DE sANt MARtÍ 
AssOCIACIÓ DE 
CONsUMIDORs/Es

La pista de gel i la 
Barcelona ‘souvenir’
L’Ajuntament de Barcelona ha decidit privatitzar la 
plaça Catalunya durant 38 dies per cedir-la a la Fundació 
Barcelona Comerç a fi d’instal·lar-hi una gegantina pista 
de gel sota l’excusa que aquesta servirà per reactivar el 
comerç i posicionar Barcelona al món. Els mateixos que fa 
uns mesos s’estripaven les vestidures davant del fet que 
la plaça esdevingués una àgora ciutadana durant el 15-M 
són els que ara s’afanyen a cantar les lloances d’aquesta 
nova expressió del kitsch més nostrat. Ni una sola 
paraula sobre l’impacte ambiental d’una instal·lació que 
consumeix per hora l’equivalent a dues-centes llars, ni 
una sola paraula davant la denúncia que la pista només 
servirà per dinamitzar les grans superfícies comercials 
adjacents, en detriment de l’activitat comercial dels barris 
perifèrics, cap declaració sobre el fet que es tracti d’una 
mesura insòlita en la història del nostre municipi que 
trenca amb el model d’espai públic democràtic construït 
a través d’innumerables lluites.

Des del moviment veïnal ens hi oposem, en considerar 
que es tracta d’una mesura privatitzadora, innecessària, 
insostenible ambientalment i contrària al model de 
ciutat que defensem. Algú pot pensar que oposar-nos 
a la pista de gel és secundari davant la que ens està 
caient a sobre. Emperò, aquesta pista representa molt 
més, és l’expressió de la creença que en nom de la crisi 
tot s’hi val, que podem esquarterar aquells béns públics 
(places, carrers, sanitat, educació...) per regalar-los a la 
iniciativa privada sense importar ni el com ni els efectes 
que aquestes decisions tindran sobre el conjunt de la 
ciutadania.

Fa uns anys es va llençar la campanya municipal 
‘Barcelona, la millor botiga del món’. Allò que era un 
eslògan publicitari ara s’està convertint en una realitat: 
Barcelona està esdevenint una immensa botiga de 
souvenirs turístics (la Sagrada Família, el Park Guell, la 
pista de gel...) i els seus ciutadans estem esdevenint els 
seus empleats; això sí, sense drets laborals ni sou.
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la CaMBra FOsCa

en POsitiU

Les cartes enviades a la 
secció de La veu dels lectors 
han de tenir un màxim de 
1.800 caracters (un foli). Ens 
reservem el dret d’adaptar-les 
si superen aquesta extensió.

Pedagogia dels arbres 
de Nadal

És trist constatar com després 
de més de vint anys d’anar fent 
una tasca pedagògica vers el mal 
ús que cada cop menys els barce-
lonins feien dels arbres de Nadal 
(tasca fruit de l’antiga entesa 
de l’Ajuntament amb la societat 
civil), avui trobem que l’Ajunta-
ment, en col·locar avets naturals 
a tots els districtes, i un de 12 
metres a la plaça Catalunya, mal-
met aquella llavor. Usar i llençar 
un arbre és un signe inequívoc de 
menyspreu, i també un malbara-
tament. Els arbres temperen el 
clima, atrauen i retenen la pluja, 
produeixen oxigen, donen ombra, 
fruits, alegren l’esperit, inspiren, 

etc. Són aixopluc de la vida. Usar 
i llençar un arbre és promoure la 
mala educació, és un mal exemple 
per als nostres infants i el nostre 
jovent.  En definitiva, en el futur 
comú que plegades hem d’anar 
construint, no hi cap aquest tracte 
que degrada els arbres i els fa ser 
símbol d’un consum del tot irrefre-
nable. Del Tibidabo a Montjuïc, del 
Laberint al Parc Güell, a Barcelona 
per una o altra raó, en els darrers 
temps hem vist perdre molts ar-
bres, massa arbres.

JULI FONtObA I sOGAs
Membre del Consell de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de 
Barcelona i del Col·lectiu Agudells

Que el noi ja prometia ho 
vam saber a Carrer l’agost 
del 1996, poques setmanes 
abans que es casés a la 
catedral de Barcelona amb 
la infanta Cristina de Borbó. 
Un anònim signat per una 
desconeguda Comissió 
Anticorrupció va arribar a la 
Favb, directament adreçat a 
Carrer, tot denunciant que 
Iñaki Urdangarin, jugador 
d’handbol del Barça i gendre 
in pectore del Rei d’Espanya, 
era un morós que, des del 
1993, devia a l’Ajuntament 
de Barcelona més de mig 
milió de pessetes en multes 
i impostos. Concretament, 
234.000 pessetes en multes 
de circulació i 301.572 
pessetes en impostos de 
vehicles i de béns i immobles. 
Tot plegat venia acreditat 
pel llistat informàtic de 
deutes municipals del ciutadà 
Urdangarin, que Carrer va 
contrastar com a autèntic 
amb un alt càrrec municipal 
del moment i va publicar al 
seu número 48.
Dos periodistes de Carrer 
que aleshores treballaven a 
El Periódico i La Vanguardia 
van dur l’anònim amb la 
notícia a les respectives 
redaccions, però la censura al 
més alt nivell en va aturar la 
publicació durant prop d’una 
setmana. No va ser fins que 
Gemma Nierga, a instàncies 
d’un col·laborador de Carrer, 
es va atrevir a denunciar els 
deutes d’Urdangarin al seu 
programa La Ventana de la SER 
que, l’endemà, ambdós diaris 

van publicar també la notícia, 
convenientment maquillada: 
“Urdangarin paga medio 
millón en multas e impuestos 
acumulados desde 1993”, 
deia el titular d’El Periódico, 
el redactor del qual va ser 
pressionat (infructuosament) 
perquè no firmés la informació 
i obligat a posar al titular el 
verb “paga” enlloc del “debe” 
proposat inicialment.
Poques setmanes després es 
va saber que l’Ajuntament 
de Barcelona va acomiadar 
un treballador municipal 
que va ser acusat d’haver 
filtrat l’expedient fiscal 
d’Urdangarin (notícia que 
es va publicar al número 49 
de Carrer). Està per veure 
si ara, 13 anys després, és 
el mateix Urdangarin qui 
és acomiadat de la família 

reial en trobar-se imputat 
en una trama de corrupció al 
voltant de l’Institut Nóos que 
Hisenda xifra en més de 16 
milions d’euros, el 40% dels 
quals haurien estat robats 
de les arques públiques. En 
connivència, principalment, 
amb els governs del PP de 
les Illes Balears (2,6 milions 
d’euros) i de València (3,5 
milions si sumem Generalitat 
Valenciana i Ajuntament). 

Entre el centenar llarg de 
paganos d’aquesta trama hi 
ha també la Generalitat de 
Catalunya (75.000 euros) i 
l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona (uns 12.000 euros 
cadascú). I empreses tan 
importants com Telefónica 
(on Urdangarin és alt 
directiu), Wolkswagen Audi, 
BBVA, SGAE, Repsol, Abertis, 
Melià... A destacar els 
122.528 euros que va rebre 
de la Fundació ESADE, d’on 
Urdangarín va cooptar el seu 
soci Diego Torres.
La Barcelona connection 
d’Iñaki Urgdangarin (i de 
la seva dona, la infanta 
Cristina, sòcia en una de les 
immobiliàries de la trama i 
alta directiva de la Fundació 
La Caixa) passa també pel 
xalet de luxe que els ducs 
de Palma es van comprar a 
Pedralbes per uns 6 milions 
d’euros. Allí van viure fins 
que el 2009 van marxar 
a Washington, quan van 
començar les investigacions 
judicials que han acabat 
esclatant amb la imputació 
per corrupció d’Urdangarin i 
el seu soci a l’Instituto Nóos, 
Diego Torres. Torni o no de 
Washington, el facin o no 
fora de la Família Reial i li 
retirin o no la samarreta que 
encara llueix al Museu del 
Barça, Urdangarin sap que 
sempre tindrà com a mínim 
un lloc entre nosaltres, a 
Barcelona. A la cambra fosca, 
per descomptat. Com a mínim 
fins que es torni a proclamar 
la República.

La ‘Barcelona connection’ d’Iñaki Urdangarin

“Si volen desqualificar la seva 
valentia [la dels joves del 15-M] 
anomenant-los perroflautas, 
a nosaltres ens poden 
anomenar iaioflautas”. El 
sentit de l’humor amb què s’ha 
autobatejat aquest combatiu 
grup de “gent gran” no estalvia 
la contundència de la denúncia 
política del seu manifest 
fundacional, la lectura del 
qual us recomanem en la seva 
totalitat al blog http://www.
iaioflautas.org. I és que els 
temps no estan per a bromes, i 
menys per als que s’han passat 
tota la vida lluitant per veure 
com es desmunten uns drets 

socials que deixen els fills i néts 
amb un present i futur negre. 
També han passat a l’acció (hi 
estan acostumats): de moment 
han ocupat una seu del Banc 
de Santander per denunciar 
l’especulació financera, de 
l’agència Fitch Ratings en 
solidaritat amb el poble grec, 
de l’OAC de Girona i els CAP 
de Marina i de Bellvitge per 
denunciar les retallades a la 
Sanitat pública, així com una 
oficina de La Caixa a Badalona. 
Els mateixos que acusen la 
joventut de passivitat diran que 
la gent gran és conservadora i 
està resignada.

Gent gran en acció

Barceloneta recupera 
la Casa del Porró
L’edifici situat al 
número 6 del carrer 
de Sant Carles, 
conegut com a Casa 
del Porró i que 
data del 1761, ha 
estat rehabilitat. Es 
tractava de l’última 
casa que quedava amb 
arquitectura típica de 
la Barceloneta. Una 
important recuperació 
per a la memòria del 
barri. Les obres han 
estat possibles gràcies a les inversions de la Llei de Barris del 
2007, que ara té amenaçada la seva continuïtat.
L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Òstia valora possitivament 
la recuperació i reivindica que es recuperi per al barri acollint 
l’arxiu de la Barceloneta. L’entitat veïnal va recordar a la 
regidora que queda pendent el lliurament al barri de l’edifici de 
la Cooperativa Popular Obrera Segle XX.

Bones festes 
i bon 2012!

L’equip de Carrer i la jun-
ta de la Favb us desitgen que 
aquests dies de festes carre-
gueu les piles per afrontar un 
altre any de crisi i retallades. 
I, com cada any, no deixeu de 
demanar un exemplar del ca-
lendari de l’Azagra!
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Gestió ciutadana d’equipaments, 
cal un pas endavant

tONI LLOtGE
ateneu popular de nou barris

ANDRés NAyA
casal de barri de prosperitat

Que en un projecte urba-
nístic d’una zona verda es 
reivindiqui la construcció 
d’un casal de barri, que 

una planta asfàltica s’enderroqui i a 
les seves naus neixi un ateneu popu-
lar, que antigues masies, edificis sin-
gulars o escoles tancades es rehabili-
tin i transformin en casals de joves, 
de barri, o centres culturals, és fruit 
de molts anys de lluita i de la volun-
tat de compromís de la població en la 
seva voluntat d’aconseguir la millo-
ra qualitativa dels seus barris.

L’existència d’aquests equipa-
ments socio-culturals, directament 
gestionats pels veïns i veïnes dels 
nostres barris, ha permès el de-
senvolupament d’expressions cul-
turals i activitats comunitàries 
molt diverses, ha fet possible que 
la cultura de proximitat sigui una 
realitat i que les activitats socials 
sorgides des de la ciutadania siguin 
una oportunitat de cohesió social i 
participació directa.

Des de l’inici de la reivindica-
ció es va manifestar la voluntat de 
gestionar directament els equipa-
ments recuperats. Les associaci-
ons van plantejar la importància 
d’apropar la gestió al barri, impli-
car el territori, les seves entitats, 
tenir autonomia en les seves for-
mes d’organització i en les acti-
vitats a programar. Ser transpa-
rents, donar compte de la gestió.

No ens referim a una experiència 
aïllada. Actualment a Nou Barris 
diverses entitats gestionen diferents 
equipaments públics: casal de bar-
ri de Prosperitat, Ateneu Popular  
9Barris, Can Basté, casal de joves 
de Prosperitat, Centre Cultural Ton 
i Guida, casal de barri La Cosa Nos-
tra, casal de joves de Roquetes, Po-
liesportiu Valldaura, Masia de Can 
Ensenya de la Guineueta. Econò-
micament, representa un total d’un 
milió dos-cents mil euros. Han creat 
60 llocs de treball directes i uns 300 
d’indirectes. Col·laboren en el seu 
funcionament més de 900 volunta-
ris. Realitzen un intens programa 
d’activitats i enforteixen el teixit 
associatiu. La seva rendibilitat soci-
al és molt alta i han demostrat du-

rant dècades les seves capacitats de 
gestió, millorant exponencialment 
els recursos econòmics que s’hi de-
diquen i generant-ne de propis, fets 
que n’amplifiquen l’efectivitat.

Però la gestió ciutadana d’equipa-
ments públics no és una realitat aïlla-
da a Nou Barris. S’ha estès per tota 
la ciutat. A Barcelona és molt gran la 
quantitat d’equipaments regits per la 
ciutadania. Les seves plantilles su-
men més de 100 treballadors, 1.200 
col·laboradors voluntaris, i la gestió 
econòmica global es troba a l’entorn 
dels dos milions cinc-cent mil euros. 

Així doncs, aquesta realitat té una 
importància indiscutible.

La gestió ciutadana implica unes 
relacions de confiança mútua entre 
l’Ajuntament i el teixit associatiu 
representat en una entitat d’orga-
nització veïnal. L’Ajuntament ce-
deix la gestió a entitats sense ànim 
de lucre i facilita els mitjans neces-
saris. Aquesta fórmula de gestió 
està contemplada a la Carta Muni-
cipal, a les Normes de Participació 
Ciutadana i al Pla Director de Par-
ticipació Ciutadana.

Aquest procés ha donat lloc a 
una realitat molt diversa i dispar 
en els acords de gestió, la cessió 
d’ús dels equipaments i la subven-
ció per a les activitats. La via del 
concurs públic per adjudicar la ges-
tió del servei, amb uns contractes 
que se sotmeten a la Llei General 
de Contractacions de l’Estat, i que 
no tenen res a veure amb l’activitat 
ciutadana/municipal, no afavorei-
xen precisament la gestió a les en-
titats sense ànim de lucre i les sot-
meten a unes condicions en absolut 

acceptables. Alguns, pocs, han fir-
mat d’igual a igual uns convenis 
en la seva major part insuficients, 
poc definits i de curt termini. La 
situació depenent de l’equipament 
és molt variada, i cada districte és 
un món. Però els problemes són co-
muns. Les dificultats en l’ordre ju-
rídic, econòmic i laboral són moltes 
i exigeixen, de manera injusta, un 
gran esforç a les entitats gestores.

Ens consta que l’alcalde ha donat 
instruccions als districtes de mante-
nir les condicions existents mentre 
es discuteixin i es concretin els cri-
teris que han de presidir la “Gestió 
Cívica” a tota la ciutat. A Barcelona, 
les entitats gestores ens hem agru-
pat en una nova plataforma en la 
qual s’estan debatent els criteris co-
muns, els problemes existents i les 
maneres de superar-los.

És necessari fer un pas enda-
vant. Canviar l’actual marc de con-
tractació. Avançar. Enfortir uns 
mecanismes de gestió i participació 
ciutadana que l’experiència demos-
tra que són positius. L’Ajuntament, 
l’alcalde de la ciutat, el comissionat 
de Participació i, també, els governs 
dels districtes, han de donar una 
resposta amb mecanismes de debat i 
participació a l’esforç que s’està fent 
per part de les entitats.

És important que es prioritzi 
l’acord com a forma de relacionar-
nos. En un pla d’igualtat. En el 
marc d’un conveni que reconegui 
com a elements positius l’apropa-
ment de la gestió i la participació 
al veïnat i les seves entitats. Un 
conveni que valori la gestió directa 
com a element de vertebració i en-
fortiment de les entitats i els seus 
territoris. Les fórmules de “sub-
venció” i “contracte” no són vàlides 
(menys algunes d’excepcionals). 
S’han de pactar uns convenis su-
ficients que reconeguin tot l’esforç 
realitzat i la realitat existent.

Que s’obri el debat. Que es con-
cretin els seus continguts i es tingui 
en compte l’experiència acumulada 
per la gestió “ciutadana” d’equipa-
ments. Que s’iniciï el procés. Que es 
comprometi amb un calendari que 
marqui els terminis. És urgent.

lÉs necessari canviar l’actual marc de 
contractació. Les administracions han 
de donar resposta amb mecanismes de 
debat i participació a l’esforç que s’està 
fent per part de les entitats gestores

IL·LUstRACIÓ: 
ALEx AyAsO

Pascual Estevill, en libertad
JOsEP MARtÍ GÓMEz

la lamentable (http://lamentable.org)

En una prueba de equidad que demuestra que la justicia es igual para todos, 
el mismo día que se indultaba al chorizo bancario Sáenz salía de la cárcel el 
chorizo jurista Pascual Estevill. Ambos estaban relacionados, como diría José 
María Mena, en el mismo atraco de moqueta. Cómo el abogado Pascual Estevill 
llegó al Consejo del Poder Judicial sabiendo como se sabía que era un chorizo 
de guante blanco es un misterio, aunque hay sospechas: convivencia con sec-
tores corruptos de CiU. Una prueba: un alto cargo del ministerio de Justicia 
telefoneó a un alto cargo de CiU para aconsejarle de forma confidencial que 
tomaran medidas en el caso Estevill antes de que estallase el escándalo. Días 
después Pascual Estevill se encaró con el alto cargo de Justicia y le dijo que el 
de CiU se lo había explicado todo y fuese con cuidado con lo que iba diciendo 
confidencialmente. Tipo curioso este Pascual Estevill, que según su leyenda 
pasó de cuidar cabras en el campo y pisar mierda a prevaricar en los despachos 
sin dejar de pisar mierda. Un miembro de La Lamentable, el abogado Mateo 
Seguí, coincidió en un bar con Pascual Estevill cuando vivía el tiempo del “no 
sabe usted con quien está hablando”. Mateo pidió un cortado. Pascual Estevill, 
dicharachero, pidió un café con leche, un croissant y un habano Montecristo. 
Minutos después se despidió de Mateo con un golpecito afectuoso en la espalda 
y se marchó sin pagar. Al ácrata Mateo el cortado le salió por dos mil pesetas 
pero no le guardó rencor y, los ácratas son así, le fue a visitar en la cárcel cuan-
do a Pascual Estevill le cayó encima el tinglado de chantaje y corrupción que 
había montado. Seguía fumando habanos Montecristo.

Bruno Figueras
CAthERINA AzÓN

Cinc obrers de la construcció van morir en un edifici en 
obres del carrer Almogàvers del Poblenou en un acci-
dent laboral el 27 de juliol de l’any 2006. L’obra estava 
subcontractada i no complia les normes de seguretat. 
L’encarregat, malgrat les protestes dels treballadors, 
els va obligar a continuar. Van ser sepultats per un mur 
de contenció. Una tragèdia anunciada.

La Justícia és lenta. Ara ha reconegut la responsa-
bilitat de l’empresa Habitat i del seu president, Bruno 
Figueras, saxofonista en el seu temps lliure i estrella 
mediàtica en temps de la bombolla immobiliària. Bruno 
va heredar la promotora del seu pare, Josep Maria Fi-
gueras, que al 1965 va comprar al Barça els terrenys on 
hi havia el camp de Les Corts, pelotazo que va repetir 
amb el camp de l’Europa.

Havia d’anar a la presó. Un pacte judicial l’ha salvat 
d’estar entre reixes. El totpoderós Figueras ha accep-
tat la seva culpabilitat i la pena se li ha rebaixat a un 
any. No la complirà, i haurà de dimitir com a president 
d’Habitat. No sabem si a Figueras li quedaran ganes 
de tocar a les nits el saxòfon. Isaac, Francisco, Imiriaz, 
Abdul i Amjad no recuperaran la seva llibertat. Van 
morir a l’obra en què treballaven.
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En un context de galopant crisi 
econòmica, se senten poques veus 
crítiques envers els efectes negatius 
d’una indústria que representa el 
16% del PIB de la ciutat. Però la 
sobreexplotació turística pot ser una 
veritable creu per a Barcelona

La creu del turisme a Barcelona

jOSEp mARIA mOntAnER
arquitecte

l sistema turístic se superposa 
als sistemes de la realitat i pot 
aportar riquesa a les ciutats. De 

tota manera, aquesta indústria, que es 
presenta com una utopia postmoderna 
-veure la vida quotidiana dels altres com 
a espectacle- genera, com tota indústria 
en la seva sobreexplotació, uns efectes 
perversos.

Certament, el turisme com a monocul-
tiu no formava part de les premisses del 
model Barcelona en els seus inicis, sinó 
que, especialment a l’època de Joan Clos, 
es va convertir en el factor dominant, amb 
una veritable obsessió per multiplicar, a 
qualsevol preu, els turistes a la ciutat.

Els efectes perversos es resumeixen 
en la metàfora de “matar la gallina dels 
ous d’or”. Allò que atrau de Barcelona -la 
seva qualitat de vida, la seva creativitat, 
una llarga tradició dels seus habitats 
interessats per la seva ciutat, els seus 
valors de convivència, el patrimoni, les 
platges, les voreres i els passejos- està 
cada cop més saturat i és menys amable. 
El turisme massiu amenaça la qualitat 
de vida real de la ciutadania.

Aquests efectes perversos de la sobre-
explotació turística comporten la tematit-
zació i l’ús abusiu dels llocs. Eixos com la 
Rambla, saturada de turistes, amb ter-
rasses de franquícies, estàtues vivents, 
quioscos de consum i tota la picaresca 
que envolta el turisme, amb la seva ba-
nalització i xaroneria, ens recorda la idea 
de kitsch tan ben explicada per Milan 

Kundera a La Insoportable levedad del 
ser (1984). Segons ell, el kitsch elimina 
del seu punt de vista tot allò que en l’exis-
tència humana és essencialment inaccep-
table. Ens fa incapaços de veure i olorar, 
com ell diu, la merda que ens rodeja.

Les àrees més afectades pel turisme 
de masses, com la Rambla, els entorns de 
la Sagrada Família o el Parc Güell són 
una mostra dels efectes físics, socials i 

comercials d’aquesta sobreexplotació tu-
rística. I en aquest sentit són ben impor-
tants accions com “Tornem a la Rambla”, 
realitzada el passat 5 de novembre per 
part del Col·lectiu Accions Urbanes i de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri 
Gòtic, per reclamar que la Rambla tor-
ni a ser un lloc per a la gent del barri, 
recuperant la seva memòria històrica i 
plantejant uns usos en els que sigui com-
patible la mirada turística amb la vida 
quotidiana de la ciutadania. 

Aquests efectes visibles responen a 
processos nefastos més profunds. La in-
dústria turística comporta la creació de 
“treball escombraria”, l’expulsió dels ha-
bitants i dels comerciants, i el buidat de 
la memòria. Es creen treballs temporals 

que no aporten cap formació; proliferen 
els hotels i els apartaments turístics; de-
sapareix el comerç de proximitat substi-
tuït per les botigues per als turistes; la 
memòria és rentada per oferir només al-
gunes fites memorables, com un gòtic que 
moltes vegades és neogòtic, un moder-
nisme del qual s’ha esborrat la societat 
industrial i treballadora que el va poten-
ciar, i una arquitectura contemporània 
buidada del seu sentit polític.

Els perills d’aquesta tematització de 
Barcelona, com a expressió del poder 
dels lobbies de la indústria turística i del 
sector immobiliari, estan magistralment 
narrats a la novel·la de Luis Campo Vi-
dal, Barcelona Zona Cero (2011), que es 
basa en fets reals ocorreguts molt re-
centment en el districte de Ciutat Vella 
i que reflecteix les pressions polítiques 
i mafioses d’un projecte de Barcelona 
temàtica, l’anomenada City Mundi, tan 
versemblant com terrorífica: un centre 
històric del qual s’haurà eliminat tot el 
que faci falta i s’haurà expulsat els seus 
habitants, fet d’arquitectures de parc te-
màtic, reixes i filtres, amb comparses que 
representaran allò que va ser la Barcelo-
na real del passat.

Tal com ha explicat la teòrica sobre 
gestió urbana Janet Newman, en tres dè-
cades s’ha passat de la ciutat gestionada 
per polítics, tècnics i professionals a la 
ciutat del “managerialisme”, que és la de 
l’eficàcia, la rendibilitat i el servei als in-
teressos financers. És exactament el ma-
teix procés que s’ha seguit a Barcelona en 
evolucionar del “model”, laboriosament 
conformat a l’intern de la ciutat i divul-

gat a l’escenari internacional, envers la 
simplificació que implica la “marca”, ges-
tionada pels representants del món de 
les empreses.

En aquest context, la diagnosi i les 
bones intencions del Pla Estratègic de 
Turisme de la ciutat de Barcelona bastei-
xen un marc de partida, encara que els  
ha mancat una autèntica participació de 
molts sectors ciutadans i s’ha quedat més 

en un document que en una acció aplica-
da que pugui apuntar millores estratègi-
ques per al 2015.

Les alternatives no poden venir més 
que d’una suma de la voluntat de les ad-
ministracions -reforçant els plans d’usos, 
definint capacitats de càrrega i apostant 
per la pedagogia i els fons econòmics que 
poden aportar els impostos ecològics-, i la 
intervenció d’una ciutadania activa i inde-
pendent, que defensi una ciutat que ator-
gui prioritat als usos ciutadans, que apos-
ti per crear llocs de treball relacionats 
amb la sostenibilitat, el patrimoni, el re-
ciclatge, la gestió de residus i el treball ar-
tesanal i artístic, que recuperi la memòria 
sense nostàlgies i que es projecti envers el 
futur amb creativitat i participació.

E

El sistema turístic i el model Barcelona

lLa indústria turística 
comporta la creació de treball 
‘escombraria’, l’expulsió dels 
habitants i comerciants i el 
buidat de la memòria 

lEl Pla Estratègic de 
Turisme, mancat de 
participació ciutadana, s’ha 
quedat més en un document 
que en una acció estratègica

IgnASI R. REnOm
Els quioscos de les Rambles s’han convertit en veritables museus del kitsch
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Els peatges del turisme als barris
AnAïS bARnOlAS

l Pla Estratègic de Turisme de la 
Ciutat de Barcelona diu que el 
model turístic té com a finalitat 

“cercar una convivència harmònica en-
tre visitants i residents”, però cada cop 
són més els habitants que pensen que 
Barcelona és més de veure que de viure. 
Per això, les associacions dels veïns i ve-
ïnes que reben més l’impacte dels turis-
tes com són Casc Antic, Gòtic, Sagrada 
Família i els barris que voregen el Park 
Güell, com el Carmel, Coll-Vallcarca i 
Can Baró, es van reunir el setembre per 
tal de posar en comú els punts proble-
màtics, fer-ne un seguiment i negociar-
los amb el consorci. 

Ciutat Vella és el districte que pa-
teix més la concentració de turisme les 
24 hores del dia, els 365 dies a l’any. 
El principal maldecap que tenen les co-
munitats del veïnatge són les llicències, 
tant legals con il·legals, dels Habitatges 
d’Ús Turístic (anomenats HUT), “que no 
deixen de ser un tipus de mobbing que, 
juntament amb l’encariment de l’habi-
tatge en aquests últims anys, ha obligat 
molts veïns i veïnes a marxar del barri”, 
va comentar la presidenta de l’AV del 
Gòtic, Teresa Picazo. “Si abans el Gòtic 
era una zona bohèmia que els artistes es-
collien per fincar-se, avui dia molts d’ells 
se n’han anat”, va explicar. Per això, el 
moviment veïnal demana que es faci un 
manteniment del Pla d’usos de Ciutat 
Vella, que es prohibeixi construir més 
hotels, que s’investigui la trama de cor-
rupció de les llicències il·legals i que es 
clausurin tots els apartaments turístics.

El “tot per al turista” també ha reper-
cutit en el teixit comercial, i ha provocat 
una situació que cada cop fa més difícil 
fer vida de barri. El consorci no ha pro-
tegit el negoci tradicional i el turisme ha 
modificat el tipus de comerç, de manera 
que l’oferta actual no satisfà les necessi-
tats del veïnatge. Tal com va exemplifi-
car Picazo, “darrerament han tancat tres 
farmàcies, però en canvi han obert les bo-
tigues de pernils, la clientela de les quals 
no és precisament la gent del barri”.

Els veïns i veïnes denuncien que els 
bars cada cop condicionen més terras-
ses al carrer i “l’argument de la Guàr-
dia Urbana és que així s’eviten espais 
foscos, però no tenen en compte que van 
en detriment de l’espai públic i que s’in-
crementa el soroll”, va afirmar Picazo. 
Últimament han proliferat els establi-
ments que, davant l’aplicació de la nova 
Llei de Tabac, han optat per “instal·lar 
a fora del local bidons de fusta que fan 
la funció de pseudo-terrasses perquè els 
clients puguin fumar mentre consumei-
xen”, va apuntar la membre de l’AV de 
Casc Antic Maria Mas. Per això, des de 
la FAVB es demana que s’enforteixin 
els mecanismes d’inspecció i sanció en 
els establiments que no compleixen la 
normativa. 

Turisme focalitzat

A diferència de Ciutat Vella, hi ha dis-
trictes on els visitants es concentren 
tan sols en punts clau, com és el cas del 
Park Güell o bé de la Sagrada Família, 
que amb l’última visita del Papa ha in-
crementat notablement l’afluència de 
públic. El membre de la comissió de Mo-
bilitat i Urbanisme de l’AV Sagrada Fa-
mília, Joan Itxaso, destaca que “a banda 
dels tres milions de persones de les quals 
parla l’Ajuntament, s’han d’afegir apro-
ximadament dos milions més que no es 
compten però que són turistes que fan la 
visita ràpida al voltant del temple”.

La pressió dels veïns i veïnes, les re-
cents eleccions, juntament amb l’acci-
dent de l’autocar que va atropellar tres 
dones davant la Sagrada Família van 
influir perquè el novembre l’Ajuntament 
anunciés les mesures per regular la mas-
sificació d’autocars que aplicarà a partir 

de la primavera. Les propostes són la cre-
ació d’una zona de pacificació de trànsit 
al voltant de l’illa de la basílica, facilitar 
el desplaçament a peu, l’ampliació de les 
voreres dels carrers Marina i Sardenya 
i l’increment del nombre total de places 
d’aparcament per a autocars a zones 
menys congestionades.

La posició de l’AV és la de demanar a 
l’ens que no cedeixi davant la reacció dels 
operadors turístics que “ja van posar el 
crit al cel quan es van assabentar de les 

mesures”, va afirmar Itxaso. A més, l’en-
titat veïnal demana que l’ampliació de 
les voreres als dos costats del temple es 
perllongui fins a les places de Neruda i la 
Hispanitat, on està previst que s’ubiquin 
els pàrquings. A banda de la reivindica-
ció que ja arrosseguen des de fa anys com 
és la d’exigir a la Fundació de la Junta 
Constructora del Temple Expiatori de la 
Sagrada Família que implanti un siste-
ma de venda d’entrades per tal d’evitar 
el col·lapse de cues. 

Col·lapse a l’entorn del Park Güell

Però la Sagrada Família no és l’únic punt 
on hi ha una massificació insostenible. A 
les entrades del Park Güell també es pro-
dueixen aglomeracions. Al carrer d’Olot 

s’estacionen més taxis que les places dis-
ponibles i a la carretera del Carmel els 
autocars congestionen el trànsit, “fins a 
l’extrem que es creen situacions en què 
els veïns i veïnes baixen dels autobusos 
i continuen el tram fins a casa seva ca-
minant”, va afirmar el vicepresident del 
Consell de Can Baró, Miguel Hernández. 
A banda d’això, la presidenta de l’AV Can 
Baró, Maria Isabel Rodríguez, també va 
mencionar “els passatgers dels creuers 
que durant el cap de setmana saturen 
les línies d’autobusos que arriben al Park 
Güell”.

Sota els arguments de vetllar perquè 
el projecte de residència jardí de Gaudí 
continuï sent Patrimoni de la Huma-
nitat per a la UNESCO i per aportar 
ingressos a les arques públiques, el 23 
de novembre la regidora del districte 
de Gràcia, Maite Fandós, va comunicar 
que s’havia encarregat a Habitat Urbà i 
a Patrimoni l’elaboració d’un mapa que 
limitarà l’accés a la zona monumental 
fent pagar una entrada. La part afecta-
da comprendria l’escalinata del Drac, la 
Sala Hipóstila i la plaça superior, mal-
grat que podria finalment englobar més 
superfície del parc. La regidora de Grà-
cia va al·legar que el cobrament d’accés 
revertiria en el manteniment del Park 
Güell, cosa que el president de l’AV Coll-
Vallcarca, Salvador Barrau, veu amb es-
cepticisme. “Ens venen la moto que els 
ciutadans podrem entrar gratis, però 
hi ha una norma europea que impedeix 
aquesta selecció per discriminatòria”, va 
puntualitzar Barrau. A més, els veïns i 
les veïnes veuen amb preocupació que la 
part de pagament s’acabi ampliant, atès 
que suposaria que ja no podrien fer ser-

vir els camins interns.
La proposta de regular l’accés al parc 

no ve de nou, l’antic Govern ja va comen-
çar a precintar el parc amb unes tanques 
metàl·liques de dos metres d’alçada que 
en el seu moment ja van crear malestar 
entre els veïns i veïnes, que van alertar 
del perill i la dificultat d’accés en el cas 
que s’hi produís un incendi.

Durant la segona reunió de segui-
ment entre les entitats afectades del 
Park Güell i l’Ajuntament se li va re-

treure a Fandós que parlés de despeses 
quan la Fundació de la Junta Construc-
tora del Temple Expiatori de la Sagra-
da Família, que és qui gestiona la Casa 
Museu Gaudí i la casa del porter, no es 
fa càrrec dels costos del manteniment 
del parc, però en canvi sí que rep bene-
ficis, com són els set euros que han de 
pagar els turistes si volen visitar els dos 
habitatges que es troben dins del parc. 
Barrau va afirmar que si hi hagués 
més personal de vigilància i de Parcs i 
Jardins, el Park Güell milloraria, i va 
recordar que si actualment hi ha una 
massificació de la qual l’Ajuntament es 
queixa es deu, en part, al màrqueting 
que les institucions han fet de Gaudí i 
la seva obra”. 

E

lLa concentració de turisme 
a Ciutat Vella 24 hores del 
dia i 365 dies a l’any provoca 
l’expulsió del veïnat i la 
pèrdua del comerç tradicional

IgnASI R. REnOm
Les entitats veïnals de Sagrada Família demanen que no es cedeixi davant la pressió dels operadors turístics

lEls entorns de la Sagrada 
Família i del Park Güell 
pateixen problemes de 
col·lapse circulatori i 
massificació insostenible
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Barcelona, de fàbrica d’Espanya 
a destí turístic global

AlbERt RECIO
professor d’economia aplicada de la 
uab i membre de la junta de la favb

xplica Jane Jacobs que les me-
tròpolis es caracteritzen per te-
nir una part de la seva activitat 

econòmica orientada al mercat exterior i 
una gran varietat d’activitats orientades 
a satisfer les necessitats locals. L’econo-
mia externa és la que dóna l’impuls al 
conjunt, però la interior és la que acaba 
generant més activitat i densitat social. 
Aquest esquema analític sembla bastant 
adequat per entendre la història econò-
mica de la nostra ciutat. Fins a finals 
dels anys 70 la producció industrial ha-
via estat la impulsora de la conurbació 
de Barcelona, però als anys 80 aquesta 
activitat declina per la combinació de 
diferents factors (obertura internacional 
de l’economia espanyola, deslocalitza-
cions, etc.). Barcelona s’estava quedant 
sense el seu “impuls exterior” fins que 
va trobar en el turisme un “recanvi”. No 
es tracta però d’un mer relleu, sinó que 
el model d’especialització té conseqüèn-
cies importants sobre molts aspectes de 
la vida social: tipus d’ocupacions, ús del 
sòl, distribució de la renda, estructures 
de poder, impuls tecnològic, etc.

Per tenir una mesura de l’impacte del 
turisme en l’evolució econòmica de la ciu-
tat podem veure el desenvolupament del 
número de visitants i pernoctacions a la 
ciutat. Els visitants han passat dels 1,5 
milions el 1990 als 7,1 milions el 2010 
(multiplicant-se per 4,7). Les pernoctaci-
ons, de 3,79 milions de nits d’hotel a 14 
milions (multiplicant-se per 3,6). Segons 
el Pla Estratègic de Turisme, la despesa 
dels visitants de la ciutat és de 20 mili-
ons d’euros diaris, una despesa que es 
reparteix entre allotjament (32%), res-
tauració (25%), compres (18%), activitats 
de lleure (13%) transport (3%) i altres. 
Cal aclarir que quan es parla de turisme 
s’inclouen tant les activitats turístiques 
tradicionals -les persones que visiten la 

ciutat com a forma de lleure- com d’al-
tres activitats que estan motivades per 
raons diferents: visites de negocis, fires 
comercials, congressos, reunions acadè-
miques. El negoci turístic està segmentat 
en diverses activitats atenent tant als 
nivells de renda dels clients -turisme de 
luxe, turisme de masses, etc.- com per les 
raons del viatge- vacacional, de negocis 
i congressos, etc.- i que tenen les seves 
característiques específiques.

Tant la magnitud del negoci com la 
varietat d’activitats implicades comporta 
que hi hagi una gran pluralitat d’interes-
sos empresarials implicats en el sector. 
El grau de concentració empresarial és 

sens dubte menor que en altres sectors, 
fet que no impedeix veure que hi una 
sèrie de sectors i grups que juguen un 
paper clau en la seva expansió, però que 
sovint depenen molt de les iniciatives 
“polítiques” locals per garantir una imat-
ge de la ciutat orientada a atreure tota 
aquesta varietat de visitants que fornei-
xen el negoci.

El transport aeri, un factor clau

L’expansió turística és un resultat direc-
te de l’abaratiment del cost del transport. 
I és el transport aeronàutic el que ha ju-
gat un paper fonamental per garantir 
el flux massiu d’arribada de visitants. 
Especialment, l’expansió de les compa-
nyies aèries de baix cost, que permeten 
l’arribada de molta més gent. Només cal 
comparar dades i observar que fa uns 
vint anys un viatge senzill a qualsevol 
destí europeu costava entre 350 i 400 

euros, molt més que el cost actual. Les 
companyies de baix cost són per tant un 
agent primordial en el “boom” turístic. 
Les principals companyies d’aquest tipus 
que operen a El Prat són les companyi-
es locals Vueling (participada majorità-
riament per Iberia-IAG), Spanair (em-
presa creada per l’escandinava SAS i el 
fracassat grup de viatges Marsans, ara 
pràcticament en mans de les institucions 
públiques catalanes) i Air Europa (part 
del grup turístic Globalia, propietat de 
la família salmantina Hidalgo, conegut 
per la filial Viajes Halcón). Quant a les 
estrangeres, Ryanair (irlandesa, creació 
de C.T Ryan i M. O’Leary, una verdade-
ra xucladora de subvencions públiques i 
tot un model de baix cost i baixa quali-
tat), la britànica Easy Jet (de l’empresari 
greco-britànic S.Haji-Ioannu), que són 
les veritables creadores del model de vols 
barats. I moltes altres, especialment les 
alemanyes Air Berlin, Germanwings, la 
polaca Wizz Air, la noruega Norwegian 
Airlines, la irlandesa Air Lingus i diver-
ses “segones marques” dels grans grups, 
com Swiss (filial de Lufthansa) o CSA 
(lligada a Air France-KLM). 

Els creuers, el negoci emergent

Els darrers anys hem presenciat també 
l’esclat de l’arribada de creuers a la ciu-
tat. El fet que Barcelona sigui un punt 
de partida de molts creuers fa que com a 
mitjà de transport es combini amb l’avió 
o altres tipus de transport. Els creuers 
també han reforçat el negoci dels auto-
busos que transporten turistes en visi-
tes breus, que abans eren característics 
del turisme de platja que venia a fer un 
“tour” a la ciutat. La web del Port dóna 
un llistat de 52 companyies de creuers 
que operen al Port, però en molts casos 
es tracta de marques que comparteixen 
els mateixos vaixells. Les dues grans 
companyies de creuers són nord-ameri-
canes, Carnival Cruises (que opera tam-
bé amb marques com Costa Crociere o 
Cunard) i Royal Caribbean (propietària 

de l’espanyola Pullmantur).

L’hostaleria, el gran negoci turístic

Sens dubte els hotels són el gran negoci 
turístic de la ciutat. El seu creixement ha 
estat paral·lel al de l’arribada de turis-
tes. Resumint unes xifres molt diverses 
segons les fonts, hem passat de 118 ho-
tels al 1990 fins a 372 al final del 2009, 
de 10.265 habitacions hoteleres fins a 
35.220 a finals del 2009. Un creixement 
tan gran, amb la varietat de nivells que 
caracteritza el sistema hoteler, que dóna 
lloc perquè hi entrin molts operadors. És 
a més un sector on sovint trobem una se-
paració entre els promotors de les instal-

lacions hoteleres, una mera variant de la 
inversió immobiliària, i els operadors de 
les instal·lacions, els que habitualment 
donen el nom a les cadenes. A vegades 
les dues figures s’ajunten i a vegades 
no. A vegades també operen franquícies, 
empreses familiars que operen amb una 
“marca” aliena. En resum, trobem opera-
dors de molt diferent nivell. L’amplitud 
del mercat i les característiques del ne-
goci permeten la coexistència de moltes 
empreses. 

Malgrat això, el propi creixement del 
mercat ha donat lloc a la creació de grans 
i mitjanes cadenes hoteleres, tant a es-
cala global com a escala local. Entre els 
grups hotelers locals podem destacar els 
següents:

HUSA, la cadena de la família Gas-
part, una de les més antigues de la ciutat 

E

lLa ciutat industrial dels 
70 té ara el seu motor 
econòmic en els 7 milions de 
turistes i les 14 milions de 
pernoctacions del 2010

lTot i la pluralitat 
d’interessos empresarials 
vinculats al sector, certs 
grups juguen un paper clau 
en la seva expansió

mAnEl SAlA “ullS”
El port de Barcelona és el quart del món en visites de 
creuers. Durant l’any 2011 la ciutat ha rebut 1.300.000 
creueristes, un 16% més que l’any anterior

2pASSA A lA pàgInA 18



CARRER121 desembre 2011 DOSSIER 18

i amb la icona d’en Joan Gaspart sempre 
present en la vida local, tant per la seva 
relació amb el Futbol Club Barcelona 
com pel seu paper a la patronal hostale-
ra i al Patronat Barcelona Turisme. El 
seu origen es troba en el tradicional Ho-
tel Oriente de la Rambla. Actualment el 
grup opera algun dels hotels més luxosos 
de la ciutat, com el Palace (antic Ritz), 
el polèmic Miramar de Montjuïc, el Rei 
Juan Carlos (propietat d’un grup saudi-
ta) i el Gran Hotel Florida, però també ho 
fa en hotels de diferents categories.

La cadena hotels Catalònia, de la fa-
mília Vallet, opera 22 hotels a la ciutat, 
la majoria de 3 estrelles, repartits per tot 
Barcelona i orientats a un turisme més 
modest.

Derby Hotels, de Joan Clos, propie-
tari del Museu Egipci, amb una xarxa de 
7 hotels a la ciutat, alguns de nivell alt 
(Claris, Gran Derby).

Hotusa, la cadena promoguda per 
l’empresari d’origen gallec Amador Fer-
nández. Es va iniciar com una central de 
reserves, però poc a poc ha passat a la 
gestió d’hotels propis. La seva icona a la 
ciutat és l’hotel del World Trade Center 
del Port.

Expo Hotels, de la família Mestre. 
Les seves icones són l’hotel Expo, proper 
a l’estació de Sants, i el Princesa Sofia. 
Aquest grup va ser fa uns anys objecte 
de crítiques del moviment veïnal valen-
cià en la campanya “Salvem el Botànic!”.

Núñez y Navarro, el grup construc-
tor de la família de delinqüents fiscals, 
també té la seva pota hostalera. La seva 
icona és l’hotel que ocupa l’antiga seu de 
la Companyia de Tabacs a la Rambla.

El Grup Gargallo, de l’empresari 
d’origen aragonès Miguel Gargallo, con-
trola 7 hotels tradicionals a Ciutat Vella 
(Barcino, Gótico, Suizo, Rialto...).

El Grup Hesperia, controlat per la 
família Castro, famosos per la seva acti-
vitat com a promotors immobiliaris. Des-
prés de moltes facècies han acabat con-
vertint-se en els principals accionistes de 
la cadena NH, especialitzada en hotels 
de negocis de nivell mitjà.

H10 Hotels, una cadena d’hotelers de 
Salou que controla 3 hotels a la ciutat (el 
més cèntric, el Catalunya Plaza).

Sercotel, una cadena propietat d’ex-
directius de NH amb la família Gallardo 
(propietaris de Laboratoris Almirall i un 
important grup inversor), controla més 
de 20 hotels de nivell mitjà.

Grup Majèstic, de la família Soldevi-
la, antics empresaris del tèxtil reconver-
tits, estretament lligats a Convergència, 
com ho mostra que el seu hotel de passeig 
de Gràcia sigui el lloc on celebra CiU les 
seves nits electorals i on va tenir lloc el 
famós “pacte” amb Aznar.

Altres grups locals se centren en l’ex-
plotació d’hotels singulars, com és el cas 
de l’Hotel Regina (de la família Roig), el 
Gallery (de la família Gómez Casals) o 
l’Oliva de plaça Catalunya, de la família 
Valderrama, implicats en el cas Palau.

Amb un mercat tan ample trobem 
però presència de moltes cadenes fora-
nes, bé explotant hotels singulars (Melià, 
Hilton, Mandarín Oriental, Ramada...), 
bé amb cadenes, com és el cas del grup 
francès Accor (Novotel, Ibis), o els espa-
nyols AC Hotels, Confortel (de l’ONCE), 
Barceló, Rafael, Silken, Vincci, etc. I és 
que el mercat és tan gran que queda es-
pai per a molta gent.

Apartaments turístics: 
l’altra hostaleria

Si alguna activitat mostra la relació entre 
el negoci turístic i l’immobiliari, aquesta 
no és una altra que la del sector relati-
vament nou dels apartaments turístics, 
orientats majoritàriament a un turisme 
més modest que el dels hotels. En dades 
de 2009 hi havia a Barcelona 2.535 apar-
taments turístics repartits per la ciutat, 
concentrats especialment a Ciutat Vella 
(1.190) i l’Eixample (658). Aquest és un 
negoci molt més descentralitzat i on no 
hi figuren grans cadenes, malgrat que 

pels diferents conflictes que hem conegut 
d’assetjament immobiliari, tot apunta 
que els principals beneficiaris del negoci 
són famílies benestants de la ciutat.

Restaurants i comerç

Com ja s’ha indicat, el turisme no tan 
sols viatja i dorm, també menja i compra. 
Les possibilitats de diversificació són en 
aquest cas encara més grans que en l’hos-
taleria, ja que sovint la inversió és més 
petita. A més, cal tenir en compte la ja ci-
tada segmentació del turisme, que es tra-
dueix en diversos models de restaurants. 
Alguns són d’alt estànding per a turistes 
de superluxe, un fet que els darrers anys 

ha portat a l’obertura de restaurants 
“Michelin” a alguns dels grans hotels de 
la ciutat. Altres estan molt lligats al tu-
risme de negocis (potser el Port Olímpic 
és un dels espais emblemàtics d’aquest 
model). Altres estan orientats a un turis-
me de menú més o menys sofisticat i han 

donat lloc a l’aparició d’algunes cadenes 
de restauració a preus mitjans clara-
ment dissenyats per a turistes, com són 
els grups Artemi Nolla (el Mussol, Tapa 
Tapa, Qu Qu, Txapela...), Cacheiro (Tro-
bador, Tenorio, Tramoia...) que es dispu-
ten l’eix central de l’Eixample, el Sagardi 
(especialitzat en bars de tapes basques), 
arribant a les diferents cadenes de “fast 
food”, on recalen els turistes menys exi-
gents o amb menys diners a la butxaca.

La mateixa gradació la trobem al sec-
tor comercial En aquest cas, els dos mo-
dels es troben a dos espais emblemàtics de 
la ciutat: el passeig de Gràcia i la Rambla. 
El primer concentra una gran part dels 
comerços de gran luxe, molts d’ells forans, 
dirigits a un públic d’ingressos molt alts. 
No és casualitat que l’alcalde que es va 
oposar a la reforma de la Diagonal ara 
proposi com a prioritat “dignificar” el pas-
seig de Gràcia, com a part del projecte de 
convertir la ciutat en gran centre comerci-
al. A l’altra banda, la Rambla concentra la 
major part de comerços de “souvenirs” tro-
nats, i el seu model està colonitzant àrees 
properes de Ciutat Vella.

El lleure

El lleure és una altra part del negoci tu-
rístic. Té moltes variants, i una d’elles 
és la cultural. Els museus acostumen a 
ser una part substancial de les visites. 
Posats a trobar dues icones del lleure 
barceloní podríem considerar, per una 

banda, el Futbol Club Barcelona. El seu 
museu és el més visitat de la ciutat, enca-
ra que no es pot considerar que es tracti 
pròpiament d’una visita “cultural”, i el 
seu camp és també destí d’uns pocs afor-
tunats que es poden pagar l’entrada a un 
partit. L’altra podria ser el Gran Casino 
de Barcelona, propietat del Grup Pere-
lada, de la família Suqué-Mateu, hereus 
del primer alcalde franquista de la ciu-
tat, Miquel Mateu, que també explota el 
casino de Perelada i té interessos en la 
producció de vins i la química. 

No es pot tampoc perdre de vista la 
possible relació entre alguns models de 
turisme i activitats il·legals, especial-
ment la prostitució, una de les formes 
més abjectes d’explotació humana.

Congressos i fires

L’última pota per considerar és tota l’ac-
tivitat que es mou al voltant de les fires 
i els congressos, i que té molta presència 
d’iniciativa pública (des del suport de la 
Fira de Barcelona fins al finançament de 
congressos científics). Activitats que es 
mouen amb pautes diferents que el turis-
me convencional, però que també influ-
eixen sobre el negoci turístic tradicional.

Dos comentaris finals

Hem tractat de fer un petit mapa des-
criptiu de tot allò que es mou al voltant 
d’aquesta activitat complexa que anome-
nem “turisme” i que s’ha convertit en un 
puntal de l’economia local. Es tracta d’una 
activitat tan gran i complexa que dóna 
oportunitat a molts negocis diferents. Això 
també explica la potència dels “lobbys” del 
sector, que tenen molts interessos al dar-
rere i que són capaços d’influir sobre les 
polítiques locals. El recent debat sobre la 
pista de gel de la plaça de Catalunya és 
una bona mostra de la seva influència, i 
s’ha fet precisament utilitzant una vari-
ant del negoci turístic (el de les compres) 
com a justificació d’un projecte discutit. 
Estem davant d’un grup de pressió amb 
moltes cares (culturals, esportives, econò-
miques) però que té com a principal argu-
ment la importància que té actualment 
l’activitat turística per a la ciutat.

Un altre tema és que aquestes justifi-
cacions ignoren olímpicament els costos 
socials que genera el model, tant els di-
rectament locals (assetjament immobi-
liari, desertització comercial, ús de l’es-
pai), com els més globals, com l’impacte 
ecològic d’un model que es basa en el 
transport massiu i contaminant de mi-
lions de persones. Per això la lluita per 
aconseguir una ciutat més amable per 
als seus vianants necessita elaborar una 
estratègia que tingui en compte el paper 
que juga el sector a la ciutat i sàpiga tro-
bar-hi alternatives.

lEl grup de pressió vinculat al 
sector del turisme té moltes 
cares, però el seu principal 
argument és la importància 
que aquest té per a la ciutat

jOAn mOREjón
L’ús de l’espai públic és un dels debats pendents sobre l’impacte del turisme

2 vE DE lA pàgInA 17

Segons les xifres publicades a l’informe del 2010 de Barcelona Turisme i a 
l’Anuari Estadístic Municipal de 2011, en 20 anys el creixement de visitants ha 
sigut espectacular: del 1990 al 2010, els passatgers de l’aeroport de Barcelona 
han passat de 9.048.657 a 29.209.595; els de creuers, de 115.137 a 2.350.283; i 
els del bus turístic, de 23.759 a 1.925.226.

3 Mentre que l’any 1990 el 80% dels turistes eren homes, han passat a ser el 60% 
el 2010. Per edats, de 0 a 24 anys, 4%; de 25 a 34 anys, 22%; de 35 a 54 anys, 62% i 
de més de 55 anys, 12%.

3 L’any 2010 es van comptabilitzar 310 celebracions de congressos, 226 
jornades i cursos i 1.602 convencions. En tots ells van participar 616.833 
persones, el 84,3% de les quals eren estrangeres.

3 La gran majoria de visites corresponen a vacances (50%), un 42% a negocis i 
un 8% a altres motius. El 72% dels visitants procedeixen de l’estranger, per ordre 
d’importància, de França, Itàlia, EUA, Alemanya, Regne Unit i Japó. Quant als 
mitjans de transport, ni més ni menys que un 76% hi arriba en avió.

3 Entre els llocs més freqüentats pels turistes, i superant els dos milions 
de visites, es troben el Temple Expiatori de la Sagrada Família i el centre 
CosmoCaixa. I superant el milió, per ordre d’importància, l’Aquarium, Caixa 
Fòrum, el Castell de Montjuïc, el museu Picasso, el museu del FC Barcelona, el 
telefèric de Montjuïc, la Fundació Miró, el Zoo i La Pedrera.

3 Sobre les dades relacionades amb el sector laboral, les xifres parlen de 
7.346 centres de treball i d’un total de 63.144 treballadors, 13.486 dels quals ho 
fan a diferents hotels, 44.777 a restaurants i 399 a agències de viatges.

Algunes dades del turisme
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mARIA fAvà
periodista

a inauguració de l’hotel Prince-
sa Sofia de la Diagonal el juliol 
del 1975 va ser un gran esdeve-

niment ciutadà perquè aleshores Bar-
celona anava escassa d’hotels, els que 
hi havia tenien tanta solera com esca-
rabats i els visitants de la “Ciudad de 
Ferias y Congresos” havien d’anar a dor-
mir a Sitges.

Aquesta devia ser l’última bona noti-
cia relacionada amb els hotels. Una dèca-
da després, el pla d’hotels previ als Jocs 
Olímpics ja va ser pedra de toc. El movi-
ment veïnal va alertar dels perills de fer-
ne massa, però no li van fer cas. L’eufòria 
olímpica es va carregar la disciplina ur-
bana imposada durant els primers anys 
vuitanta. Com a dany col·lateral d’aquell 
primer pla d’hotels cal comptabilitzar la 
“dimissió” del director del diari Avui per 
haver permès la publicació d’informaci-
ons massa critiques amb el projecte. Amb 
l’excusa olímpica es van aixecar hotels en 
sòl qualificat d’equipament, un precedent 
fatal que llastrarà la ciutat i que es farà 
extensiu a altres construccions de dubto-
sa utilitat pública. I des dels Jocs el nom-
bre d’hotels no ha parat de créixer.

A finals del 2011 hi ha entre 300 i 
700 establiments hotelers a la ciutat, 
segons les diverses fonts consultades 
(veure quadre). En el que sí que coinci-
deixen és en el nombre total de llits, uns 
60.000. L’Ajuntament només compta els 
hotels. Booking, la central més gran de 
reserves, ho compta tot: hotels, hostals, 
apartaments turístics legals, albergs... i 
per això arriba als 700 establiments. Tu-
risme de Barcelona no se sap exactament 
què compta perquè es queda en una xi-
fra entremig. I el que ningú no és capaç 

d’avaluar de manera fiable és la quan-
titat de pisos turístics il·legals que cada 
cop proliferen més i sobretot en els barris 
més de moda i més propers al mar. No-
més cal donar una ullada a Internet. Els 
operadors legals d’aquest tipus de servei 
estan que trinen per la competència des-
lleial i donen xifres exagerades del feno-
men que tampoc no són creïbles.

A més dels que ja existeixen, en 
aquests moments  estan en obres tretze 
hotels més, amb un total de 1.000 llits i 
que està previst que obrin l’any que ve. 
“Són hotels petits i de categoria” asse-
guren a l’Ajuntament. El que no hi ha 
manera de saber és quants més estan 
en projecte i/o en tramitació de llicència, 
perquè malgrat la crisi el fenomen va 
en augment, creixen les pernoctacions i 

cada dia es veuen més turistes per la ciu-
tat, fins i tot en temporada baixa.

Els nyaps més sonats

Des dels anys previs als Jocs no ha cessat 
la polèmica sobre la quantitat i la conve-
niència dels hotels. Però el malestar ciu-
tadà no ha impedit obrir-ne de nous i que 
alguns es convertissin en grans fiascos 
econòmics (com el de Miramar, en el qual 
fins i tot l’Ajuntament, que n’era soci, es 
va enganxar els dits), nyaps urbanístics 
notables (el Vela, el Sarrià...) o escàndols 
que han arribat al jutjat, com el nonat ho-
tel del Palau de la Música. En la llista dels 
hotels polèmics cal afegir el de la Rambla 
del Raval o el del Tibidabo, durant la cons-
trucció del qual es va destruir una part del 
jardí dissenyat per Rubió i Tudurí. 

El gran mullader organitzat al voltant 
del projecte de l’hotel del Palau va donar 
l’empenta definitiva a l’aprovació d’un 
pla d’usos que impedia obrir-ne de nous a 
Ciutat Vella. El bipartit municipal ho va 
aprovar l’any passat, quan ja havia dimi-
tit la regidora Itzíar González, que en va 
ser la impulsora. Però mentre es tancava 
l’aixeta per als hotels al centre històric 
es continuaven donant llicències per a la 
zona del Poblenou, on ara és habitual veu-
re cues de forasters arrossegant la maleta 
per les estacions sense escales mecàni-
ques ni ascensors de la Línia 4 del metro.

Quan l’alcalde Xavier Trias estava a 
l’oposició havia dit manta vegades que vo-
lia tornar la ciutat als barcelonins i aca-
bar amb la Barcelona-aparador. Aquestes 

bones intencions, que el moviment veïnal 
aplaudia, s’han començat a posar en dub-
te quan a començaments de novembre, en 
un plenari del districte de Ciutat Vella, 
es va obrir la porta a fer nous hotels en 
aquesta zona. Un mes abans, Trias ja ha-
via insinuat que calia hotels de cinc estre-
lles. I la regidora de Ciutat Vella, Mercè 
Homs, ha acabat de posar les coses clares 
en manifestar que el que cal són hotels 
petits i luxosos que “atrauen un tipus de 
turisme que no crea problemes”. Els 13 
establiments que ara estan en obres cor-
respondrien a aquesta tipologia. 

A favor dels hotels hi ha un argument 
de pes: El turisme fa anys que represen-
ta el 16% del PIB de la ciutat. Diuen. 
Un percentatge que s’augura que anirà 
en alça, perquè la crisi no ha estroncat 
l’arribada de turistes i Barcelona s’ha 
convertit, a nivell d’Europa, en un dels 
destins preferits per a estades curtes.

Un diari de la ciutat que abans de les 
eleccions estava molt pròxim als socia-
listes i que ara està virant cap als nous 
aires que bufen a la Casa Gran va publi-
car una enquesta segons la qual el 60% 
dels ciutadans està a favor del turisme 
i que només al 32% el disgusta el feno-
men. Aquests 32% afectats de turistofò-
bia són els que pensen que els barcelo-
nins paguen per uns serveis (transports i 
neteja sobretot) però que se’n beneficien 
(i n’abusen) els forasters. El nou govern 
municipal estudia, en contra de la seva 
posició quan estava a l’oposició, la impo-
sició d’una taxa turística que gravaria les 
pernoctacions i que revertiria en la pro-
moció del propi sector. El gremi d’hote-
lers sempre se n’ha posicionat en contra.

Sense taxa turística que aniria a les 
arques municipals i que d’alguna mane-
ra pagaria el desgast que els turistes fan 
a la ciutat, la pregunta és quin benefici 
en treu el veí de Barcelona (no l’hote-
ler) de l’allau de viatgers. Potser el fet 
d’haver perdut sòl que s’hauria destinat 
a equipaments; que la ciutat s’hagi con-
vertit en l’annex de Port Aventura; que 
no es pugui prendre un cafè a cap ter-
rassa de la Rambla perquè les taules es 
reserven per als àpats dels turistes; que 
s’hagin augmentat els preus de la res-
tauració... I això sense fer esment dels 
arguments més fòbics i escatològics que 
tothom té en ment.

Més hotels a la ciutat aparador

lHoms, la nova regidora de 
Ciutat Vella, creu que calen 
“hotels petits i luxosos que 
atrauen un tipus de turisme 
que no crea problemes”

L

El 26 de novembre del 2009 es va inaugurar al passeig de 
Gràcia l’hotel Mandarín Oriental, que encara avui és el 
més car i glamourós de la ciutat. Va suposar una inversió 
confessada de 150 milions d’euros, que aquí va capitanejar el 
grup andorrà Reig. Aquella mateixa setmana, la Creu Roja va 
començar a distribuir a Barcelona, que ja notava la crisi, uns 
“kits” de supervivència per als més desvalguts.

En aquests dos anys d’existència, l’hotel ha acollit els 
hostes més escandalosament rics (o directament espoliadors), 
com la reina Noor de Jordania, que va venir a Barcelona per 
anar de botigues al passeig de Gràcia.

Té 98 habitacions i quan es va inaugurar la més barata, 

sense vistes al passeig de Gràcia, costava 540 euros la nit i la 
suite Penthouse, la més cara, 8.560 euros. En aquest dos anys 
els pobres rics també deuen haver notat la crisi, perquè ara 
publiciten l’hotel per Internet amb una rebaixa substancial: 
315 euros l’habitació més barata i 7.200 la més cara. Aquesta 
suite té 236 metres quadrats, dos dormitoris, tres banys i 
majordom privat.

Maria Reig, la cara visible i visiblement retocada del grup 
Reig, va justificar la seva aliança amb la cadena Mandarín 
Oriental per les “similituds de Hong Kong amb Andorra i 
Barcelona” ja que va les tres son comunitats “individualistes, 
valentes, atrevides i orgulloses”.

Entre el luxe i la misèria 

IgnASI R. REnOm
L’hotel Mandarín del passeig de Gràcia, promogut pel grup andorrà Reig, és el més car de Barcelona

3 Nombre d’establiments hotelers 
segons les fonts
Segons l’Ajuntament: 300
Segons el Gremi d’Hotelers: 328
Segons Turisme de Barcelona: 400
Segons Booking (*): 706
(*) Booking és una central de comandes 
hoteleres que controla la majoria dels 
hotels d’arreu

3 On n’hi ha més?
Ciutat Vella i Gòtic: 339
Eixample: 112
Sagrada Família: 100
Poblenou i la Vila Olímpica: 58

3 Per categories
De 4 estrelles: 144
De 3 estrelles: 117
De 2 estrelles: 92
De 1 estrella: 47
De 5 estrelles: 22
Sense classificar: 
(apartaments i albergs) 284

3 La xifra aproximada de llits, segons 
l’Ajuntament, és de 60.000.
3 Els apartaments turístics il·legals 
no estan estimats. Abunden sobretot a 
Ciutat Vella i a la Barceloneta, però n’hi 
ha per tot Barcelona

¿Quants hotels hi 
ha a Barcelona?
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Recuperar las Ramblas, recuperar la calle
luIS CAlDEIRO

a mañana del 5 de noviembre 
amaneció nublada. A las once, 
un extraño grupo de entre cin-

cuenta y cien personas se congregaba 
junto a la Fuente de Canaletas. No eran 
extraños por su aspecto, sino por su ac-
titud: simplemente no hacían lo que se 
supone que deben hacer las personas en 
ese lugar. No celebraban una victoria 
del Barça, ni esperaban a una cita, ni 
fotografiaban compulsivamente lo que 
veían. No. Sólo se reunían. Unos de pie 
y otros sentados, unos hablando y otros 
escuchando, parecían recobrar así una 
antigua y olvidada actividad. Que algo 
tan elemental -reunirse para escuchar y 
hablar en la vía pública- provoque hoy 
extrañeza en los propios viandantes, nos 
da la medida de hasta qué punto noso-
tros, el pueblo, hemos perdido la calle. 
Y los organizadores -la Asociación de 
Vecinos del Barri Gòtic y el Colectivo 
Accions Urbanes-, conscientes de ello, 
convocaron ese acto. Su objetivo era 
múltiple: Por una parte, recordar -me-
diante un recorrido con seis paradas en 
lugares emblemáticos- lo que fueron las 
Ramblas: el ágora de la ciudad, su es-
pacio público simbólico por excelencia, 
escenario de sus grandes acontecimien-
tos y epicentro de su vida civil. Nada que 
ver con la actual, a la que los organiza-
dores describen como “un cruce entre un 
circo y una feria chabacana” y como “el 
ejemplo más significativo de los efectos 
perversos de la sobreexplotación turís-
tica”. De paso, se denunciaba el modelo 
de ciudad que ha provocado esta situa-
ción, impuesto desde el poder municipal 
a conciencia. Un modelo que persigue un 
espacio público dócil, transparente y sin 
conflictos, enfocado básicamente hacia 
el consumo y al servicio de determina-
dos intereses empresariales -el sector 
turístico, en este caso-.

Pero también se trataba de reivindi-
car un territorio. La aplicación de ese 
modelo de ciudad ha hecho que un lugar 
al que “la gente venía no sólo para pasar, 
sino para ver pasar y, sobre todo, para 
ver quién y qué pasaba” -en palabras 
del antropólogo Manuel Delgado- ahora 
arranque expresiones como “antes venía 
a la Rambla, pero ya no”. El propio título 
del acto (“Tornem a la Rambla”) refleja 
ese sentimiento de pérdida, y también el 
intento de restañarla, siquiera durante 
una mañana. Por eso los organizadores 
pidieron a los asistentes que trajeran 
sus propias sillas: porque sentarse en la 
calle es apropiarse de ella. En este caso, 
reapropiársela.

Seis paradas

Tras las presentaciones, la comitiva fue 
desgranando seis paradas significativas 
en la vida de las Ramblas, con un ponen-
te encargado de glosar cada una de ellas. 
La primera fue la Fuente de Canaletas, 
espacio indisolublemente unido a las ce-
lebraciones del Barça, quizá la última 
manifestación popular espontánea y no 
controlada de esta ciudad. Andrés Ante-

bi, antropólogo y documentalista del Ob-
servatori de la Vida Quotidiana (OVQ), 
indagó en sus orígenes, mencionando de 
paso el patético intento de domesticar 
estas celebraciones mediante el montaje 
de un show paralelo en Plaza Catalu-
ña, perpetrado por el Ayuntamiento en 
connivencia con los medios de comuni-
cación. También hubo un recuerdo para 
las sillas de pago -inseparables del pai-
saje ramblero durante años-, sustituidas 
ahora por otras más individualizadas y 
ancladas al suelo.

La segunda parada -Rambla dels 
Estudis- corrió a cargo de Manuel Del-
gado, quien entrelazó el análisis antro-
pológico con sus vivencias personales: 
“durante décadas venía a ver qué pa-
saba, y nos arremolinábamos entorno a 
cualquier acontecimiento. Todo era un 
espectáculo”. La Rambla –dijo- era y 
es una pasarela, donde igual brillaban 
locales de referencia como el Drugstore 
Liceo (“siempre abierto y donde siempre 
acababas la noche”), que se abroncaba 
a la gente elegante que entraba y sa-
lía del Liceo (¿qué dirían hoy La Van-
guardia, las Ordenanzas Cívicas, Felip 
Puig?) o deambulaban personajes como 
Nazario, Ocaña o Alberto Cardín -maes-
tro de antropólogos-. Una calle viva, 
en definitiva, pero también peligrosa 
para los poderes públicos: todavía hoy 
les está prohibido a las manifestaciones 
descender por ella.

Frente al Mercado de la Boquería, ya 
en la tercera parada, Montserrat Ram-
blis, trabajadora del Bar Sant Josep, 
tomó el micrófono para denunciar la ac-
tual decadencia del mercado: la oferta se 
dirige hoy al turista low cost, lo que trae 
su degradación y masificación, aparte de 
la huida del cliente autóctono y una com-
petencia desleal difícil de capear para el 
puesto tradicional. 

Sólo unos metros más abajo, en el Pla 
de la Boquería, esperaba Josep Cots, pro-
pietario de la librería Documenta, quien 
volvió a advertir del cierre del  comercio 
de proximidad (el de toda la vida) y su 
sustitución por las tiendas dedicadas al 
turismo. Y el colectivo Punt 6 aportó, 
por su parte, la perspectiva de género al 
problema de las Ramblas. Aunque para 
perspectiva de género, la de Margarita 
Carreras, trabajadora sexual desde hace 
22 años. Junto a Santa Mónica (tradicio-
nal zona canalla y de prostitución), Mar-
garita comenzó helando a la concurrencia 
políticamente correcta con una pública 
muestra de orgullo (“soy prostituta por-
que quiero”) y condenó las políticas mu-
nicipales de cierre de meublés y de crimi-

nalización de las trabajadoras sexuales, 
a las que se pretende “invisibilizar”. Fue 
sin duda la voz más contundente de todo 
el recorrido y dejó frases como puños: 
“Esta ciudad es ya una triste ciudad y 
además ya no es mía”; “me siento extran-
jera en este barrio” o “hemos vuelto al 
ejército de salvación”.

Un digno colofón

El acto finalizó allá donde muere la 
Rambla, es decir, en el mar, en el Moll 
de la Fusta. Y fue Jordi Bonet, pre-
sidente de la FAVB, el encargado de 
cerrarlo con unas últimas palabras. 
Bonet denunció la sustracción del mar 
y el horizonte a los ojos de los barcelo-
neses –ocultos tras el Maremágnum, el 
World Trade Center y el Hotel Vela- y 
el proyecto de la autoridad portuaria 
de acoger barcos de lujo. Pero lo mejor 
fue cuando, a punto de terminar el acto, 
tres policías portuarios se acercaron al 
grupo. “Sólo queríamos saber qué esta-
ba pasando” dijo -muy amablemente- 
uno de los agentes. Está claro que no ser 
turista resulta sospechoso.

L

“La Historia se ha movido a 
base de contravenir las normas”
Invitado de lujo fue el antropólogo Manuel Delgado quien, interrogado sobre 
la pérdida de la calle por parte de los ciudadanos, contestó: “la solución es 
reapropiárnosla, volver a ella. Y estar, claro está”. ¿Pero y si chocamos contra la 
legalidad (Ordenanzas Cívicas, etc.)? “La Historia siempre se ha movido a base 
de contravenir las normas y las leyes. Por eso me gusta una plaza que hay en mi 
barrio, en Fort Pienc: los niños se pasan las horas jugando bajo un cartel que 
reza: Prohibido jugar a pelota”.

néStOR bOgAjO
Josep Cots, propietario de la librería Documenta, advierte sobre el cierre del comercio de proximidad

lEl encuentro denunció 
un modelo de ciudad que 
persigue un espacio público 
dócil y sin conflictos, al 
servicio del sector turístico



CARRER121 desembre 2011 DOSSIER 21

“Atraure el turisme va ser un dels objectius 
de la transformació ‘gòtica’ de Ciutat Vella”

vICEnt CAnEt

gustín Cócola (La Plata, 
1979), expert en histò-
ria de l’art i restauració 

de monuments, va presentar el 
juny de 2010 la seua tesi doctoral 
en el Departament d’Història de 
l’Art de la Universitat de Barce-
lona i que ha donat lloc al llibre 
El Barrio Gótico de Barcelona. 
Planificación del pasado e ima-
gen de marca, publicat el juliol 
de 2011 per Ediciones Madroño. 
“Quan vaig venir aquí em va cri-
dar l’atenció que el barri Gòtic 
tenia moltes parts que s’havien 
reconstruït recentment”. Cócola 
es va documentar i “efectiva-
ment, vaig constatar que s’havia 
restaurat una part important 
del barri Gòtic en el segle XX”. 
Va observar que encara faltaven 
edificis per investigar i es va de-
cidir a dedicar la seua tesi doc-
toral a la reconstrucció “gòtica” 
de l’antic barri de la Catedral i 
en la qual analitza més de 40 in-
tervencions, en aquest barri i el 
carrer Montcada. 

Quines motivacions porten 
a les autoritats municipals 
i a la burgesia barcelonina 
a voler transformar a l’estil 
gòtic el centre de Barcelona?
L’origen de la idea de crear 

un “barri gòtic”, és a dir, recons-
truir amb estil gòtic l’antic barri 
de la Catedral, sorgeix del naci-
onalisme català. Tots els nacio-
nalismes europeus tenen l’Edat 
Mitjana com la seva època glori-
osa. Això és així perquè la bur-
gesia neix com a classe social en 
l’època medieval, i el nacionalis-
me és un producte de la revolu-
ció francesa i de la burgesia. Per 
tant, si l’origen d’una nació està 
a l’Edat Mitjana, Catalunya va 
ser una potència política a la 
Mediterrània en aquella època, 
cal demostrar-ho visualment en 
l’arquitectura del centre histò-
ric i esborrar tots els elements 
posteriors i presentar-los en la 
seua forma ideal medieval: així 
es demostra una continuïtat his-
tòrica de la nació.  

Amb tot, no és l’únic factor 
a tenir en compte, ja que a fi-
nals del segle XIX el districte 
de Ciutat Vella estava molt 
abandonat i degradat. De fet, 
l’Eixample es va construir per 
poder tenir una ciutat nova que 
evités els problemes de salut, 
humitat, higiene i massificació 
que tenia el nucli antic, del qual 
la burgesia barcelonina estava 
desitjant marxar-ne. Per mi-
llorar aquesta situació, a finals 
del segle XIX i principis del XX 
es comença a planificar la re-
forma interior per “sanejar” la 
ciutat antiga. Com a part de la 
reforma interior, s’inicia l’ober-
tura de la Via Laietana, per la 
qual cosa es recull una quanti-
tat ingent de material d’interès 
històric, cosa que va provocar el 
debat de què fer-ne i on reubi-
car-lo. Tot just el 1912, s’havia 
acabat de reconstruir la façana 
de la catedral i es va apostar per 
“adequar” l’entorn del temple a 
una aparença més “gòtica”: amb 
la transformació d’edificis amb 
un altre estil (a partir de l’afe-
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git d’elements “medievalitzants” 
com ara portes, finestres, colum-
nes o reconstrucció d’espais per 
imitar un suposat original) o bé 
trasllat d’edificacions originals.

L’altre factor que va determi-
nar la reconstrucció “gòtica” del 
barri de la catedral és la impor-
tància econòmica que adquireix 

el turisme, no com l’entenem ara, 
massificat i de “sol i platja”, però 
sí un d’elitista i cultural que volia 
redescobrir les ciutats antigues. 
A principis del segle XX el centre 
històric de la ciutat estava mas-
sa degradat per atraure turisme. 
D’aquesta manera, les obres per 
“medievalitzar” el centre històric 
es van poder justificar com una 
inversió que serviria per atreure 
els turistes i, per tant, les obres 
no serien una despesa perduda. 
En 1908 neix la Societat d’Atrac-
ció de Forasters (SAF) a Barcelo-
na, la primera organització turís-
tica de tot l’Estat. Acollia polítics 
i empresaris locals que exigien la 
reforma interior, i exigien fer-ho 
des d’un punt de vista artístic de 
tot el barri que el dotés d’atractiu.

Alhora, també hi havia 
corrents de restauració 

que apostaven per 
“reconstruir” els edificis 
perquè s’assemblaren el 
més possible a l’original i 
per treure qualsevol senyal 
d’intervenció posterior.
Avui en dia reconstruir un 

edifici està prohibit. Només és 
permès en cas que s’haja destru-
ït un edifici en època de guerra. 
Avui mateix tot això està prohi-
bit a partir de la Carta d’Atenes 
(1931), però en aquell moment 
era habitual i acceptat, tot i que 
hi havia debat al respecte. A fi-
nals del segle XIX i principis del 
XX era habitual intentar recu-
perar la forma més antiga, allò 
que es considerava que era el 
seu estil “original”, traient tots 
els afegits posteriors. 

En els anys vint, l’historiador 
Agustí Duran i Sanpere va indi-
car, irònicament, quan feia pocs 
anys que s’havia instaurat el 
nom de Gòtic per a l’antic barri 
de la Catedral, que podria rebre 
el nom, per ser més exactes, de 
“barri renaixentista” perquè la 
majoria dels edificis emblemà-
tics que hi havia eren renaixen-
tistes. 

No hi ha actuacions similars 
a la resta d’Europa?
D’edificis transformats a un 

altre estil n’hi ha a tot Europa, 
però només a Barcelona s’arriba 
a modificar tot un barri sencer, 
i fins a una data tan recent. 
Durant el règim franquista a 
l’Estat espanyol es van realitzar 
reconstruccions d’edificacions 
en un estil que es correspongu-
és amb el del “passat gloriós” 
espanyol, que van situar en 
l’època dels Reis Catòlics i la 
Reconquesta. Tot i que es van 
realitzar fins als anys seixanta, 
es tracta de monuments con-
crets d’arreu de l’Estat, no de 
barris. Amb tot, l’únic cas que 
conec que afecta una part tan 

DAnI CODInA
Agustín Cócola

Historiador

important del centre antic d’una 
ciutat és el cas d’Arezzo, a prop 
de Florència i Siena, que durant 
la dictadura feixista de Musso-
lini va transformar el seu nucli 
històric per competir en atractiu 
turístic amb les ciutats veïnes.

Quan arriba el franquisme 
hi ha una fractura 
ideològica, però les obres 
per transformar el centre 
segueixen inalterables, ¿com 
s’entén?
Des del punt de vista de 

l’atracció turística, el projecte 
continuava tenint sentit, i una 
ciutat com Barcelona no es po-
dia permetre tenir un centre de-
gradat. D’altra banda, qualsevol 
monument pot tenir molts signi-
ficats i, evidentment, durant el 
franquisme mai no es va fer una 
exaltació de la nació catalana ni 
de la seua època com a potència. 

Durant la democràcia, hi 
ha hagut continuïtat amb 
aquest projecte de reforma 
urbanística que pretén 
fer atractiva la ciutat al 
turisme?
Sí, òbviament, com a ciutat 

inserida en un sistema capita-
lista, el desenvolupament per  
entrar en el mercat turístic de 
capitals és continu des de finals 
del segle XIX. La funció de la 
reconstrucció com a propagan-
da ideològica es modifica en re-
lació al moment històric, però 
aquests canvis no aturen el de-
senvolupament capitalista per 
assolir un atractiu necessari, 
independentment del significat 
que li vulguem donar a les obres 
realitzades. 

L’enfocament cap al turisme 
és una forma de concebre 
Barcelona molt actual...
Quan vaig realitzar la re-

cerca em va sorprendre que els 

documents i publicacions de la 
Societat d’Atracció de Forasters 
fessin servir un llenguatge molt 
actual: crear una “marca” de 
ciutat, promoure la ciutat en el 
marc internacional i remodelar 
la ciutat de manera atractiva. 
També es volia crear un clima 
de seguretat, de fet, ja es par-
lava de “civisme”. Sembla que 
aquesta visió només siga possi-
ble actualment, però a principis 
del segle XX ja era una realitat.  
Com exemple d’això, el vicepre-
sident de la Societat d’Atracció 
de Forasters, Frederic Rahola, 
publica el llibre Catecismo de 
ciudadania, en el qual es descri-
uen quines han de ser les con-
ductes d’un bon ciutadà. 

A principis del segle XX 
ja hi havia protestes 
per l’excessiva atenció a 
l’atracció turística a l’hora de 
dissenyar la ciutat.
El centre era una espai mar-

ginal i, alhora, combatiu que 
calia remodelar de cara al tu-
risme i de cara a la “pau social”. 
Aquest va ser un dels objectius 
de la reforma interior i, clar, la 
població s’adonava que l’estaven 
expulsant d’on havia viscut fins 
aquell moment i protestava. Per 
exemple, tots els edificis amb 
habitatges del voltant de la Ca-
tedral van ser desallotjats per a 
la creació d’un entorn que esti-
gués també a l’alçada “gòtica” 
del temple. Un altre cas d’ambi-
entació els trobem a la plaça del 
Rei o a la de Sant Felip Neri, on 
es van traslladar edificis histò-
rics d’altres indrets per deixar 
un “paquet històric i cultural” 
homogeni. 

Que això es donés a conèixer 
a les guies turístiques, 
podria perjudicar el turisme?
Al llibre he fet la reflexió 

que podem explicar què s’ha 
fet en aquesta ciutat amb el 
barri Gòtic perquè igualment 
els turistes ho van a consumir, 
per la qual cosa no ens hem 
de preocupar. I pose l’exemple 
que als Estats Units, on no te-
nen història urbana i medie-
val, i tot i que la gent sap que 
visita reproduccions quan va 
als parcs temàtics històrics, 
segueixen tenint milers de vi-
sitants. Conèixer les modifica-
cions recents que ha tingut el 
barri Gòtic de Barcelona no té 
perquè suposar cap problema 
de cara al consum turístic, si 
és això el tema que preocupa 
l’Ajuntament.

De fet, al llibre ressaltes que 
en comparació als Estats 
Units, a Europa hi ha certa 
resistència a reconèixer 
que s’ha pogut modificar un 
centre històric per interès 
econòmic. 
Als Estats units no tenen 

cap vergonya en reconèixer que 
recreen ambients històrics per 
guanyar diners, com ara els 
parcs temàtics històrics. Aquí 
a Europa no dóna bona imatge 
reconèixer que l’ètica del mercat 
ha modificat recentment l’estil 
dels monuments històrics, però, 
encara que no agrade, és així.

lLa Societat d’Atracció 
del Foraster pretenia 
ja a principis del 
segle XX crear una 
‘marca’ de ciutat per 
promoure-la en el 
marc internacional del 
turisme i, en relació 
a la preocupació per 
la seguretat, ja es 
parlava de ‘civisme’
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Barcelona des de tres metres d’alçada
AnAïS bARnOlAS

s un matí gèlid i els núvols dei-
xen de tant en tant sortir un sol 
pansit de novembre que a penes 

escalfa. Dedicaré aquesta jornada a fer el 
mateix recorregut que els gairebé dos mi-
lions de persones que durant el 2010 van 
pujar al Bus Turístic, servei a càrrec de 
Barcelona Turisme (consorci integrat per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra 
de Comerç) i gestionat per Transports 
Metropolitans de Barcelona. Sóc a la 
plaça de Catalunya, davant de la parada 
que hi ha al costat d’El Corte Inglés. La 
primera constatació que faig és que, tal i 
com marca la tradició, malgrat ser 29 de 
novembre, ja és Nadal a El Corte Inglés. 
A tot drap sona una nadala que parla de 
“piruletes, també pastissets, llaminadu-
res per a tothom” i que ve de l’aparador 
dels grans magatzems, on hi ha ninots 
que cuinen dolços i que es mouen al com-
pàs. És la gran atracció de la plaça fins 
que obrin la pista de patinatge. Hi ha 
un autobús davant la parada amb una 
informadora, el conductor i un servei de 
seguretat que peten la xerrada mentre el 
vehicle es va omplint. La noia els comen-
ta que “la música del maleït aparador no 
para ni un minut. Porto des de les nou 
matí escoltant-la, d’aquí aniré directa-
ment a demanar-me la baixa”.

El Bus turístic té tres rutes: la verda, 
que tan sols funciona a l’estiu; la blava, 
que va de la Sagrada Família fins a Pe-
dralbes i la vermella, que va de Montjuïc 
a la Vila Olímpica. El preu per un dia són 
23 euros (30 euros per dos dies consecu-
tius) i et permet pujar i baixar de les pa-
rades tants cops com vulguis. Començaré 
per la blava.

Tot es veu diferent

Entro al bus, em donen uns auriculars 
turqueses a conjunt amb els seients del 
pis de dalt. Malgrat el fred, la gràcia de 
l’autobús és que el vent et doni a la cara, 
així que desafio el refredat i pujo al pis 
de dalt. Des d’uns metres més amunt tot 
es veu diferent. No cal jurar-ho. El sostre 
groc de la parada de busos està ple d’au-
riculars que els turistes han tirat com 
qui llança una moneda a la Fontana di 
Trevi. Més tard constataré que aquesta 
tradició, que només es percep des de dalt 
del bus, es practica a totes les parades. 
Em poso els auriculars, l’autocar enfila 
per passeig de Gràcia mig buit. El noi 
del meu davant va esquivant les bande-
roles del fanals que ens passen fregant. 
Pitgem el play a la gravació de l’expli-
cació.  Durant els temps morts se sent 
un fil musical com si estiguessis en una 
sessió de ioga amb el piu-piu dels ocells 
com a efecte de so inclòs. La música can-
via segons el moment i es converteix en 
la banda sonora d’un thriller de sèrie B 
o en la d’un documental sobre espècies 
submarines.

Mentre ens dirigim cap a la Sagrada 
Família ens informen que la construcció 
del monument “es fa gràcies als donatius 
dels fidels i els devots, i també amb les 
entrades de visitants, com ara vostè”. En 

arribar davant de la basílica més d’un 
turista deixa anar un: “Oh!”. La Sagrada 
Família, juntament amb el Park Güell 
són les parades on hi ha més moviment 
de passatgers que pugen i baixen. És en 
aquests moments quan es produeix la 
confusió en què els turistes s’equivoquen 
i entren per la porta de sortida. Quan 
som davant de la parada del Tramvia 
Blau ens expliquen que es pot arribar a la 
muntanya del Tibidabo on hi ha un parc 
d’atraccions des de 1901 que combina la 
nostàlgia amb les emocions més vertigi-
noses. Et posen el caramel a la boca per 
dir-te, segons després, que “actualment 
està tancat”. Quan abordem Sarrià ens 

informen de la situació lingüística: “Com 
sabeu, a Barcelona, com a Catalunya, 
hi coexisteixen dues llengües oficials, el 
català i el castellà. El català és l’idioma 
que s’utilitza a l’ensenyament i a l’admi-
nistració, i als mitjans de comunicació de 
manera parcial o total”. Per descomptat, 
la línia transcorre pels voltants del Camp 
Nou, moment en què ens posen un frag-
ment de l’himne del Barça per constatar 
que és més que un club. “Si us apunteu a 
un tour guiat, podreu conèixer tots els se-

crets del Camp Nou: la zona de vestidors, 
la llotja presidencial, el terreny de joc...”.

Descobreixo que l’avinguda de Di-
agonal és una shopping line on “anar 
a comprar en aquesta zona és un dels 
atractius que ningú hauria de deixar 
passar”. També fan referència al com-
plex comercial l’Illa Diagonal, que des-
coneixia que tingués interès arquitectò-
nic “perquè és com un gratacel posat en 
horitzontal”. Com que l’ús de la bicicle-
ta a la ciutat s’ha anat estenent, se’ns 
explica que els carrils del costat han 
canviat la fesomia de fa unes dècades 
en què anar en bici “era arriscat”, i em 
ve al cap la imatge de la senyora gran 
baixant de l’autobús a una parada de 
Diagonal i que una bicicleta li passa a 
ras. Segons després ens informen que 
Barcelona és la ciutat que té més motos 
matriculades per habitant. En baixar 
pel carrer de Balmes, se’ns recorda que 
el 1962 hi va haver a Barcelona una ne-
vada que va convertir les estacions de 
metro en teleesquís, però que Barcelona 
té un clima càlid i que això va ser una 
ocasió puntual. I recordo la imatge de la 
ciutat decorada de neu i esquiadors de 
l’any passat. 

De retorn al mateix punt d’on he par-
tit, em canvio a la línia vermella, just a 
l’altre costat de la plaça. Ens tornen a in-
sistir amb la shopping line, amb els car-
rils de bicicleta i ens esmenten també els 
walking tours, en què fins i tot hi ha el re-
corregut gastronòmic per la ciutat. Quan 
passem per la plaça dels Països Catalans 
ens la presenten com una plaça que va 
aixecar polseguera entre els defensors 

“de places dures i pèrgoles de ferro i els 
que demanaven una obra més convenci-
onal amb zones verdes”, com si apostar 
per l’enjardinat fos propi d’una concepció 
d’urbanisme menys moderna. El bus fa 
la volta a la plaça del Portal de la Pau 
i descobreixo que el dit de Colom fa 50 
centímetres de llarg amb la desil·lusió 
de descobrir que no apunta a Amèrica. 
“A dalt teniu la Rambla” i un home, com 
si fos el mateix Colom, diu “la Rambla” i 
assenyala el Passeig de Colom.

Les manifestacions, 
atractiu turístic

Quan arribem a la Vila Olímpica ens in-
formen que a l’esquerra hi ha l’Estació 
de França, però ningú no li fa cas i la 
majoria dels turistes miren cap a l’altre 
costat per fotografiar el mar. Ens infor-
men que la pròxima parada és la de la 
platja del Bogatell - cementiri del Poble-
nou i que podem aprofitar per “passejar 
a la vora del mar o, si us ve de gust, 
banyar-vos”. A vint graus, per poc abri-
gats que vagin els turistes acostumats 
a temperatures baixes, dubto que els 
hi vingui de gust. De camí cap a Ciutat 
Vella, ens comenten que al Casc Antic 
hi ha institucions públiques on “fins 
i tot es pot veure alguna manifestació 
davant”. Com si de les protestes de la 
gent se’n pogués fer també una atracció 
turística. S’acaba el trajecte i un pare 
italià diu a les seves dues filles: “Ja li 
podeu donar la propina a la guia”. “Però 
si no n’hi ha”, “però si és una màquina”, 
responen elles mentre el pare les agafa 
de la mà i baixen.

É

lEl Bus Turístic té tres 
itineraris en què es combina 
la informació estrictament 
arquitectònica amb els 
millors llocs per fer compres

AnnA CARlOtA
L’any 2010 el Bus Turístic va tenir girebé dos milions de visites
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Centre social i cultural?
Aquest any, tampoc

Els veïns i les veïnes del barri de Sant Martí de Provençals ja saben que 
les obres de l’edifici d’equipaments que s’ha d’aixecar al solar de l’antiga 
caserna de la Policia Nacional -i que havia d’estar enllestit el 2011- no 
començaran, com a mínim, fins al 2013

néStoR bogAjo

Sembla que el consistori ha deci-
dit prendre-s’ho amb calma. Tant 
se val que el barri de Sant Martí 
de Provençals, a mig camí entre 
el Clot i la Verneda, porti més de 
30 anys demanant a l’Adminis-
tració que hi aixequi algun edifici 
d’equipaments socials i culturals 
en condicions. La cessió, el 2007, 
de part del solar de la caserna de 
la Policia Nacional per a fer-hi un 
centre social i cultural és, de mo-
ment, la darrera gran victòria d’un 
barri combatiu. Per això els veïns 
no volen veure desaprofitat el seu 
preuat trofeu, una parcel·la de 
1.650 m², mentre ells, amb crisi o 
sense, segueixen patint un fort dè-
ficit d’equipaments.

Centre cívic saturat
Només cal fer una ullada al mapa 
de serveis del barri per fer-se 
càrrec de la magnitud de la tra-
gèdia: llevat d’un grapat de ca-
sals d’avis i una ludoteca, els 
equipaments socials i culturals 
(una biblioteca, un casal infantil, 
un casal de gent gran i un centre 
de serveis socials) es concentren 
a l’edifici del Centre Cívic Sant 
Martí de Provençals, l’antiga Re-
sidència Gaudí, aixecada durant 
la dictadura per allotjar funcio-
nàries de la Secció Femenina de 
Falange i reivindicada pels veïns 
durant la transició. La Gaudí, 
però, fa temps que s’ha quedat 
petita: ubicada al bell mig d’un 
barri de 26.000 habitants, tam-
poc no va ser concebuda per aco-
llir els equipaments que acull.

La manca de serveis públics, 
herència dels anys de desarrollis-
mo franquista, durant els quals 
van fer-se barris sencers sense 
atendre les necessitats dels veïns, 
s’ha accentuat a causa de l’enve-
lliment de la població. La cons-

trucció massiva de la zona, a més, 
no va deixar solars lliures per a 
construir-hi equipaments amb 
posterioritat. El 2003, els únics 

terrenys que podien ser útils eren 
els de la caserna de la Policia Na-
cional, a la rambla de Guipúscoa. 
El solar, gairebé en desús, era ide-

al per a instal·lar-hi nous equipa-
ments i descongestionar el centre 
cívic. L’AV Sant Martí de Proven-
çals va lluitar fins a aconseguir la 
cessió d’una parcel·la.

Terminis incomplerts
El Centre Social i Cultural Sant 
Martí de Provençals, amb 11.000 
m² de sostre, repartits en set 
plantes, baixos i soterrani, havia 
d’estar fet el 2011. Però l’in-
compliment dels terminis, com 
en tantes altres lluites veïnals, 
ha estat una constant. Un pri-
mer projecte, fet per l’empresa 
municipal BIMSA per encàrrec de 
l’anterior regidor del districte de 
Sant Martí, Francesc Narváez, i al 

qual va tenir accés l’associació 
de veïns, preveia l’adjudicació de 
les obres per al març del 2011, i 
el seu inici per a tres mesos des-
prés. Narváez també va reservar 
800.000 euros per fer el projecte 
i els fonaments de l’edifici. Però 
res no es va tirar endavant i la 
patata calenta va passar al nou 
ajuntament convergent.

Abans de l’estiu, el nou regi-
dor, Eduard Freixedes, deia als 
veïns que es reuniria amb ells el 
setembre per a redefinir alguns 
aspectes del projecte. Calia veu-
re, a més, qui s’encarregava de 
gestionar l’equipament i quines 
activitats del centre cívic s’hi 
traslladaven. Tot això havia d’es-
tar decidit a finals del 2011. I 
tampoc no ha estat així. A la re-
unió, que no va tenir lloc fins a 
finals de novembre, Freixedes va 
descartar el treball de BIMSA i va 
informar del nou calendari: el pro-
jecte s’anirà definint al llarg del 
2012. Després, és clar, cal fer el 
projecte arquitectònic i adjudicar 
les obres, tràmits que poden durar 
set o vuit mesos. I la construcció 
pot allargar-se més d’un any i mig, 
així que l’edifici no estaria llest 
fins al 2014. Sent optimistes.

Estira-i-arronsa
La negociació es preveu interes-
sant. El consistori, per exemple, 
no vol construir l’auditori previst 

al centre social, sinó arribar a un 
acord amb la Generalitat per uti-
litzar el teatre dels instituts Joan 
d’Àustria i Infanta Isabel d’Aragó, 
en obres des de fa anys. Els veïns 
ho veuen bé, sempre i quan en el 
seu lloc es faci el centre de dia 
per a gent gran que no entusias-
mava l’antic regidor, però que ells 
veuen necessari: a la zona només 
n’hi ha un, al carrer Cantàbria, 
ja a la Verneda, que també dóna 
servei a Sant Martí de Provençals, 

la Palmera i la Pau (de fet, és un 
equipament més de ciutat que de 
barri). El canvi de l’auditori pel 
centre de dia encaixa també amb 
la idea del regidor de fer del nou 
centre social un equipament in-
tergeneracional.

Els interessos de veïns i consis-
tori, però, no sempre coincideixen. 
El regidor, que prefereix parlar 
d’un hotel d’entitats i no d’un cen-
tre social, era partidari d’ampliar 
la biblioteca al mateix centre cívic. 
Manel Martínez, president de l’AV 
Sant Martí de Provençals, manté 
que cal una instal·lació nova al nou 
edifici. “L’actual -recorda- és un 
pis amb columnes pel mig. No està 
pensat per a ser una biblioteca”. I, 
indignat, afegeix: “Paguem impos-
tos, som solidaris amb els equipa-
ments que es fan als barris veïns. 
Però ja toca aquí. I no cedirem, ni 
per manca de recursos ni per reta-
llades. No és qüestió de diners, sinó 
de voluntat política. Farem una as-
semblea i ens mobilitzarem”.

I ara, la Policia
El solar del centre social quedarà 
lliure el març vinent, quan s’inau-
guri la nova caserna. Els interessos 
veïnals xoquen, en aquest cas, amb 
els de la Policia Nacional, que, al-
legant motius de seguretat, vol que 
les façanes del centre que donen 
a la caserna no tinguin finestres. 
“Entre els edificis, hi ha una dis-
tància de 16 metres, que vam ce-
dir del nostre solar -diu Martínez-. 
Si els de la Científica no volen que 
els mirin, que hi posin vidres tin-
tats. Nosaltres hem de tenir fines-
tres, encara que siguin fixes. S’ha 
d’aprofitar la llum del dia. Si no, 
semblarà una presó”.

PAQUItA CAMAtS
El solar del futur Centre Social i Cultural Sant Martí de Provençals, a la cantonada Concili de Trento-
Treball, encara acull materials de l’obra de la nova caserna de la Policia Nacional

2003. S’aprova el Pla d’Equipaments de la 
Verneda. L’AV Sant Martí de Provençals 
proposa que la caserna de la Policia Nacional 
aculli equipaments.
2004. El PP, que s’havia negat a cedir-ne 
els terrenys, propietat d’Interior, perd les 
generals. Amb el PSOE s’hi podrà negociar.
2005. Desplegament dels Mossos a Barcelona. 
La Policia Nacional es replega, però no marxa 
de la caserna.
2007. Després de quatre anys de lluita veïnal, 
i abans de les municipals, l’alcalde Hereu i 

el ministre de l’Interior, Pérez Rubalcaba, 
signen la cessió d’una part del solar per 
fer-hi equipaments. Interior podrà ampliar 
les dependències policials. S’aprova el pla 
urbanístic.
2008. L’entitat veïnal demana un centre social 
amb biblioteca, centre de dia, casals de joves i 
entitats, aula de música, sala de cant, escola 
de ball, sala d’actes, auditori i comissaria.
2009. S’inicia l’enderrocament de la caserna, 
previst per al 2008. La construcció del centre 
social havia de començar el 2011.

Història d’un solar

lEl nou regidor vol 
redefinir el projecte 
al llarg del 2012. Sent 
optimistes, el centre 
estarà llest el 2014

lLes prioritats veïnals 
per al futur edifici són 
una biblioteca i un 
centre de dia per a la 
gent gran
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40 anys de lluites 
a Sant Andreu

MARC VIlloRo

Així, un 12 d’octubre de 1971 nai-
xia l’associació gràcies a la tasca 
d’un grup de persones del barri 
en una època en què el moviment 
veïnal prenia força i volia consoli-
dar-se pas a pas. Tot i que l’asso-
ciació ja havia realitzat els seus 
primers actes i reivindicacions, 
no va ser fins al cap d’uns mesos 
que l’autoritat franquista la re-
conegué oficialment amb el nom 
de Asociación de Vecinos de San 
Andrés de Palomar.

Amb motiu d’aquest aniversa-
ri, l’entitat andreuenca va orga-
nitzar una sèrie d’actes que van 
reunir bona part dels veïns que 
en un moment o altre han partici-
pat en l’activitat de l’associació. 
El dia 9 de novembre, a Can Fa-
bra, va tenir lloc la presentació 
del número especial del Sant An-
dreu de Cap a Peus, la revista que 
edita l’entitat, a càrrec de David 
Royo, coordinador de la publica-
ció; Gemma Armengol, vicepre-
sidenta de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Sant Andreu de Palo-
mar; Albert Recio, membre de la 
FAVB; i Carles Castellanos, soci 
fundador de l’associació de Sant 
Andreu de Palomar. Castellanos 
es va referir als inicis de l’entitat 
i va comentar que “aleshores la 
conjuntura permetia certes possi-
bilitats d’associació, amb l’acció, 
el treball i la lluita d’unes quan-
tes persones. Ens movia el rebuig 
a una situació que no acceptà-

vem, contra la injustícia, ja que 
les condicions eren precàries”. 
Per la seva part, Recio va dir que 
“vam ser capaços de dues coses 
importants com a moviment veï-
nal: reivindicar i proposar projec-
tes. Entre tots vam fer força per 
tirar endavant demandes socials 
en benestar, educació, sanitat o 
urbanisme”.

Un cop presentada la revista, a 
la sala d’exposicions de Can Fabra 
es va inaugurar l’exposició Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de Sant 
Andreu de Palomar (1971-2011): 
40 anys d’història a través dels 
cartells, la comissària de la qual 
és Georgina Rifé, periodista, histo-
riadora i excoordinadora del Sant 
Andreu de Cap a Peus.

El 19 de novembre es va cele-
brar l’acte central d’aquest ani-
versari amb un dinar popular a la 
sala polivalent de la Fabra i Coats, 
seguit d’un concert a càrrec del 
grup encapçalat per Joan Chamor-
ro, director de la Sant Andreu Jazz 
Band, i amb la presència de la jove 
cantant i saxofonista Andrea Motis.

A mode de balanç, Genís Pas-
cual, president de l’associació de 
veïns de Sant Andreu de Palomar, 

valora aquestes jornades: “aquests 
actes ens han portat molta feina 
però estem satisfets de com han 
anat. L’assistència va estar molt 
bé, amb un centenar de persones 
en cadascun dels actes, i el dia 19 
vam entregar als socis fundadors 
una litografia amb el cartell dels 40 
anys. Creiem que és una obligació 
moral amb la gent que va engegar 
l’associació de veïns en un moment 
difícil -el franquisme- i que ha llui-
tat per aconseguir millores al bar-
ri. Aquest aniversari ens serveix de 
revisió del passat, però també de 
reflexió de cara al futur”.

La importància de la lluita 
col·lectiva
Quaranta anys d’història donen 
lloc a moltes reivindicacions i llui-
tes per tal de millorar les condici-
ons de vida del barri i, per tant, 
del seu veïnat. I Sant Andreu no és 
una excepció. Des de l’associació 
s’han impulsat nombroses iniciati-
ves per obtenir aquestes millores, 
algunes amb èxit i d’altres sense 
el resultat esperat. Així, entre les 
reivindicacions plantejades des-
taquen la de la Pegaso, la primera 
de les lluites veïnals -en aquest 

cas, conjuntament amb l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes de la Sagrera- 
i que permeté l’obertura de l’es-
cola Pegaso el 1977 i del parc amb 
el mateix nom el 1986, la Rambla 
de Fabra i Puig, Can Fabra, el ce-
mentiri, Can Guardiola o les Ca-
sernes de Sant Andreu. Per a Ge-
nís Pascual, “la lluita col·lectiva 
és important i, si cal, fent front 
a interessos del sistema: aquesta 
lluita ja és important per si ma-
teixa, a banda d’allò que es pugui 
aconseguir o no”. En l’actualitat, 
hi ha dos temes de prou rellevàn-
cia que afecten el barri, com són 
la preservació del casc antic i el 
TGV. Segons Pascual, “pel que fa 
al casc antic, és un tema més im-
mediat que ja té l’aprovació ini-
cial i amb la qual estem relativa-
ment satisfets. S’han incorporat 
part de les demandes que havíem 
fet, però no totes. En el cas del 
TGV, és un tema que es pot allar-
gar encara molts anys, i ens pre-
ocupa sobretot la mobilitat quant 
als cotxes i als encreuaments, els 
carrils bici, la prioritat cotxes-
vianants...”.

Al llarg de la seva història, l’AV 
de Sant Andreu de Palomar ha 
comptat amb set presidents (sis 
homes i una dona) i amb un nú-

mero d’associats alt que ha anat 
disminuint amb el temps fins als 
800 que formen part de l’entitat 
actualment. Pel que fa als centres 
de la seva activitat, l’associació 
es va instal·lar a finals de 1972 en 
un local del carrer Rubén Dario, i 
el 2000 es va traslladar al carrer 
Balari i Jobany on té la seva ubi-
cació actual. Sobre els trets que 
defineixen el caràcter de l’entitat 
andreuenca, Pascual apunta: “la 
nostra associació ha sigut sempre 
oberta, ha col·laborat amb altres 
col·lectius i entitats -amb el teixit 
associatiu del barri-, i indepen-
dent respecte d’interessos econò-
mics i polítics”.

La idea de l’associació és con-
tinuar en la mateixa línia i reivin-
dicar per tal de fer front a la crisi 
actual. “Ara és moment per reivin-
dicar, el moviment veïnal és més 
ampli i hem de treballar conjunta-
ment amb altres col·lectius per tal 
de mitigar els efectes d’aquesta 
crisi, com són els desnonaments o 
l’atur”, assegura Pascual.

L’Associació de Veïns 
i Veïnes de Sant 
Andreu de Palomar 
celebra els 40 anys 
d’història en començar 
la seva activitat el 
1971, malgrat que el 
govern franquista no 
la va legalitzar fins al 
23 de maig de 1972

Des dels seus inicis, l’AV de Sant Andreu 
de Palomar ha disposat d’un mitjà propi de 
difusió. Ja el 1973 editava un butlletí on es 
recollien informacions diverses. Set anys 
després -el 1980-, apareix el primer número 
del Sant Andreu de Cap a Peus, una publicació 
que impulsa el rector de la parròquia de Sant 
Andreu de Palomar, mossèn Josep Camps i 

Aleu, conjuntament amb el nou cap de redacció, 
Pere Massanet. Allò que inicialment era un full 
d’anuncis i avisos va anar prenent forma amb 
els anys -ampliació de pàgines, de comerciants 
que s’hi anuncien, introducció del color, 
incorporació de redactors, dibuixants, fotògrafs, 
d’un maquetador i un dissenyador- fins al tipus 
de revista que es publica en l’actualitat.

bon PAStoR
Fi de la remodelació
S’inicia la tercera fase de 
remodelació del barri. Una llarga 
lluita que arriba finalment a port. 
L’operació immobiliària surt a 
concurs per 30 milions d’euros i s’hi 
han presentat 70 constructores. 
Està previst que a primers d’any 
comenci la construcció de 161 
habitatges, 16 locals comercials 
i 295 places d’aparcament. 
Mestrestant, la Colònia Castells, 
les casernes de Sant Andreu i Can 
Batlló estan en punt mort.

PRoSPERItAt
Telefònica i el fiscal
Com que l’Ajuntament no ha 
precintat les instal·lacions de 
Telefònica del carrer Boada, 
encara que en té les competències 
i el jutjat va donar la raó als 
veïns en les seves queixes, l’AV 
de Prosperitat ha portat el cas a 
la Fiscalia de Medi Ambient. Que 
l’Ajuntament compleixi, que cessi 
l’activitat de Telefònica i que 
els veïns de la zona deixin de ser 
contaminats pels fums i els sorolls.

gRàCIA /nAVAS
Escoles bressol en lluita
Ja informàvem en el passat 
número: 260 nens i nenes que 
tenien places en dues escoles 
bressol que havien d’obrir a 
principis de 2012 es queden sense, 
tot hi haver-ne pagat la primera 
quota. Trias els va dir que trobaria 
una solució, però aquesta no 
arriba. A finals de novembre es van 
concentrar mares, pares, nens i 
nenes a la plaça Sant Jaume. Com 
sempre, és culpa dels que han 
marxat. Però els que han arribat 
han de solucionar els problemes.

HoStAfRAnCS
Desallotjament nocturn
El 18 d’octubre, després d’una 
manifestació del 15-M, cinc 
famílies desnonades van ocupar un 
edifici que estava buit des de feia 
tres anys, propietat d’una caixa 
d’estalvis. Allò que havia d’haver 
estat un desallotjament nocturn 
i secret, ho va ser amb cops de 
porra i solidaritat. Els Mossos 
portaven l’operació amb cautela, 
però davant de certs moviments 
sospitosos, uns veïns van avisar els 
ocupants. En arribar de puntetes, 
els Mossos es van trobar amb 150 
acampats solidaris. La solidaritat va 
ser expulsada a cops i les famílies 
desallotjades van ser identificades.  

Breus
de barri

El ‘Cap a Peus’, la veu de l’associació

lLa preservació del casc 
antic i l’impacte de les 
obres de l’AVE són dos 
dels temes que treballa 
actualment el barri

Cartell commemoratiu de la celebració dels 40 anys
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Las ratas

Seres invisibles pueblan Barcelona. Criaturas a las 
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes, 
chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales 
con sus sueños y sus esperanzas.  Invisibles.

jESúS MARtínEz

Al gato esmirriado, de un grisáceo 
tormentoso, alguien le ha tirado 
un cubo de agua, porque su pelaje 
está hecho un revoltijo. Cruza los 
doscientos metros del callejón del 
Camí de la Cadena, desde la esqui-
na de la calle de Parcerisa en la 
que aún se mantiene en pie el ró-
tulo de la fábrica Cotesa, hasta la 
otra punta, en la verja trasera del 
polígono industrial de Can Batlló, 
en la Avinguda del Carrilet, cerca 
de la plaza de Ildefons Cerdà. 

En mitad de este camino, de 
encaladas barracas de ladrillo y te-
jados de uralita, una entrada con 
un arco de volta. Se abre un pasa-
dizo rectilíneo, de tres metros, que 
conduce a un patio interior, de unos 
cinco metros cuadrados, cruzado 
por seis cuerdas de tender la ropa, 
en la que se han colgado, para que 
se sequen, las prendas propias de 
la estación: unos pantalones vaque-
ros, unas bragas rojas sin encaje, 
una camiseta blanca, una camisa 
marca Desigual, una camisola, unas 
medias, un jersey con cuello de 
cisne, una camisa-túnica como un 
caftán, una alfombra…  

En medio del patio, una fosa 
séptica tapada con una puerta de 
madera partida en dos. Es un pozo 
ciego. El patio está dominado por 
una palmera exuberante. “Por la 
noche cantan las cotorras y los loros 
asilvestrados, salvajes”, apostilla 
Leyla Karchaf, una de las vecinas 
que, como en una corrala, aquí mal-
viven. Leyla Karchaf (Tánger, Ma-
rruecos, 1971) llegó a Barcelona en 
1980, cuando dio la orden el padre, 
Driss, peón de la construcción, que 
se estableció en el Camí de la Ca-
dena en 1970. Vestida con un jersey 
tricotado bajo una bata de cachemi-
ra, lleva unos meses atendiendo a la 
prensa, como si ella fuese Victoria 
Beckham: “Vienen aquí los periodis-
tas y nos hacen fotos y nos pregun-
tan cómo es vivir en unas barracas. 
Alguna vez han venido también del 
Ajuntament de Barcelona, una con-
cejal que no me digas cómo se lla-
ma, y nos han dicho que paciencia, 
que todo llegará. Nosotros quere-
mos vivir en un piso, como todo el 
mundo. Los únicos que nos hacen 
caso de verdad son los de la asocia-
ción de vecinos del Centre Social de 
Sants. Los días en que ellos vienen, 
les preparo cuscús”. 

Cuando el periodista le pre-
gunta a Leyla por el número de 
vecinos con los que convive, uti-
liza todos los dedos de la mano, 
varias veces: “Te lo digo rápido, 
porque somos unas doce casas, y 
en cada una de ellas hay una fa-
milia de al menos cinco miembros. 
A ver: …cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho…, quince, dieciséis, dieci-
siete…, veinte, veintiuno, veinti-
dós…, veintinueve, treinta, treinta 
y uno, treinta y dos, treinta y tres, 
treinta y cuatro, treinta y cinco…, 
cuarenta, cuarenta y uno… Pues, 
unos cincuenta, diría yo”.

La casa de Leyla ocupa el lado 
norte del patio central. La puerta 

es un biombo, y para traspasarla 
se ha de salvar una tabla colocada 
como un travesaño, en el suelo, y 
que impide que entren las ratas. 
“Las oigo por las noches. Aquí den-
tro sólo se han metido una vez, y 
era cuando estábamos de viaje. 
Lo sé porque me encontré con un 
agujero en el techo. Las he visto 
correr por el patio. Pedazo de ra-
tas…”, balbucea esta mujer, con 
el pelo recogido y el sueño en las 
caderas, y separa las manos unos 
treinta centímetros entre sí para 
poner de relieve el tamaño de es-
tos roedores. 

En el primer espacio, en el que 
apenas caben dos personas si no es 
apretujándose, la cocina, un horno 
portátil y dos fogones. La siguiente 
estancia, separada de la cocina por 
una cortina de velo en riel -o algo 
que lo imita-, es la sala de estar, 
que sirve de comedor. En una de las 

paredes, cuadros con las bendicio-
nes del Corán, en letras de oro. En 
la pared de enfrente, la televisión 
de plasma, de 50 pulgadas; se pue-
de decir que el televisor sirve de 
pared. Sobre la mesa de cristal, dos 
mandos a distancia. A un lado, otra 
abertura, que da a las dos habita-
ciones, cubículos con colchones. 
Encima de la casa, en el tejado con 
planchas, una antena parabólica. 

A las tres y media de la tarde, 
llega su marido, que acaba la jor-
nada laboral. Mohamed Abdul viste 
una camiseta verde con el logotipo 
de la empresa de limpieza para 
la que trabaja: Net Ten. Entra la 
moto en el patio, con múltiples 
maniobras para no rayar la pintu-
ra. Baja de la moto. Deja el casco 
en la cocina. Saluda a su mujer, un 
ama de casa que antes ayudaba en 
la economía doméstica: “Me iba a 
la recolección de frutas para ganar 

algo de dinero”.
A las cuatro y media, de lunes 

a viernes, Leyla recoge a las niñas 
del colegio Cavall Bernat. Tiene 
dos hijas: Nachis (la grande, de 
nueve años) y Aya (la pequeña, de 
cuatro años). Las dos, cuando jue-
gan en el callejón del Camí de la 
Cadena, espantan al gato de pela-
je gris claro, que lleva días seño-
reando por los contornos. Husmea 
tras el rastro de las ratas.

La prima hermana de Leyla, 
Buchara, también vive en el patio. 
Es una niña presumida con muchos 
alicientes en la vida y una belle-
za incipiente que, según ella, ya 
se marchita: “Te diré la verdad… 
Tengo 20 años. ¿Qué dónde he tra-
bajado? He hecho de todo. Bueno, 
menos de prostituta. He estado en 
muchos sitios, y en muchos sitios, 
sin contrato. De camarera, sobre 
todo. Ahora estoy empleada de 

limpieza”. Buchara tiene una len-
gua muy larga con la que acusa y 
maldice: “Pero ¿cuándo nos vamos 
de aquí? Aquí hay gente mala y 
gente buena, igual que en todos si-
tios, porque hay marroquís buenos 
y marroquís malos, como en todas 
partes hay malos y buenos. Ya ves 
que te digo la verdad, soy since-
ra”. Su hermano es más comedi-
do. Se llama Abderrahim, nació en 
1989 y piensa poco en el futuro: 
“¿Que qué hago? Juego al fútbol, y 
he hecho un curso de camarero”, 
dice con una sonrisa de ángel, con 
las manos cruzadas a la espalda. 

Buchara y Leyla se llevan bien, 
se maquillan juntas, y discuten so-
bre cosas sin importancia, y sobre 
las ratas. 

Leyla.—¿Verdad que por la no-
che oyes cómo roen alguna madera?

Buchara.—Sí que las oigo.
Leyla.—El otro día compré en 

La Balear unos sobres con matarra-
tas. Y yo tengo un amigo gitanillo 
a quien le gusta cazarlas. Pusimos 
en el patio un par de trampas, con 
queso y aceite de oliva. Al día si-
guiente, ahí estaban dos de ellas, 
muertas.

Buchara.—No se puede vivir con 
ratas.

Leyla.—Dicen que nos iremos a 
los pisos de la plaza de Cal Muns, 
pero yo lo dudo, porque no sé qué 
están construyendo allí [“estem 
fent l’equipament de Cal Muns. 
Fase I”]… Nos dijeron que antes de 
Navidad nos iríamos de aquí, pero 
sé que no es verdad… La única ver-
dad son las ratas. 

Cuando el gato está ausente, los 
ratones se divierten. Y las ratas.

l“Vienen los periodistas 
y nos hacen fotos y 
nos preguntan cómo es 
vivir en unas barracas. 
Alguna vez ha venido 
también el Ajuntament 
de Barcelona y una 
concejal nos ha dicho 
que paciencia, que 
todo llegará”

fotogRAfIAS: MARC jAVIERRE
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jecte es fonamenta en la cura dels 
menuts quan els pares treballen. 
És en el marc d’aquest projecte 
que s’organitza la gimcana abans 
esmentada.

El Col·lectiu de Dones del bar-
ri, conformat actualment per 115 
dones, treballa diferents aspectes 
vinculats a la igualtat de gènere i 
és un dels suports de l’AVV.

Actualment estan desenvolu-
pant, a més, el projecte “Centre 
de Documentació Històrica”, en 
col·laboració amb el districte.

També la solidaritat puntual té 
resposta: prop de vint voluntaris 
van participar en el Recapte d’Ali-
ments i la Marató de TV3.

Les xerrades orientatives i de 
suport ofertes per diferents pro-
fessionals residents en el barri 
(farmacèutics...) és un altre dels 
aspectes a tenir en compte per a 
la seva extrapolació.

La gestió d’equipaments
L’AV gestiona el Centre Cívic de 
Font de la Guatlla - Magòria a 
partir d’un document d’acords i 
pactes amb el districte, fet que 
ha incrementat la seva funció 
com a “pal de paller” de les inici-
atives socials i culturals del barri. 
En els diferents tallers i activitats 
quotidianes hi ha apuntades al 
voltant de 700 persones; la qual 
cosa suposa més del 12% de la po-
blació del barri amb edat per a 
participar-hi.

La transparència
Un dels indicadors de credibilitat 
d’una organització social és la in-
formació i la transparència de la 
mateixa. En aquest sentit, cal es-
mentar que en la pàgina web de 
l’associació es poden consultar des 
dels estatuts fins al pla de treball i 
les actes de les darreres assemble-
es generals.

Font de la Guatlla-Magòria, 
una experiència associativa
pEp mARtí
sociòleg

El model organitzatiu que han 
adoptat les associacions de veïns 
suposa una experiència semblant 
en cadascun dels barris de la ciu-
tat. En línies generals és així, tot 
i que a cada territori s’han adap-
tat a les seves especificitats. En 
les línies que segueixen s’exposa 
sintèticament l’experiència d’una 
AV que, en molts aspectes pot ser 
extrapolable a d’altres barris. I, és 
precisament aquest l’objectiu de 
l’article: que les diferents AV de la 
ciutat puguin “copiar” aquells pro-
jectes que els semblin d’interès.

El foment de l’associacionisme 
des dels inicis
La transmissió de valors per a la 
millora de la convivència hauria de 
ser una constant en les diferents 
etapes de la vida. Des de l’AV de 
Font de la Guatlla - Magòria ho 
tenen molt clar i per això partici-
pen conjuntament amb diverses 
entitats i escoles del barri i de Po-
ble Sec en el programa municipal 
“Temps de Barri”, que organitza 
anualment una gimcana per als es-
colars. Aquesta gimcana, que aca-
ba amb una xocolatada, consisteix 
entre d’altres proves, en visitar 
tres associacions del barri, en les 
quals els expliquen què fan i els 
posen els segells corresponents. 
D’aquesta manera i des d’una ves-
sant lúdica, es fomenta la solidari-
tat, la participació i el compromís 
amb l’entorn des de menuts.

Aquesta experiència és indicati-
va de la vinculació de l’AV amb el 
barri més enllà de les reivindicaci-
ons puntuals que es portin a terme, 
i aquesta ha estat una constant al 
llarg de la seva història.

Una història d’aliances 
per superar enfrontaments
En parlar del barri de la Font de la 
Guatlla sempre s’hi afegeix “Ma-
gòria”, atès que en aquest indret 
hi havia hagut l’antiga estació de 
tren. L’associació de veïns també 

utilitza la denominació composta, 
i la raó l’hem de cercar en clau 
històrica, com expliquen des de la 
mateixa associació:

“Pels voltants dels seixanta la 
barriada es trobava francament 

degradada i desatesa per l’admi-
nistració pública a tots els nivells; 
des de l’escolarització dels infants, 
passant per la manca de serveis 
sanitaris i comunitaris en general i 
òbviament els relatius a l’activitat 
social. Al llarg d’aquestes dècades 

coexisteixen dues associacions de 
veïns: la de “Font de la Guatlla”, 
constituïda oficialment l’any 1972 
i la de “Veïns i Amics de Magòria” 
constituïda l’any 1974.

Resulta curiós observar que en 
una barriada de tan poc abast hi 
convisquessin dues AV treballant 
en paral·lel, a voltes de forma 
convergent i en altres ocasions 
amb objectius ben contraposats.

Finalment, el 4 de maig de 1984 
es dissolgueren les dues associaci-
ons de veïns per a fusionar-se i crear 
l’actual: Associació de Veïns i Veïnes 
de Font de la Guatlla – Magòria”.

La vinculació amb l’entorn
L’AV Font de la Guatlla - Magòria, 
amb una base social de 562 associ-
ats, s’ha caracteritzat sempre per 
la seva vinculació amb el territori, 
i si bé això és inherent a la funció 
d’una AV, en el cas que ens ocupa 

va més enllà de la mitjana, com 
es desprèn de les relacions amb la 
comunitat educativa, artística, so-
cial, de gènere, etc.

Amb les escoles i instituts del 
barri realitzen visites periòdiques 
a les direccions dels centres i dis-
senyen i porten a terme activitats 
conjuntes. La implementació del 
projecte “El Barri, espai de con-
vivència” en el barri va consolidar 
aquesta iniciativa.

El Col·lectiu d’Artistes del 
Barri desenvolupa les seves activi-
tats en l’espai gestionat per l’AV i 
cada temporada realitzen donaci-
ons (bàsicament, pintura i escultu-
ra) que han esdevingut patrimoni 
de l’AV.

Temps de barri: Es tracta d’un 
projecte en el qual es treballa la 
problemàtica que suposa la con-
ciliació familiar amb la laboral i 
social. La concreció d’aquest pro-

ARxiu Av font dE lA guAtllA-mAgòRiA
Xocolatada popular al barri

lL’associació de veïns 
té contactes periòdics 
amb escoles i instituts 
del barri, amb els quals 
fa activitats conjuntes

Les comunitats virtuals, 
un espai per al moviment veïnal?
núRiA AlonSo

Organitzar-se en comunitats és una 
característica clau de les societats. 
Les associacions de veïns i veïnes 
no només han aglutinat, durant 
anys, les lluites en defensa del ter-
ritori i les persones que hi vivim, 
sinó que també han creat comuni-
tat al seu voltant.

Hem entrat en un món on han 
canviat les maneres de relacionar-
se amb l’entorn. Les comunitats 
de veïns han vist minvar la força 
i la potència transformadora que 
tenien durant  els primers anys 
de la democràcia. En les últimes 
dècades, han entrat en joc noves 
regles, Internet i les xarxes soci-
als ens han donat noves formes de 

comunicació i hem vist com moltes 
de les noves mobilitzacions sem-
blen sortir d’allà. 

En un primer moment, van sor-
gir les xarxes ciutadanes, noves 
formes d’organització comunitària 
que responien al nou context. Es-
tem parlant de comunitats virtuals 
que aglutinaven processos de par-

ticipació i aprenentatge digitals, 
espais que permetien la difusió de 
realitats locals en la gran xarxa 
d’Internet. El seu objectiu era do-
nar eines tecnològiques a comuni-
tats locals concretes, evitant que 
es quedessin aïllades i excloses 
de molts canvis socials rellevants. 
Avui en dia encara trobem xarxes 

ciutadanes actives: Llefi@NetLle-
fi@Net, a Badalona i desdelamina.
net, a la Mina de Sant Adrià del Be-
sòs, o Ravalnet i xarx@ntonixarx@
ntoni a Barcelona.

En el seu origen, si bé el movi-
ment veïnal ha acompanyat i pro-
mogut el naixement de comunitats 
virtuals, hi ha moltes associacions 
que no contemplen l’esfera virtual 
com un espai necessari per al seu 
desenvolupament. La barrera tec-
nològica continua existint i sepa-
rant algunes realitats.

Però la innovació tecnològi-
ca no para, i amb la introducció 
de les eines 2.0 s’han fet senzi-
lles tasques que abans eren força 
complexes. Crear i mantenir una 
web, introduir-se en el món de les 

xarxes socials, fer servir eines per 
col·laborar i participar són tasques 
a l’abast de la major part de per-
sones que fem servir l’ordinador.

¿Pot aprofitar el moviment ve-
ïnal els espais de participació que 
ofereix la web 2.0? ¿Són impor-
tants les comunitats virtuals per al 
moviment veïnal? ¿Serem capaces 
d’aprofitar les eines digitals per 
enfortir el dia a dia de les nostres 
associacions?

Xarxanet.org vol donar suport i 
enfortir la xarxa associativa cata-
lana. Amb aquest objectiu oferim 
un Servei d’Assessorament Infor-
màtic gratuït per a associacions. 
Pots contactar-hi al 902 102 917 o 
enviant un correu electrònic a in-
formatic@xarxanet.org

Més informació:
www.avvfontguatlla.cat
admin@fontdelaguatlla.org
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AntoninA RodRigo
escritora

El 20 de noviembre se ha cumplido 
el 75 aniversario de la muerte de 
Durruti. Desde hace años, la Mu-
jeres Libertarias rinde homenaje 
en el domingo más cercano a esta 
fecha. Hay un programa, pero el 
acto está abierto a todos los com-
pañeros que quieran sumarse e in-
tervenir, no importa su ideología. 
Se celebra en el cementerio de 
Montjuïc, ante las tres tumbas ali-
neadas de: José Ferrer i Guardia, 
Francisco Ascaso y Buenaventura 
Durruti. Las preside el lema: “Sim-
bolizan y nos recuerdan a tantos 
anónimos que dieron sus vidas por 
los ideales de libertad y de justicia 
social”. 

El mes de noviembre de 1936 
fue un tiempo fatídico para el 
anarquismo español. A pesar de 
que Durruti se resistía abandonar 
el frente aragonés, donde creía 
que se estaba realizando la autén-
tica revolución del pueblo, a ins-
tancias de Federica Montseny se 
trasladó al de Madrid, con la Co-
lumna Durruti, formada por 1.800 
milicianos. El 15 de noviembre en-
traban en combate en la Moncloa 
y en el Parque del Oeste, el sector 
más duro de la zona Centro, to-
mada por los facciosos. La lucha 
fue encarnizada. Tres días más 
tarde, la pérdida de sus hombres 
era abrumadora, sin descanso y 
sin posible relevo, porque no ha-
bía tropas de reserva. El día 19, 
cuando Durruti regresaba de ins-
peccionar el frente de la Ciudad 
Universitaria, un disparo en el 
pecho hería mortalmente al líder 
confederal. En la madrugada del 
20, tras una denodada operación 

quirúrgica, fallecía en el Hotel 
Ritz, entonces hospital de cam-
paña, donde estaban instaladas 
las milicias catalanas. En el lujoso 
libro del hotel, se  consigna: “…
el episodio de Durruti fue el mo-
mento más dramático de los días 
en que el hotel sirvió de hospital”. 
El suceso es trascendente para el 
futuro de la guerra: la pérdida de 

Durruti va a erosionar las fuerzas 
anarquistas. Federica Montseny 
difunde la noticia desde los micró-
fonos de Radio Unión, en el Minis-
terio de la Guerra. 

El 19 de julio de 1936, ante el 
alzamiento militar, Durruti retó 
a la muerte. Recién operado de 
dos hernias, se puso al frente 
de las columnas de los luchado-
res antifascistas, en la plaza de 
Cataluña, en la de Palacio, en 
las Atarazanas. En la madrugada 
del 20 de julio, las balas de una 
ametralladora, alcanzaban de 
muerte a Francisco Ascaso, Du-

rruti resultó herido en el pecho y 
en la frente, y aunque entonces a 
los hombres les estaba prohibido 
llorar, Durruti lloró al compañe-
ro, humanizando la dimensión del 
luchador. El 19 de noviembre de 
1936 no tuvo tiempo de plantarle 
cara a la muerte. Nunca sabre-
mos si fue una bala fortuita la 
que acabó con su vida, el miste-
rio iba a magnificar la leyenda de 
su joven y heroica vida, de perfil 
legendario. La autoridad y seduc-
ción de la trayectoria de luchador 
obrerista, su coherencia ideológi-
ca y su audacia y valor, nutrió el 

rico venero del Romancero de la 
Guerra Civil. 

De Madrid a Barcelona, por las 
poblaciones por las que pasaba la 
comitiva que acompañaba al fé-
retro, le rendían homenaje. Lle-
gada a Barcelona, las multitudes 
se habían lanzado a la calle. La 
capilla ardiente fue instalada en 
el vestíbulo de la casa CNT-FAI, 
en la Vía Laietana, desde ese día 
llamada Vía Durruti. Su entierro 
constituyó la más impresionante 
manifestación de duelo jamás 
presenciada en las calles de Bar-
celona, hasta el cementerio de 

Montjuïc. Al paso del cortejo fú-
nebre las gentes con las enseñas 
rojinegras se arrodillaban estre-
mecidas, a tono, el día era gris y 
lluvioso. Dos bandas de música in-
terpretaban Hijos del pueblo. A la 
cabeza del entierro, autoridades 
políticas, sindicales y militares: 
Companys, Comorera, Federica 
Montseny, García Oliver, Peiró, 
Marianet, Puig Elías, Nin, Agru-
paciones, Comités, Ateneos… y la 
organización Mujeres Libres, que 
durante la noche había confec-
cionado y bordado la bandera que 
cubría el féretro, entre ellas la 
joven militante Sara Berenguer. 
Y, el mundo del trabajo en masa, 
que durante toda la noche, bajo 
la lluvia, había guardado fila, 
para pasar ante el féretro de su 
ídolo, muerto en defensa de las 
libertades patrias y la noble idea 
ácrata, encaminada a humanizar 
el mundo del trabajo para dig-
nificar la vida del proletariado, 
con la cultura como arma para su 
participación en una sociedad sin 
dios ni amo.

Barcelona lloró a 
Durruti hace 75 años

SAnt Antoni
L’església expulsa entitats
Dues parròquies de Sant Antoni 
deixen sense local diverses 
entitats que utilitzaven les seves 
dependències de feia molts anys. 
El grup de teatre El Triangle 
hi portava 20 anys i una Xarxa 
Comunitària ha hagut de “buscar-
se la vida” en ser expulsats. 
No són els únics casos. Des de 
diferents districtes s’han conegut 
notícies de situacions similars. 
Històricament, les parròquies han 
estat solidàries amb les entitats 
dels seus barris. Sembla que els 
temps han canviat.

Clot-SAgRAdA fAmíliA
Privatització de l’hospital 
Dos de Maig
El Consorci Sanitari Integral de 
la Creu Roja i un grup de metges 
estan negociant la compra 
de l’hospital Dos de Maig. Els 
treballadors del centre, les 
associacions de veïns i veïnes 
i l’assemblea d’indignats, que 
porten lluitant de fa mesos 
perquè no es tanqui el centre, 
exigeixen que es garanteixin el 
serveis sanitaris existents i que 
es mantinguin els llocs de treball. 
Cap escrit no ho garanteix. Els 
interrogants són molts.

pARC güEll
Regularitzar el número de 
visitants
El passat 11 de desembre una 
xocolatada popular a la plaça 
Salvador Allende organitzada 
per l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Coll va tenir continuïtat amb 
una marxa reivindicativa contra 
el tancament del Parc Güell i el 
cobrament d’entrades. Els veïns 
de la zona demanen la regulació 
de l’entrada al parc i la limitació 
del número de visitants per evitar 
l’ús intensiu i la seva degradació. 
D’altra banda, la Favb i la 
Coordinadora del Parc Güell, que 
agrupa les entitats de la zona, han 
emès un comunicat desmentint 
les notícies que han sortit a 
alguns mitjans de comunicació i 
que parlaven d’un acord sobre el 
tema entre les entitats veïnals i 
l’Ajuntament.

CAn mASdEu
10è aniversari
Uns terrenys qualificats 
d’equipaments en plena serra de 
Collserola i una masia situada a la 
vall de Can Masdeu són coneguts 
arreu de la nostra ciutat per la 
lluita que porten a terme els seus 
habitants i l’activitat incansable 
que hi realitzen. Can Masdeu 
defèn la gestió sostenible dels 
recursos naturals i paisatgístics. És 
un projecte participat pel veïnat 
dels barris. Han celebrat el seu 
desè aniversari, “10 anys obrint 
portes”. Felicitats als companys i 
companyes.

toRREllobEtA
Espantada de Benestar 
Social
L’anunci per part de 
l’Ajuntament de les esperades 
obres d’urbanització de l’entorn 
dels equipaments de Cotxeres 
Borbó han destapat que la 
Conselleria de Benestar Social 
no es construirà per ara. Els 
4.500 metres quadrats que havia 
comprat la Generalitat quedaran 
buits. El Govern està considerant 
canviar la ubicació i ha autoritzat 
l’Ajuntament a urbanitzar 
provisionalment el solar.

Breus
de barri

lSu entierro constituyó 
la más importante 
manifestación de duelo 
jamás presenciada en 
las calles de Barcelona

fonS gEnERAlitAt dE CAtAlunyA. ii REpúbliCA (ACn)

fonS gEnERAlitAt dE CAtAlunyA. ii REpúbliCA (ACn)

lLa capilla fue instalada 
en el vestíbulo de la 
casa CNT-FAI, en Via 
Laietana, desde ese día 
llamada Via Durruti
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xAviER domènECh
historiador

Poques vegades, de fet ara mateix 
no en recordo cap altra de recent, 
una protesta que pren la forma 
d’un moviment ha tingut una miría-
da tan gran de textos, fets amb tan 
poc temps, que volen posar lletra a 
una música que ha semblat desvet-
llar tant. No havien ni passat dos 
mesos del naixement del que seria 
conegut com el moviment 15-M, o 
el de les places, just quan aques-
ta mateixa protesta encara estava 
protagonitzant un estiu realment 
calent que sembla que ens ha re-
fredat la tardor, que ja van comen-
çar a aparèixer a les llibreries un, 
dos, tres, deu i més llibres sobre 
el que s’havia esdevingut i encara 
s’estava esdevenint. Un d’aquests 
textos, un d’especialment extasi-
at, explicava precisament la raó 
d’aquesta urgència amb les se-
güents paraules: “El movimiento 
de los indignados ha entrado en la 
Historia…” (No nos representan).

Com a historiador tendeixo 
a pensar que el pas a la “Histò-
ria” té a veure amb el final d’un 
procés, i com a participant en el 
mateix procés sospito que encara 
només estem al principi. Però si 
alguna cosa reflecteix aquest delit 
per explicar, era el silenci trona-
dor anterior. Silenci davant d’una 
crisi viscuda isoladament que va 
trencar la paraula coral i que es 
converteix en ànsies per relatar. 
Probablement un procés que va co-
mençar amb un tweet, difícilment 
acabarà amb uns quants llibres. 
Però ells ens permeten mirar i, mi-
rant, mirar-nos per saber com va 
ser, com és, com podria ser.

Certament els llibres del 15M 
pateixen d’una urgència que fa que 
molts es tanquin just quan encara 
part dels esdeveniments més impor-
tants estaven a punt d’esdevenir-se, 
cosa que és especialment certa per 
al cas català, quan els fets viscuts 
a l’entorn de la protesta davant del 
Parlament van desfermar el primer 
intent de confrontació directa amb 
el moviment des de l’esfera política 
i que va acabar amb la gran mani-
festació del 19 de juny a Barcelona. 
Un dels pocs textos que analitza 
aquests fets, i ho fa amb una llum 
que li és pròpia i insubstituïble, és 
el de David Fernàndez dins del llibre 
Les veus de les places.

Però si aquest és el principal 
límit de la majoria de llibres, la 
seva virtut rau precisament en la 
frescor que transmeten, captant 
en alguns casos una emoció que 
seria difícil que s’hagués donat 
amb una escriptura feta a poste-
riori d’aquesta eclosió, i la seva 
coralitat. I és que, en definitiva, 
cada un dels llibres és un conjunt 
de veus molt diverses que tren-
quen qualsevol unitat temàtica.

Certament hi ha llibres que són 
deguts a una sola veu, com el de 
Carlos Taibo en Nada serà como 
antes, que intenta establir les di-
verses ànimes del moviment (la 
socialdemòcrata, la rupturista), i 
aprofita per donar alguna cosa a 
vells amics, però la major part de 
la resta vénen de la mà de diversos 
autors. L’intent d’unitat es troba, 
en tot cas, en una orientació gene-
ral que tenyeix els textos. Així, si 
Les raons dels indignats opta més 
aviat per una perspectiva analíti-
ca, desenvolupada bàsicament per 
militants, altres es constitueixen 
en recopilatoris programàtics com 

el de No nos representan o en re-
culls experiencials d’activistes 
com Nosotros los indignados.

Alguns combinen magníficament 
la crònica, la reflexió i el recull de 
veus de participants com Las voces 
del 15-M o, més a cavall entre l’as-
saig i les entrevistes, donen lloc a 
resultats com La primavera dels 
indignats; i encara uns darrers ens 
obren les portes a la reflexió d’al-
gunes de les persones que han estat 
en la intrahistòria d’una part del 
moviment, com en el cas de la molt 
bona selecció de Les veus de les 
places, similar, encara que al meu 
parer millor, a La rebelión de los in-
dignados; o, finalment, entre d’al-
tres aportacions també fresques i 
en algun punt delirants, els últims 
ens descobreixen conspiracions de 
la CIA i revolucions taronges ocul-
tes, com en el llibre Indignados.

La suma dels llibres ens invita a 
una lectura en tot cas gairebé ca-
òtica de textos on un, per afinitats 
electives, per gust, per opció, tria 
uns textos per sobre d’altres. En el 
camp de l’explicació narrativa sobre 
els fets viscuts sobresurt el “Qua-
dern de bitàcola” de David Fernàn-
dez, dins de Les veus de les places, 
que en un text aparentment caòtic, 
només aparentment, ens permet 
observar el primer cicle del movi-
ment i alhora transmetre la seva 
càrrega multidireccional. També en 
aquest sentit destaquen els treballs 
d’Ana Requena i Alba Muñoz en el 
seu apartat “El movimiento 15-M. 
Los hechos” dins de Las voces del 
15-M (un llibre que, en el seu con-
junt, és dels més complerts).

D’altra banda, per introduir-se 
en aspectes més analítics sobre 
la protesta viscuda fa mig any, 
té un interès innegable, s’estigui 
d’acord o no amb la seva pers-
pectiva, el treball d’Íñigo Errejón 
“Disputar les places, disputar les 
paraules”, publicat dins de Les ra-
ons del indignats, que ens planteja 
com un moviment de protesta va 
aconseguir fer canviar de camp el 
gran relat de la democràcia en el 
pas dels despatxos als carrers. En 
el mateix camí, val la pena desta-
car els treballs de Gala Pin i Hibai 
Arbide sobre el paper de les xarxes 
tant a Les raons dels indignats com 
a Les veus de les places. De fet, 
és probablement en aquest últim 
llibre on trobem l’ànima més intel-

ligentment radical del moviment, 
destacant en aquest sentit el text 
d’Ivan Miró i Flavia Ruggieri “Ningú 
no ens representa. La Plaça com a 
metàfora de la nova societat”.

I si en aquest darrer llibre tro-
bem veus militants, en diferents 
sentits, a Nosotros los indignados 
podem escrutar l’ànima dels nous 
activistes, també extremadament 
diversa. Textos millors i pitjors, més 
analítics o expressius, que se cen-
tren en disputes del moment o les 
superen, però textos, tanmateix, 
la sort dels quals no la decidirà no-
més la seva brillantor, sinó el decurs 
d’una protesta que segurament està 
patint en aquests moments una de 
les seves principals mutacions.

Probablement el llibre més in-
teressant sorgit del moviment 15-
M, i el que de ben segur quedarà 
com a expressió més clara de la 
eclosió moviment, ha estat l’últim 
en sortir de la mà de La Ciutat In-
visible, sota el títol de RT#15M.
Amb un recull pràcticament de mig 
miler de fotografies i més d’un mi-
ler de tweets generats durant els 
esdeveniments, que en la seva se-
lecció i ordenació constitueixen una 
narrativa del moviment feta des de 
les seves veus, el resultat és abso-
lutament espectacular. Té quelcom 
del projecte dels Passatges de Ben-
jamin, que pretenia reconstruir la 
història a partir de l’ordenació de 
veus i textos sense cap més comen-
tari, però sobretot té la capacitat 
no tan sols d’explicar, sinó d’evocar 
la força d’un moviment.

Les lletres del 15-M

3 RT#15M, VVAA, 
Barcelona, La Ciutat 
Invisible, 2011.
3 Les veus de les places, 
VVAA, Barcelona, Icaria, 
2011.
3 Las voces del 15-M. 
VVAA, Barcelona, los 
panfletos del lince, 2011.
3 Les raons dels indignats, 
Viejo, R. (ed.), Barcelona, 
Pòrtic, 2011.
3 Nada será como antes. 
Sobre el movimiento 15-
M, Taibo, C., Madrid, La 
Catarata, 2011.
3 Nosotros los indignados, 
VVAA, Barcelona, Destino, 
2011.
3 No nos representan, 
Velasco, P., Madrid, Temas 
de Hoy, 2011.
3 La rebelión de los 
indignados, VVAA, Madrid, 
Editorial Popular, 2011.
3 Indignados, VVAA, 
Mandala Ediciones, 2011.
3 La primavera dels 
indignats, Benassar, S., 
Barcelona, Meteora, 2011.

Llibres 
indignats

lPoques vegades una 
protesta social ha 
generat tants textos 
en tan poc temps per 
posar lletra a una 
música nova
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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 (USCOB)
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
Regomir, 3, principal
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
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
CIAJ
Sant Oleguer, 6-8

El Cafetí
Sant Rafael, 18
Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia
Pescadors, 49

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
Llibreria Les Punxes
Rosselló, 260

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

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
Consell de la Joventut
Ausiàs Marc, 60

Parc de l’escorxador
Viladomat, 214, 5è, 2a

ronda de sant Antoni
Ronda de Sant Antoni, 24
93 442 24 12

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10
La Tapilla Sixtina
Bailen, 43 

sagrada Família
València, 415, local 1
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

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, 
baixos
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

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

rambla de la Bordeta
Onzinelles, 30, baixos
93 331 10 07

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
Autonomia, 7, baixos
93 431 75 45

Districte iV
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
camp Nou

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

racó de les corts
Trav de les Corts, 94, 
baixos
93 448 03 11

sant ramon Nonat
Passatge Jordi Ferran, 
19-21

Xile, avinguda
Avinguda 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
Amics del barri de Laforja

Madrazo, 50, 2n, 2a
93 209 89 84

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
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

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
Laforja, 12-14 pral 3a
93 266 38 25

sarrià
Canet, 4
93 204 90 58
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

Passatge Alió,12, baixos
600 603 605

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
Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
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

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 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

Urbanització Vallhonesta-
Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

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
Estudiants, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n

Prosperitat
Argullós, 92
93 276 30 15
Casal de Barri de 
Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n

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
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
Pge 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
Centre Cívic de la Sagrera
Martí Molins, 29
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

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, 142, 5è A
696 43 57 83

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, 218, baixos
93 305 37 05

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

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 febrer

És tira AlEjAndRo milà

No ens representen
AndRéS nAyA

És un dels eslògans més repetits del 
15-M. Els hi voten molts ciutadans, 
no ho neguem, però molts, votants i 
no votants, senten que no els repre-
senta una classe política que entén 
la seva feina com una professió. La 
frase no es refereix només a la Llei 
Electoral, a les llistes obertes, a po-
der revocar i limitar els anys en què 
poden exercir els representants po-
lítics. Aquest “no ens representen” 
surt d’alguna cosa més profunda. 
És la resposta a l’estatus dels po-
lítics, a la falta de transparència, 
a la corrupció, a les prebendes, als 
silencies i mentides. És també la in-
dignació que sentim davant allò que 
veiem i llegim cada dia.

Austeritat i dietes
A la comarca del Barcelonès coin-
cideixen els ajuntaments de cinc 
grans ciutats, a banda de la Dipu-

tació, l’Àrea Metropolitana (AMB) 
i el Consell Comarcal Barcelonès. 
Hi ha duplicitats de càrrecs o po-
ques competències en alguns dels 
organismes. Cada polític pot cobrar 
només un sou, encara que pertanyi 
a diferents ens. Però sí que poden 
cobrar les corresponents “dietes”. 
Alguns exemples de tots els colors. 
Xavier Trias (CIU), cobra 36.800 eu-
ros per ser president de l’AMB (no-
més és un dels seus càrrecs), sumats 
als 110.000 euros de sou que té com 
a alcalde. Alberto Fernández Díaz, 
del PP, cobra 96.900 euros com a 
vicepresident de la Diputació que, 
juntament amb les dietes de l’Ajun-
tament, fan un total de 129.500 
euros. Assumpta Escarp, regidora 
socialista, cobra 31.600 euros de 
l’AMB a més d’un salari de 84.000 
euros de l’Ajuntament de Barcelo-
na. Joaquim Mestre, d’ICV, cobra 
uns 17.000 euros en die-tes a part 
del seu salari de 98.200 euros. Jor-

di Portabella, d’ERC, afegeix al seu 
salari de 98.200 euros 17.000 més 
en dietes. Polítics que acaparen 
càrrecs. Dietes que engreixen in-
gressos salarials. En alguns casos, 
les dietes superen el 50% del sa-
lari. Una altra dada: l’AMB gasta 
en dietes 800.779 euros, dels quals 
333.000 se’ls emporten 11 càrrecs.

indult
Ens hi vam fer ressó en un número 
passat de Carrer. El banquer Alfre-

do Sáez, vicepresident del Banco 
Santander, seria indultat. Havia es-
tat condemnat per denúncia falsa 
continuada. El banquer, amb l’aju-
da del jutge corrupte Pascual Este-
vill, va enviar a la presó quatre em-
presaris perquè paguessin un deute.

Ara, en els moments finals del 
govern de Zapatero, l’han indultat 
a mode d’última voluntat. Pocs ho 
entenen i pocs ho comparteixen. 
Quina manera d’acabar! Com de 
difícil és aconseguir l’indult per a 
molts, innocents i no innocents. Els 
diners tot ho poden...

trobar feina
Trobar feina és molt complicat en 
temps de crisi. Moltes vegades ens 
posen l’exemple de la dedicació 
al servei públic dels polítics, que 
quan acaben el mandat es queden 
al carrer. No és el cas de Francesc 
Narváez. El regidor va cessar en 
acabar l’anterior mandat, però de 
seguida ha trobat un nou lloc, se-
gons va fer públic el sindicat CGT. 
No ha sigut al seu partit, ni a la 
feina de guàrdia urbà que tenia 
abans de dedicar-se a la política. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
l’ha nomenat delegat del Pla Me-
tropolità de Mobilitat Urbana, amb 
un sou de 76.187 euros anuals. Ens 
alegrem pel Paco. No qüestionem 
la seva vàlua. Però en uns temps 
de cues a l’atur i poca feina, re-
presenta una excepció. En política 
s’ha de donar exemple i cuidar les 
formes. No només s’ha de ser hon-
rat, també s’ha d’aparentar.

100 “mileuristes”
Segons va informar El País, 20 di-
putats dels 51 polítics que formen 
la Diputació de Barcelona (alcaldes 
i regidors de la província) tenen 
uns sous que superen els 100.000 
euros. I 10 més es queden a les 
portes. Ningú no qüestiona que 
els polítics mereixin un sou digne. 
Però no s’entén el seu nerviosisme 
quan se’ls qüestiona els sous. En un 
context en què cobrar 1.000 euros 
és un miracle o ens anuncien con-
tractes de 400 euros, ¿és lícit co-
brar 90.000 o 100.000 euros l’any? 
Podríem continuar parlant dels 
sous dels expresidents dels governs 
central i autonòmics. Suficient.
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DonES D’EnllAç

Unes 400 persones d’ambdues 
bandes dels Pirineus –feminis·
tes, sindicalistes, activistes soci·
als, militants de tots els corrents 
d’esquerres...– es van manifestar 
el passat 26 de novembre al Per·
tús per denunciar, precisament en 
aquell indret fronterer, a poca dis·
tància del bordell més gran d’Eu·
ropa, la violència de les indústries 
del sexe i les xarxes de proxene·
tisme. Es tractava de palesar la 
solidaritat amb les dones en situ·
ació de prostitució, denunciant les 
lleis (franceses i catalanes) que 
les expulsen de l’espai públic, i 
reivindicant un tractament social 

i feminista de la problemàtica de 
la prostitució que comporti la res·
ponsabilització els “clients” pros·
tituïdors. Fou present al Pertús un 
grup d’activistes veïnals de Barce·
lona, sensibilitzades per la situació 
d’explotació i d’indefensió que 
pateixen als nostres barris diversos 
col·lectius de dones xineses, roma·
neses, nigerianes...

Cal agrair l’esforç del col·
lectiu feminista de Perpinyà, pal 
de paller d’aquest encontre, així 
com de totes i tots els que vin·
gueren des de Marsella, Tolosa, 
Montpeller, Carcassona, i fins i tot 
París. El nostre agraïment a les do·
nes de l’Esquerra de l’Eixample, 
que van cosir la pancarta “Els nos·
tres cossos no són mercaderies”, i 
a la gent de la Jonquera que van 
difondre el nostre fulletó al vol·
tant del Museu de l’Exili. Ens ha 
ajudat també la presència de l’es·
criptora Claudine Legardinier i els 

suports de la cantant Big Mama, 
del sociòleg Richard Poulin, de 
la FAVB, de Dones No Estàndards, 
d’Asunción Miura (representant de 
CATW – Estat espanyol), de Julieta 
Montaño (representant de CATW 
– Bolívia), de Vita Arrufat (especi·
alista en Medicina Preventiva i Sa·
lut Pública, Castelló), de Montse 
Milà Estrada (treballadora social i 
molt més!), d’Ainhoa Kaiero i Gui·
llermo Digiuni (músic). Esperem 
que els vincles establerts el 26·N 
enfortiran la nostra acció comuna 
pels drets de les dones!

El CoR RobAt

lCAtHERInA AZÓn

Alex Ayaso
Membre de la junta de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Verdum

“En ple segle XXI, 
hi ha habitatges del 
carrer de Gòngora 
que encara no estan 
connectats a la xarxa 
de clavegueram”puyAl

Va néixer al barri de Sant Antoni fa 42 anys. “Per amor”, ens co·
menta, es va traslladar al barri de Roquetes, on va col·laborar amb 
l’associació de veïns i el casal de joves. Fa cinc anys que viu al veí 
barri de Verdum. Un grup de nou persones acaben de rellançar l’as·
sociació de veïns i veïnes. Alex forma part de la nova junta.

Què va passar a l’associació?
Es va obrir una profunda crisi. Es van plantejar eleccions per 

a una nova junta i el procés va acabar en no res. A punt de tancar 
l’entitat, es va crear una gestora i, després d’uns mesos de feina, 
s’ha triat una nova junta.

Com ho heu aconseguit?
Va ser important celebrar la festa major el passat mes de se-

tembre. Hi van col·laborar veïns i veïnes i es van incorporar algu-
nes persones a la feina.

La nova junta arriba en un moment en què Verdum és 
notícia als mitjans de comunicació. El 15 d’octubre, després 
d’una multitudinària manifestació, el moviment del 15-M va 
ocupar un bloc de pisos, propietat d’una caixa, que estava 
acabat i buit de feia cinc anys.
Sí, al carrer Almagro. Els desnonaments són inhumans, un 

greu problema social. Ens sembla molt bé l’ocupació, però tenim 
pendent una reunió amb els ocupants, ja que dos dels pisos cor-
responen a dues famílies del barri que ara malviuen de lloguer. 
Se les havia enganyat. Els ocupants els han de reconèixer els seus 
drets.

Continuem amb el tema dels habitatges: acaben 
d’enderrocar l’últim bloc de les “casitas de papel” 
conegudes com a Vivendes del Governador.
Sí, per fi. Termina un malson que va començar l’any 1953. 

Van ser molts anys vivint amuntegats en 20 metres quadrats. 
Després d’anys de lluita, el 1990 l’Ajuntament, el Ministerio de 
Obras Públicas i la Generalitat van firmar un acord. Així, van 
començar unes obres que s’han allargat durant 21 anys. Llàs-
tima dels veïns i veïnes que no ho han pogut veure acabat. En 
el solar s’ampliarà el pati de l’escola i s’han de construir unes 
pistes de petanca per al veïnat.

Les vostres reivindicacions més importants?
Construir el clavegueram al carrer de Gòngora. En ple segle 

XXI, els habitatges encara no estan connectats a la xarxa. Cobrir 
la ronda de Dalt, un tema ja aprovat i compromès amb l’Ajunta-
ment, i que els veïns de Verdum puguin traslladar-se amb el bus 
de barri al llunyà Centre d’Atenció Primària de Rio de Janeiro i 
als cinemes de l’Heron City.

No en falta, de feina.
No! Podem afegir que quan acabin les obres del local de la 

Fundació Pare Manel, el casal de barri, local que fan servir 
provisionalment, recuperi el seu caràcter de seu per a tot el 
barri. I, per sobre de tot, treballar perquè els veïns i veïnes hi 
participin.

Quina relació teniu amb les entitats del barri?
La nostra vinculació al Pla Comunitari és fonamental. En  

col·laboració amb la resta d’entitats la nostra feina es multi-
plica.

Pertanyeu a un districte amb una immensa activitat. Com us 
relacionau amb la resta d’entitats?
Formem part de la Coordinadora d’Associacions de Veïns i En-

titats de Nou Barris.

Un barri en crisi?
Com tots. L’atur, els desnonaments i les retallades ens afecten 

amb molta força.

Què et sembla el rebuig de l’activista veïnal Maruja Ruiz a la 
Medalla d’Honor de Barcelona?
Espectacular la repercussió que ha tingut... És molt bo que en 

aquests moments difícils es diguin les coses clares. 

La veu del barri

La revista de l’Associació de 
Veïns i Veïnes d’Hostafrancs, a 
punt d’arribar al número 100 
·aquesta edició del desembre és 
la 99·, es mostra molt renovada, 
tant en la seva imatge com en el 
seu contingut. El número inclou 
un extens article amb les dades 
estadístiques de la barriada ela·
borades en el marc del projecte 
“Barris, espais de convivència” 
de la Favb, així com una entre·
vista a Jordi Bonet, president de 
la federació i veí del barri. La 
publicació combina temes d’ac·
tualitat amb peces de la història 
d’Hostafrancs.

A tot el barri

L’Associació de Veïnes i Veïns de 
Prosperitat fa un repàs en el seu 
butlletí de tardor·hivern a la situ·
ació del barri, a mode de memo·
ràndum, destinat al nou equip de 
govern, sota el títol “El districte 
ha de respondre als problemes de 
Prosperitat”. Denuncien que les 
obres de l’escola bressol que s’ha 
contruït a l’escola Mercè Rodo·
reda incompleixen el projecte, i 
celebren que s’hagi fet realitat 
un accés digne a la plaça Ángel 
Pestaña. També anuncien que 
finalment, i després de molts anys 
d’espera, l’associació podrà dispo·
sar d’un nou local al barri.

Fort Pienc

L’Associació de Veïns i Veïnes de 
Fort Pienc ha publicat el número 
32 del seu butlletí. A la portada 
plantegen la nova reivindicació 
de l’Institut Angeleta Ferrer, les 
obres del qual haurien d’haver 
començat ja. Un informe detalla 
les retallades que comença a patir 
el barri en ensenyament, sanitat 
i equipaments. Davant la fi de la 
celebració de corrides de toros a 
la Monumental, plantegen la crea·
ció d’un espai de circ estable per 
a la ciutat. Una de les cròniques 
informa de la situació del projecte 
de Glòries i denuncia l’aturada 
dels necessaris equipaments.

Acció al Pertús contra 
l’explotació sexual

Revistes
de barri

La Favb
informa

lL’acte va denunciar les 
violències contra les 
dones de les indústries 
dels sexe i les xarxes 
de proxenetisme

DonES D’EnllAç
Un moment de l’acció feminista realitzada a la frontera
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“¿Cómo voy a aceptar una 
medalla de alguien que hace recortes?”

Maruja Ruiz 
Martos
Luchadora vecinal

Luis CALDEiRo
entrevista

ignAsi R. REnom
fotografia

Repagament
El dia després de les eleccions es va anunciar el repagament sanitari. 
El partit de Govern no el contemplava al seu programa. Ja no sorprèn 
que la qualitat democràtica estigui pel terra. Allò més greu és que 
la sanitat pública és un servei universal finançat amb els impostos. 
Ara volen cobrar “no més d’un euro per recepta”. A Catalunya 
s’expedeixen uns 150 milions de receptes a l’any. Ho hauran de dir 
pel seu nom, repagament, i no “tiquet moderador”. Ens prenen per 
rucs. Ja ho deia aquella pintada: “se’ns pixen i diuen que plou”. El 
repagament afectarà més els que menys tenen. Pensionistes, pobres, 
aturats, malalts crònics. Aquells que pateixen diverses deficiències, 
els que necessiten més protecció. El repagament és injust. Estalviïn 
d’una altra manera. La despesa massiva de medicaments també és 
injusta, que ens obliguin a comprar desenes de pastilles que acabem 
amuntegant a casa un cop acabats els tractaments. Retallant serveis 
i allargant llistes d’espera es potencia el sobreconsum de fàrmacs. 
Qui escriu això porta any i mig prenent vuit pastilles diàries a 
l’espera de la necessària operació. No anem bé.

Tiene 75 años, pero aún sigue siendo 
guapa. Y no sólo por el gesto que 
protagonizó recientemente (que 
también) sino por sus grandes 

ojos azules, su amplia sonrisa y el pelo 
ensortijado y cano que le enmarca la cara. 
Se trata de Maruja Ruiz Martos, la mujer 
que el pasado 28 de noviembre rechazó 
públicamente la medalla de Honor de 
Barcelona que concede el Ayuntamiento, 
dejando estupefacto al mismísimo alcalde 
Trias. “¿Cómo voy a aceptar una medalla 
de manos de una persona que, por un lado, 
me la da por mi valor, y por otro, pertenece 
a una clase política que hace recortes en 
Educación y Sanidad, los dos pilares más 
importantes de un país? No, esos no son 
mis principios”. Así de contundente se 
expresa esta mujer menuda, de aspecto 
frágil, que se define a sí misma como 
“mujer trabajadora en su día, pensionista 
ahora, luchadora social y con convicción 
de pensamiento comunista”. Su gesto, de 
una dignidad casi subversiva, nos cuestiona 
en esta época de cobardía generalizada, 
en la que todo el mundo mira para otro 

lado, tratando de salvar la propia piel. Nos 
cuestiona y a la vez nos redime: se diría 
que con gente como Maruja, no todo está 
perdido. “Llegué a Barcelona en 1949, 
procedente de Guadix, Granada”, recuerda, 
e inmediatamente deja claro que su vida 
nunca fue fácil: “a mi padre lo detuvieron 
con diecinueve años, por pertenecer a 
la CNT. Y a mi madre, cuando me tuvo a 
mí, también la encarcelaron”. La llegada 
a Barcelona no significó, por cierto, el 
final de los problemas: “a mi madre le 
estafaron todo el dinero nada más bajarse 
del tren, en la estación de Francia”. Fue 
entonces cuando unos vecinos que vivían 
en unas barracas de la calle Capitán 
Arenas (“entre los que se encontraba mi 
futuro marido, Hernando”)  las recogieron, 
trasladándose más tarde a las llamadas 
“Viviendas del Gobernador”, construidas 
a raíz del Congreso Eucarístico. Eran las 
primeras casas levantadas en una zona 
de viñedo que más tarde sería conocida 
como Nou Barris. Aquí comienza la historia 
de Maruja, la luchadora: “participé en la 
huelga de tranvías del 51, y en la fundación 

de la primera asociación de vecinos de 
Nou Barris, a principios de los 70. En este 
barrio todo lo hemos conseguido luchando: 
desde el Cinturón hasta el metro, pasando 
por el asfaltado de las calles, la llegada del 
autobús a Torre Baró o la construcción de 
esta plaza (la de Ángel Pestaña)”. La lista 
de conquistas alcanzadas no se detiene 
ahí: “este Casal donde estamos, el del 
barrio, es fruto de nuestra lucha. Y por 
el Casal de enfrente, el de la Gent Gran, 
estuvimos batallando durante diecisiete 
años. También peleamos por los semáforos 
y contra los abusos en el recibo del agua, 
estuvimos una década”. Aunque reconoce 
que los métodos que empleaban entonces 
hoy serían inviables: “en este Casal 
querían construir un bloque de pisos y 
también un transformador. Y nosotros por 
la noche recogíamos los coches viejos que 
encontrábamos y los apilábamos en el solar, 
para que no avanzaran las obras. Hasta 
desmontábamos la grúa de los albañiles”. 

Esta es la mujer a quien las asociaciones 
vecinales de Nou Barris propusieron hace 
un año como candidata a la Medalla 

de Honor de la Ciudad. Propuesta que, 
sorprendentemente, fue luego ratificada por 
unanimidad en sesión plenaria del Distrito. 
“Me votaron hasta los partidos de derechas”, 
comenta. Pero todo el mundo sabía quién 
era Maruja Ruiz: hasta el alcalde, en la foto 
que se hizo con ella antes de la ceremonia 
de entrega, le espetó: “Yo a ti te conozco. 
Eres una revolucionaria”. 
Todo parecía calculado al milímetro por 
el Ayuntamiento. Nada, en principio, 
debía fallar: “nos convocaron a una 
reunión previa a todos los que íbamos 
a ser condecorados. Y allí te decían 
que había un protocolo que no podías 
saltarte: en la ceremonia, un locutor 
te nombraría, tendrías que levantarte 
y acudir al estrado, el locutor haría 
una breve semblanza de tu persona, y 
a continuación, el alcalde te impondría 
la medalla. Luego, debías volver a tu 
silla”. ¿Y se te permitía dirigir unas 
palabras al público? “No, eso era 
saltarte el protocolo”.

Pero Maruja tenía un plan. “Todo 
sucedía muy rápidamente” –recuerda- 
“una tras otro iban desfilando para recibir 
la medalla”. Cuando le tocó su turno, 
Maruja vaciló unos segundos al subir los 
peldaños que conducían al estrado. “No era 
miedo” –asegura- “es que esperaba a que 
se acabaran los aplausos. Es que si no, no 
se me iba a oír”. Y en el momento en que 
Xavier Trias, flamante alcalde de Barcelona, 
le iba a poner la medalla, se oyó la voz de 
la vieja luchadora: “¿por favor, me permite 
dos palabras?”. “Cómo no”, contestó el 
alcalde. Y entonces ocurrió lo impensable, 
lo que ningún protocolo hubiera previsto: 
“me siento muy orgullosa y agradecida a las 
personas que me han propuesto para esta 
medalla” –dijo- “pero no puedo recibirla de 
manos de quien está haciendo recortes en 
educación y sanidad”. El alcalde, grogui, 
trató nuevamente de ponerle la medalla, a 
lo que Maruja replicó: “te he dicho que no 
la quiero”. Y tal como vino, así se fue: con 
su verdad a cuestas, por el pasillo central 
del Saló de Cent.
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