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Desnonaments,
indignació i ocupació
Edifici ocupat a Nou Barris el 15 d’octubre
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buit tancat, sovint en mans 
d’una entitat financera que 
tornara especular amb ell. És 
també un moment socialment 
molt estigmatitzat, associat a 
la idea de fracàs personal. Per 
això, mostrar les causes estruc-

turals i generar espais de con-
fiança, empoderament i solida-
ritat ha estat un dels principals 
objectius de la PAH.

Avui el Lluís segueix a casa 
seva, després d’haver aturat el 
seu desnonament en 4 ocasi-
ons, i es desplaça a tantes con-
vocatòries com pot per aturar 
els desnonaments d’altres per-
sones afectades. El Lluís és una 
persona normal que es va que-
dar a l’atur. I és que no estem 
parlant d’una problemàtica 
anecdòtica que afecti casos ex-
trems. Parlem d’un allau que, 
des de 2007, ja s’ha emportat 
per davant més de 300.000 fa-
mílies a tot l’Estat, afectant 
persones de tot tipus: autòc-

ADA ColAu
membre de la plataforma 
d’afectats per la hipoteca 
i de la junta de la favb

Fa un any, el novembre de 
2010, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) aturava 
el primer desnonament a la 
Bisbal del Penedès. Ho feia per 
recolzar el Lluís i el seu fill, a 
qui Caixa Tarragona (avui Cata-
lunya Caixa) pretenia desnonar 
després d’haver-se adjudicat 
el seu habitatge en subhasta 
pel 50% del valor de taxació 
mentre li continua reclamant 
100.000 €. El Lluís s’havia que-
dat a l’atur, s’enfrontava a un 
desnonament i, a més, a un 
deute de per vida. Serveis soci-
als no tenia habitatges on rea-
llotjar-lo i a sobre l’amenaçava 
de treure-li la custòdia del seu 
fill si es quedava al carrer.

Però el Lluís va trobar la so-
lidaritat de la PAH i així va co-
mençar la campanya Stop Des-
nonaments, que a data d’avui 
ja n’ha aturat més de 80 a tot 
l’Estat. No ha estat fàcil. A part 
de l’arrogància de les entitats 
financeres, la insensibilitat de 
la majoria de jutges i la indife-
rència de les administracions, 
el gran obstacle que han hagut 
d’afrontar les persones afecta-
des ha estat la por i la vergo-
nya. El desnonament no només 
és un acte violent que deixa a 
una família al carrer i un pis 

La lluita contra 
els desnonaments 
s’estén i es consolida

lLes mateixes 
administracions que no 
poden garantir drets 
bàsics despleguen 
recursos al servei 
d’entitats financeres 
per deixar famílies 
vulnerables al carrer

joAN liNuxbCN
El passat 25 de setembre milers de persones van participar en la manifestació pel dret a l’habitatge

tones i migrants, classe baixa i 
classe mitja, joves i grans.

La PAH ha identificat amb 
claredat les demandes bàsiques 
de les persones afectades: re-
gular la dació en pagament (de 
manera que amb l’entrega de la 
propietat de l’habitatge quedi 
liquidat el deute) i moratòria de 
desnonaments, reconvertint els 
pisos hipotecats en lloguers as-
sequibles. Però mentre aquesta 
regulació no arriba -i per això 
hi ha en marxa la Iniciativa 
Legislativa Popular impulsada 
per l’Observatori DESC, UGT, 
CCOO, CONFAVC, UCC i Taula 
del Tercer Sector, a més de la 
PAH- els procediments d’execu-
ció hipotecària avancen i cada 
dia n’hi ha més que arriben al 
moment del desnonament, sen-
se que l’administració tingui 
un parc públic de lloguer social 
on reallotjar aquestes famílies 

sense recursos. 
Ara ve l’onada forta de des-

nonaments (només al segon 
trimestre del 2011 han pujat a 
més de 16.000), però la bona 
notícia és que també està aug-
mentant la onada de solidari-
tat. Gràcies als afectats, al mo-
viment veïnal, i especialment a 
partir de l’esclat de mobilit-
zació del 15 de maig, cada dia 
més localitats creen platafor-
mes per aturar els desnona-
ments per motius econòmics. A 
través de concentracions ciuta-
danes pacífiques, però també a 
través d’una feina més invisible 
que passa per pressionar l’enti-
tat, presentar recursos als jut-
jats, parlar amb serveis socials 
o les oficines d’habitatge, cada 
dia més veïns i veïnes perden 
la por i troben recolzament per 
defensar el dret a l’habitatge.

Davant d’aquest augment 
de la consciència social, crida 
l’atenció la incapacitat de reac-
ció de l’administració pública, 
que es limita a constatar que 
no es disposa d’un parc públic 
suficient on reallotjar les famí-
lies afectades i s’acovardeix a 
l’hora de posar límits als abu-
sos de les entitats financeres. 
En l’àmbit català, la Generali-
tat ha posat en marxa el servei 
Ofideute, amb voluntat de fer 
de mitjancer amb les entitats 
financeres, però el fet  que 
aquesta mediació depengui úni-
ca i exclusivament de la bona 
voluntat de les parts fa que en 
la majoria dels casos no es trobi 
una solució satisfactòria per a 
les persones afectades.

18 desnonaments al dia a BCN

De les 22 ordres de desnona-
ment que s’executen cada dia a 

Davant l’onada de desnonaments 
per motius econòmics, també 
s’estén arreu la solidaritat amb 
les famílies afectades
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sarles de nada” -señala la Plataforma de 
Afectados- “pero como mínimo era extra-
ño. No tenían la infraestructura suficiente 
para llevar adelante una iniciativa de este 
tipo  (apenas cuentan con trescientos mi-
litantes) y constatamos que tampoco esta-
ban recogiendo las firmas. Tratándose de 
un tema tan sensible, que tantos proble-
mas había causado al Gobierno y que siem-
pre había sido bloqueado en el Congreso 
por PP y PSOE, este extraño grupo, surgido 
de la nada, parecía ir como anillo al dedo 
a los intereses de los dos grandes partidos. 
Demasiadas coincidencias”.

El grupo decide entonces hacer de tri-
pas corazón y aprovecha el rechazo para 
ampliar su propuesta: Ahora no sólo inclu-
ye la Dación en Pago, sino la moratoria de 
los desahucios y la reconversión del parque 
hipotecario en vivienda de alquiler social, 
“que es lo que la gente necesita ahora mis-
mo no quedarse en la calle”. Y aunque en 
opinión de la PAH el proyecto resultante 

es sustancialmente distinto, la Mesa del 
Congreso vuelve a bloquearlo, con el mis-
mo argumento. “Estaba claro que no había 
voluntad política” –concluye- “porque era 
evidente que la nueva propuesta era dife-
rente y además las leyes son siempre inter-
pretables”. Finalmente, una investigación 
del diario Público desvelará que los Verdes 
Ecopacifistas eran un verdadero submari-
no, con inconfesables conexiones con inte-
reses inmobiliarios del País Valenciano. Y el 
grupúsculo, a la postre, acabará retirando 
su moción, posibilitando así la entrada a 
trámite de la ILP en el Parlamento.

A perro flaco…

Pero el culebrón no acaba aquí. Porque 
la ILP no sólo ha debido afrontar enemi-

LA ILP de la vergüenza

luis CAlDEiRo

“En junio, si todo va bien, comenzaremos a 
ver las primeras recogidas de firmas”. Con 
esta frase finalizaba el artículo “Deshau-
cios, cómo traficar con un sueño” (Carrer, 
mayo de 2011), dedicado al drama humano 
de los desalojos motivados por el impago 
de hipotecas. Las firmas a las que alude 
la frase son las que ya se deberían estar 
recogiendo para la puesta en marcha de 
una ILP que propugna la llamada “Dación 
en Pago”,  esto es, que la simple devolu-
ción de la vivienda baste para cancelar una 
deuda hipotecaria. Pero la cosa va con re-
traso. Porque la iniciativa, promovida por 
siete entidades (la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), los sindicatos 
CCOO y UGT de Cataluña, el Observatori 
DESC, la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos catalana –CONFA-
VC- y la Unió de Consumidors de Catalunya 
–UCC-)  no ha tenido la misma fortuna que 
su hermana antitaurina: Ni ha acaparado 
portadas ni suscitados debates encendi-
dos. Y ello, pese a ser infinitamente más 
importante, desde el punto social y econó-
mico. De hecho, su trayectoria ha sido un 
auténtico calvario. “Nuestra ILP debe de 
ser la más accidentada de la historia de la 
Democracia”, aseguran desde la PAH. Y ra-
zones no le faltan: Escasamente diez días 
antes del 30 de marzo, fecha de su presen-
tación a la Mesa del Congreso (órgano que 
debe validar una ILP antes de su entrada 
al Parlamento), un grupo desconocido, de-
nominado Verdes Ecopacifistas, presentaba 
una moción similar. Como consecuencia, la 
Mesa bloquea el proyecto del grupo, pues-
to que la ley no permite presentar dos ILP 
sobre un mismo tema. “No podíamos acu-

El problema de los desahucios es tan acuciante y las acciones de protestas 
y de resistencia contra ellos ha sido tal, que se ha creado una sensibilidad 
social difícil de ignorar. Por eso la administración no ha tenido más 
remedio que empezar a mover ficha: el 7 de septiembre la Generalitat cedió 
30 viviendas a Cáritas, destinadas a personas expulsadas de su hogar 
por impago de hipoteca. Y procedió a cuantificar el número de pisos de 
protección oficial desocupados. Resultado: más de 3.200 viviendas vacías 
en toda Cataluña, un 23 % del total del parque público. Unos pisos que el 
Govern procederá a destinar al mercado del alquiler, a precios sociales. 
Una medida, sí, pero que no ataca la raíz del problema y que es tan 
insuficiente como intentar parar una hemorragia… con una tirita.

¿La administración mueve ficha? 

lLa iniciativa para que la 
devolución de la vivienda 
baste para cancelar la deuda 
hipotecaria está pasando un 
calvario administrativo

Catalunya, 18 són a Barcelona, 
una de les províncies més afec-
tades de tot l’Estat. No és casu-
alitat que la PAH sorgís precisa-
ment a aquesta ciutat, i que en 
poc temps s’hagin creat nodes 
locals a la zona metropolitana, 
com Hospitalet, Terrassa, Saba-
dell, Badalona o Santa Coloma.

Tot i que, degut al fort im-
puls que l’Estat espanyol ha 
donat a l’accés a l’habitatge a 
través de la propietat privada, 
la majoria dels desnonaments 
són fruit d’impagaments hipo-
tecaris, a les grans ciutats com 
Barcelona o Madrid el percen-
tatge de lloguer és superior a la 
mitja estatal (només un 10%). 
Per això no és d’estranyar que 
a Barcelona, més enllà de la 
PAH, el moviment veïnal, altres 
entitats com 500x20 i les as-
semblees de barri creades pel 
moviment 15M, han ampliat la 
lluita contra els desnonaments 
als casos de lloguer i, en gene-
ral, de situacions de precari-
etat. També la FAVB ha volgut 
contribuir de forma específica 
creant un nou servei de recol-
zament a la lluita contra els 
desnonaments, tant de lloguer 
com d’hipoteca.

Un cas recent que ha desper-
tat la indignació de bona part 
de la ciutat ha estat el d’una 
família del barri del Clot. Víc-
times d’assetjament immobili-
ari, malgrat pagar puntualment 
el seu lloguer, la propietat va 
aconseguir una ordre judicial 
de desnonament el passat mes 
de juliol. Si això ja és greu, més 
ho va ser el fet que el Depar-
tament d’Interior de la Gene-
ralitat ordenés una interven-
ció policial desmesurada per 
assegurar que el desnonament 
s’executés. El resultat va ser 
un operatiu digne d’antiter-
rorisme, on es va tractar una 
família empobrida i assetjada 
com si fossin criminals, i on es 
va agredir el veïnat solidari que 
de forma pacífica s’havia con-
centrat davant l’habitatge. Els 
fets van ser denunciats per mol-
tes entitats socials, entre les 
quals la FAVB, que han portat la 
seva queixa davant el Síndic de 
Greuges. I és que clama al cel 
que la mateixa administració 
que declara no tenir diners per 
cobrir drets bàsics com la sani-
tat o l’educació, en canvi posi 
tants recursos -judicials, polici-
als- al servei d’entitats finance-
res per deixar les famílies més 
vulnerables al carrer.

gos exteriores, sino también divisiones 
internas. Tras la primera denegación, la 
Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i As-
segurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) 
- una de la tres organizaciones fundado-
ras del grupo, junto a la UGT y la UCC- se 
desmarca del proyecto común. Y parale-
lamente presenta su propia ILP –con pro-
puestas distintas  sobre el mismo tema, 
según la PAH; con una temática diferente, 
según ADICAE-, la cual volverá a ser tum-
bada por la Mesa del Congreso. 

Ni que decir tiene que la actuación 
de ADICAE no sentó nada bien a la Plata-
forma de Afectados. “Presentaron la ILP 
a traición, sin avisar y sin intentar pre-
servar la unidad del grupo”, acusan. A lo 
que ADICAE replica: “¿De donde les viene 
esta idea de traición? Nunca  hemos pen-
sado que por ser miembros de un grupo 
tengamos que renunciar a nuestra propia 
capacidad de iniciativa. ¿Si un grupo tra-
baja sobre un determinado tema nosotros 
hemos de renunciar a trabajar sobre él?” 

El fin

Pero hasta los culebrones, por largos 
que sean, llegan a su fin. El pasado 13 
de septiembre (martes y trece, para 
más señas), la Mesa del Congreso daba 
luz verde a la tramitación de una ILP, 
apodada, por su accidentado historial, 
de la Vergüenza. Una semana más tar-
de era aprobada por el Senado, y ahora 
sólo falta que la Junta Electoral valide 
el formato de hoja en que se recogerán 
las firmas. Y aunque su futuro es difícil 
–“sus enemigos son muy fuertes”, señala 
la ADICAE, en referencia sin duda al PP y  
PSOE, siempre contrarios a la Dación en 
Pago-, al menos servirá para crear con-
ciencia y hacer visible una tragedia que 
golpea día a día a miles de familias. Que 
un recorrido tan tortuoso, al menos, no 
haya sino en vano.

A diferencia de su hermana 
antitaurina, la ILP para la 
Dación en Pago ha tenido 
menos eco mediático y ha 
debido sortear numerosos 
obstáculos

il·lusTRACioNs: 
RiCARDo hERmiDA
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jEsús mARTíNEz

“La pintada de ‘Bagdad, 112’ es 
de cuando vivían aquí los chi-
cos blancos. Los antisistema. 
Eran buena gente, pero hacían 
muchas locuras. A mí también 
me gusta beber cerveza, pero 
no toda la noche.” A Katim, 
de Senegal, le gusta acabar 
la jornada de trabajo con una 
cerveza, pero no siempre tiene 
dinero para una lata. Katim y 
otros setenta subsaharianos (en 
realidad, africanos de hasta 15 
nacionalidades) han okupado 
la nave industrial de Badajoz, 
112, en Poblenou, que utilizan 
como vivienda y como almacén 
de chatarra. “Bueno, yo aquí 
llevo seis meses. Vine direc-
tamente de Portugal. Y ahora, 
nosotros, estos que son mis 
hermanos y yo, vamos a montar 
una cooperativa. Le queremos 
poner un nombre catalán con 
algo de africano. Mi idea es 
Associació de Reciclatge Africa-
na, pero no se me ocurre ningu-
na palabra en wolof que pueda 
complementar.”

Los africanos de Badajoz, 
112, son invisibles. Sólo los vo-
luntarios de la Fundación Ce-
paim, la junta de la Associació 
de Veïns i Veïnes del Poblenou 

y de la FAVB les dan su apoyo. 
La Xarxa de Suport als Assenta-
ments y otras entidades convo-
caron el pasado 25 de julio una 
manifestación por las calles 
de Poblenou en apoyo de los 
“inmigrantes africanos ame-
nazados por el desalojo” (“la 
policía nos para con frecuen-
cia por el color de nuestra piel 
y por no tener papeles, y nos 
detienen y nos privan de liber-
tad en el Centro para Interna-
miento de Extranjeros de Zona 
Franca”). La marcha llevaba 
por título Igualtat de drets i 
d’oportunitats. 

Local vacío más de 10 años

El local de tres pisos de Bada-
joz, 112, con un patio interior, 
se encuentra ubicado entre la 
empresa de telefonía T-Systems 
y el mecánico Crivillé, especia-
lizado en tacómetros. Lleva 
vacío desde hace más de diez 
años. Primero llegaron los an-
tiglobalización, con sus fiestas 
rap y sus movidas nocturnas. 
Cuando se fueron, el vacío fue 
llenado por esta comunidad de 
la que sobresalen los senegale-
ses y gambianos. “Incluso los 
camareros del restaurante de 
aquí enfrente, el 22 Alfa, nos 
dijeron que ahora esto estaba 
mucho más decente”, puntua-
lizan. El solar, que en su día 
perteneció a Codorniu, ha sido 

comprado por la empresa Luco-
tor S. A., su actual propietaria, 
la cual mantiene un litigio por 
la vía penal con estas personas, 
en su mayoría indocumentadas. 
“Bueno, podríamos tener los 
papeles en regla si alguien nos 
contratara. Es lo mismo, crea-
remos nuestro propio negocio”, 
se ilusiona Karim, y su amigo 
Saiko, de Guinea Bisau, le hace 
costado: “Estamos estudiando 
si hacer una S. L. o una S. L. L. 
Por ahora no lo tenemos claro, 
todo es un lío”. 

Al calor de la burbuja

Saiko (1978) lleva diez años en 
Barcelona. Como Katim, provi-
ene de Portugal, lugar al que 
llegó con el auge de la burbu-
ja inmobiliaria; trabajaba en 
la obra. “Cuando llegué, me 
robaron la mochila con toda la 
documentación en su interior. 

Luego me junté con malas com-
pañías y caí en la droga. Pero 
ahora me estoy rehabilitando”, 
se confiesa, mientras saca de 
su carrito de la compra todos 
los hierros que ha podido reco-
ger en su “búsqueda”. “Bueno, 
nos repartimos la ciudad en 
barrios, y nos encomendamos a 
la suerte para poder hacernos 
con neveras, radiadores, ca-
lentadores, ordenadores… Todo 
lo que uno pueda cargar. Para 
subir la nevera al carrito, pido 
ayuda a los peatones: ‘Perdo-
na, ¿me podría sujetar aquí mi-
entras tiro?’. Y luego venimos 
andando hasta aquí, algunos 
desde L’Hospitalet.”

Kheraba (Senegal, 1969) 
aguanta la carpeta de Barce-
lona Activa Iniciativa Empre-
nedors, que ha recogido con 
la voluntad de legalizar su si-
tuación. Si le dejan, montaría 

una superestructura sostenible 
con franquicias en numerosas 
capitales: “Nosotros traemos 
aquí los hierros, y luego los 
vendemos a los rumanos, que 
vienen con sus camionetas, que 
a su vez se los venden a los des-
guaces. Nuestra idea es sacar 
provecho, y va más allá: en la 
calle nos encontramos maqui-
naria y electrodomésticos que 
pueden volver a funcionar. Nos 
hemos dividido en secciones, 
con técnicos que evalúan el 
estado de la mercancía: ‘Esto 
vale, pues aquí. Esto no vale, 
pues se aparta’... Y lo que se 
puede reciclar, lo reciclamos. 
De hecho, estamos trabajando 
ya con ropa de segunda mano 
que dejamos como nueva”. 

Kheraba tiene las trazas del 
Capitán Nemo y la luminaria de 
Julio Verne. Sólo le haría fal-
ta entender de cotizaciones y 

primas de riesgo para codearse 
con la nobleza del empresaria-
do. Llegó a Barcelona en 1998, 
y en Barcelona ha sido “como-
dín”: “¿Que qué es comodín? 
Pues muy sencillo. Si alguien 
necesita un pincho de cocina, 
aquí estoy; que la bombilla se 
está aflojando, yo la cambio; 
que quieres contratar un se-
gurata, aquí me tienes; que 
lo que ahora necesitas es un 
mozo de almacén, aquí es-
toy…”. Pese a que no lo tiene 
fácil, no se arredra: “Mi pri-
mera morada en Barcelona fue 
en la calle de Hospital. Lue-
go me fui al Poble Sec. Luego 
estuve en Sants. Luego dormí 
en Navas de Tolosa. Luego, en 
L’Hospitalet. Luego en Glòries. 
Y ahora aquí. Barcelona es 
uno de los mejores lugares del 
mundo que he conocido”.

La cooperativa aún no tie-
ne nombre. Por ahora es un 
proyecto común en las men-
tes de estos seres invisibles. 
“Este sábado nos reuniremos 
por la tarde para decidir qué 
hacemos”, dice Kheraba, que 
confía en la capacidad de 
discernimiento del senegalés 
Bubakar, el líder por ser el de 
mayor edad (cuando se le pre-
gunta en qué año nació, con-
testa: “En el sesenta y pico”). 
“No sé, yo creo que con 3.000 
euros podemos montar una 
cooperativa. Más el dinero 
para pagar los honorarios del 
abogado”, habla Bubakar, con 
los ojos inyectados en sangre, 
consecuencia de una hemo-
rragia conjuntival. “Podemos 
generar trabajo, porque tra-
bajamos desde las siete de la 
mañana cargando y descar-
gando hasta que se va la luz 
del sol.”

Cuando el sol se apaga

Cuando el sol se apaga, Katim, 
Saiko, Kheraba y Bubakar sacan 
unas sillas al vado del núme-
ro de Badajoz, 112. Y charlan 
bajo la farola. Alguno se toma 
una pasta y un café, su única 
comida. Si es día de fútbol, se 
acercan a la nave okupada de 
la calle de Bogatell, en la que 
cuentan con un televisor (en 
el barrio de Poblenou, con un 
17% de inmigración, hay unas 
doscientas personas en esta si-
tuación). En una de las paredes 
del túnel de entrada a Badajoz, 
112, un póster con el Barça de 
Guardiola, al lado de platos, 
cacerolas, chapas de uralita y 
cartas de póquer de Playboy. 
No discuten por el fútbol. “Si 
tú no conoces lo negro, te 
asustas, porque hablamos muy 
fuerte. No nos peleamos, pero 
discutimos mucho”, discurre 
Katim. “Yo he leído Sula, el li-
bro de la primera mujer negra 
que ganó el Premio Nobel de 
Literatura, Toni Morrison. Dice 
que el hombre negro nunca se 
separa. Es verdad. No podre-
mos estar de acuerdo al cien 
por cien, pero tampoco pode-
mos separarnos.”

Cooperativismo en Bagdag 112

lEn el Poblenou, con 
un 17% de población 
inmigrada, hay unas 
200 personas viviendo 
en la calle sin papeles

mARC jAviERRE
Gambianos y senegaleses promotores de la cooperativa africana
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7 Reforma 
constitucional, 
retallades i barris

8 Metàstasi a la 
sanitat pública 
catalanarònicaC

M. EugENIA IbáñEz
periodista

Viven en los cuatro distritos 
donde se considera que resi-
de la clase más acomodada de 
Barcelona, tienen mutua mé-
dica privada, disponen de vi-
vienda en propiedad y llevan a 
sus hijos a escuelas privadas y 
concertadas. Ése es a grandes 
rasgos, y con las excepciones 
que iremos matizando, el per-
fil mayoritario de los 41 con-
cejales (16 mujeres y 25 hom-
bres) que el pasado 22 de mayo 
fueron elegidos para asumir y 
resolver los problemas de la 
ciudad y de los barceloneses. 
Ese retrato social y económico 
de los ediles se ha elaborado 
con las respuestas facilitadas 
por los propios interesados a 
un cuestionario de Carrer con 
cinco preguntas sobre vivien-
da, escuela, sanidad, movili-
dad y asociacionismo.

Saber dónde viven nuestros 
representantes, dónde van 
cuando se encuentran enfer-
mos y qué escuela eligen a la 
hora de preparar el futuro de 
sus hijos puede ayudar al ciuda-
dano a entender algunas de las 
decisiones que esos hombres y 
mujeres tomen en el ejercicio 
de su cargo.

Vivienda: pisos de 
propiedad

Treinta y un concejales -el 75% 
del total- tienen fijada su vi-
vienda en el Eixample, Sarrià-
Sant Gervasi, Gràcia y les Corts, 
y si se añaden los dos ediles que 
viven en Sant Cugat, el porcen-
taje de zonas de residencia, en 
cierta manera privilegiadas, se 
eleva al 80%. Lo que está cla-
ro es que a los miembros del 
consistorio barcelonés no les 
gusta Sants-Montjuïc -ninguno 
de ellos vive en ese distrito- y 
son excepción los que han opta-

do por los cinco restantes (ver 
mapa adjunto). La propiedad 
es el régimen de vivienda de 28 
concejales -el 68% del total- y 
otros 20 pagan hipoteca de ese 
piso. Trece ediles (cuatro de CiU 
y del PPC, tres del PSC y dos de 
ICV) viven en pisos alquilados. 

A tenor de los datos facilitados, 
el disfrute de una segunda resi-
dencia no es mayoritaria, pero 
poco falta: 18 concejales, el 
44%, (seis de CiU, tres del PPC, 
dos de UpB, cinco del PSC y dos 
de ICV).

Sanidad: preferencia por 
mutuas privadas

La confianza en la calidad de la 
sanidad pública no parece muy 
extendida entre los concejales, 
ya que una amplia mayoría, el 
58% del total -23 ediles- han op-
tado por protegerse de hipoté-
ticas deficiencias de la misma y 
han suscrito póliza con una mu-
tua privada. Los más desconfia-
dos son los de CiU (10 sobre 14 
representantes), seguidos por 
6 del PPC, los 2 miembros de 
UpB, 4 del PSC y 1 de ICV. No 
obstante, la inmensa mayoría 
de los 41 ediles destacan en el 
cuestionario que también son 
usuarios de la sanidad pública, 

como no podía ser de otra ma-
nera ya que, salvo que la reali-
dad demuestre lo contrario, la 
asistencia sanitaria en este país 
es de alcance universal, es de-
cir, que todos la pagamos y to-
dos podemos disfrutar de ella. 
Incluso los políticos.

Enseñanza: poca escuela 
pública 

Trece de los 41 concejales del 
consistorio barcelonés no tie-
nen hijos: cinco del PPC, tres 
de CiU y del PSC, y dos de ICV. 
En consecuencia el análisis so-
bre sus preferencias escuela 
privada-escuela pública se ha 
hecho sobre los 28 restantes. 
Veintidós de estos represen-
tantes municipales, el 78%, han 
eludido la pública y han optado 
por la privada o la concertada 
como escuela primaria de sus 
hijos: diez concejales de CiU; 
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Retrato social y económico 
del consistorio barcelonés

Carrer ha realizado una encuesta a los 41 concejales del Ayuntamiento 
de Barcelona para conocer sus opciones en relación a la vivienda, 
la sanidad, la escuela, la movilidad y el asociacionismo

lViven en zonas 
acomodadas, tienen 
mutua médica privada, 
disponen de vivienda 
en propiedad y llevan 
a sus hijos a escuelas 
privadas y concertadas

Como era de esperar, en este apartado hay de todo un poco, como 
en botica. Salvo tres concejales del PPC (Gloria Martín, Eduardo 
Bolaños y Miriam Casanova), que no pertenecen a ninguna entidad, 
la mayoría del resto es generosa en este apartado. Baten el récord 
Isabel Ribas y Elsa Blasco, ambas de ICV, y Guillem Espriu (PSC) 
que se deben dejar un pastón en el pago de cuotas: las dos primeras 
pertenecen a 13 y 8 entidades, respectivamente, y el segundo, a 10. La 
naturaleza de las asociaciones que aparecen en la encuesta es variada 
-profesional, medioambiental, solidaria, deportiva o cultural-, pero 
solo una regidora (Elsa Blasco, de ICV) está afiliada a una asociación 
de vecinos. Guillen Espriu (PSC) señala su vinculación al Taller de 
Historia de Gràcia y Eduard Freixedes (CiU) al Centre Moral de 
Poblenou y al Arxiu Històric del mismo barrio. Isabel Ribas (ICV) 
señala una entidad de “ámbito barrial”. Los sindicatos tampoco gozan 
de especial entusiasmo entre los miembros del consistorio: Guillen 
Espriu (PSC) cotiza en UGT; Quim Mestre y Elsa Blasco (ICV), en 
CCOO, y Raimond Blasi (CiU) en la Unió de Treballadors. Y salvo 
que se les haya olvidado en el tintero, solo una edil, Maite Fandos 
(CiU), pertenece a una asociación feminista: Dones Avui. 

Òmnium Cultural es la entidad preferida por nueve regidores 
de CiU, la práctica totalidad de los convergentes. Xavier Trias 
abona, “entre otras”, las cuotas del Barça, Òmnium, Ateneu, Teatre 
del Liceu y CDC. Los nueve concejales del PPC no concretan en 
demasía sus afinidades asociativas y su jefe de grupo, Alberto 
Fernández, pertenece a Arrels, Amics de la Gent Gran y otras dos 
deportivas. En esta línea de indefinición están también los dos de 
UpB: Portabella habla de grupos de “sensibilidad social, nacional, 
medioambiental y cultural”, o sea, casi todos, y Laporta lo tiene 
claro: solo cita al Barça. Los nueve del PSC tienen una media de 
tres asociaciones por cabeza, y Jordi Hereu destaca Intermón y 
Acció Solidària contra l’Atur. Los cinco de ICV son, en conjunto, los 
que más afiliaciones acumulan; no obstante, su jefe de filas, Ricard 
Gomà, solo deja constancia de una: Casa de la Solidaritat.

Asociaciones: apartado 
variopinto y multicolor

CoNCEjAlEs CIu

CoNCEjAlEs psC

CoNCEjAlEs ppC

CoNCEjAlEs ICV-EuIA

CoNCEjAlEs upb

CIutAt VEllA
sANts-MoNtjuïC

gRàCIA

hoRtA-guINARdó

Nou bARRIs

sARRIà-sANt 
gERVAsI

lEs CoRts

sANt MARtí

sANt ANdREu

sANt CugAt No CoNtEstA

¿Dónde viven los concejales de Barcelona?

loS ConCEjalES por partidoS
CIU 14
PSC 11
PPC 9
ICV-EUiA 5
UpB 2
Total 41
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Tarifa social insuficient al preu l’aigua

VICENt CANEt

La Generalitat ha decidit apu-
jar un 8,6% el rebut de l’aigua 
als catalans que consumeixin 
per sota dels 9 metres cú-
bics per persona i trimestre, 
excepte per als que tinguin 
més de 60 anys i comptin amb 
uns ingressos igual o per sota 
dels mínims, o els que tinguin 
a tots els familiars en atur. 
Aquests grups socials podran 
optar per l’anomenada “tarifa 
social” i no tindran increment. 
Tot i que la Generalitat asse-
nyala 400.000 catalans com 
a possibles beneficiaris, en 
realitat aquesta tarifa només 

suposarà un estalvi de 30 cèn-
tims d’euro al mes per als que 
demostrin que es troben en 
aquesta situació. Els consums 
per sobre dels 12 metres cú-
bics pugen un 17% i, per sobre 
dels 18 metres cúbics, un 51%. 
L’increment es fa amb l’ob-
jectiu de pal·liar el dèficit de 
més de 1.300 milions d’euros 
que té l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i ja se n’ha anunciat 
un altre per l’any vinent.

L’oposició i les entitats veï-
nals han considerat insuficient 
aquesta “tarifa social”. “Per 
assolir un estalvi de només 
0,30 euros al mes, molta gent 
preferirà no presentar la sol-

licitud”, afirma Albert Recio, 
de la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona (FAVB). 
Una tarifa social “de veritat” 
seria aquella que cobri a preu 
baix un consum mínim a tot-
hom, en opinió de Jordi Roca 

Jusmet, professor d’Economia 
dels Recursos Naturals de la 
Universitat de Barcelona.

La gestió de l’aigua oscil·la, 
per a les entitats veïnals i els 
experts, entre dues variables: 
que el preu penalitzi el malba-
ratament, perquè l’aigua és un 

bé escàs; i, alhora, que hi hagi 
un preu de l’aigua accessible a 
les classes populars dins d’uns 
mínims de consum raonable, ja 
que l’aigua és un bé bàsic. El 
professor reclama que per llei 
s’impedeixi “que a ningú se li 
pugui tallar l’aigua si demostra 
que té problemes econòmics per 
fer els pagaments” i considera 
positiu que el rebut de l’aigua 
s’estructuri, com en l’actualitat, 
en funció de trams de consum.

la via de la 
municipalització

Recio assenyala un altre punt a 
tenir en compte: “Quan parlem 
del preu de l’aigua sempre ho 
fem en referència a allò que es 
fixa des de les institucions pú-
bliques, mai de la part del preu 
que marca l’empresa privada 
que gestiona la seva distribu-
ció”, en aquest cas, a Aigües de 
Barcelona. Recio planteja la re-

municipilatizació de l’empresa 
que s’encarrega de la distribu-
ció de l’aigua, i cita l’exemple 
de París. Els veïns també plan-
tegen una política de preus co-
muna per a tot Catalunya i que 
es persegueixi el malbarata-
ment que es fa, “sobretot, fora 
de Barcelona amb les segones 
residències amb piscina i ges-
pa”, diu Recio.

Des de la CONFAVC, que ha 
engegat aquesta campanya per 
rebutjar l’alça generalitzada 
dels preus dels serveis bàsics, 
el seu president, Joan Martínez 
reclama un impost sobre els be-
neficis de les elèctriques “per 
distribuir el cost de l’aigua de 
forma justa”. En aquest sentit, 
Roca considera que “els cànons 
sobre l’ús d’aigua de les elèc-
triques formen part del conjunt 
del debat” sobre com redistri-
buir els impostos sobre l’aigua 
entre els diversos usuaris.

El Govern augmentarà el rebut de l’aigua per 
finançar el dèficit de l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb una tarifa social que afecta pocs col·lectius i 
suposa un estalvi de només 0,3 euros al mes

lL’aigua és a la vegada 
un bé bàsic i un bé 
escàs, i sobre aquestes 
dues variables n’ha de 
girar la seva gestió

cuatro del PPC; uno de UpB y 
siete del PSC. A centros públi-
cos asisten los hijos de ocho 
regidores: dos de CiU, uno de 
UpB, uno del PSC y los tres de 
ICV. Solo dos partidos muestran 
unidad de criterio a la hora de 
elegir el destino escolar de los 
retoños de sus representantes: 
todos los ediles del PPC van a 
la escuela concertada y todos 
los de ICV los llevan a la pú-
blica. Un caso aparte es el del 
alcalde, Xavier Trias (CiU) que, 
a tenor de la respuesta dada 
al cuestionario de Carrer, ha 
mostrado serias dudas a la hora 
de elegir escuela: sus cuatro hi-
jos han pasado por la pública, 
la concertada y la privada. El 
alcalde tiene pues información 
de primera mano sobre la bon-
dad de los diferentes tipos de 
escuela.

Movilidad: de todo un poco 

La inmensa mayoría de los con-
cejales se muestran entusiastas 
usuarios de metro y autobuses 
y solo cuatro excluyen el trans-
porte público y prefieren otros 
medios para moverse por la 
ciudad: Mercè Homs (CiU), en 
moto y bici; Belén Pajares (PPC) 
en utilitario; Óscar Ramírez 
(PPC), en moto, y Jordi Hereu 
(PSC) en coche oficial “cuan-
do el trabajo lo requiere”. Los 
ediles se muestran reacios a 
señalar el coche oficial o uno 
de la flota municipal como ve-
hículo de sus movimientos ur-
banos; tan solo nueve citan esa 
posibilidad y todos ellos con el 
condicionante de “exigencias 
municipales”: los citados Trias 
y Hereu; Maite Fandos, Jaume 
Ciurana, Raimond Blasi y Jordi 
Martí, de CiU; Sara Jaurrieta, 
Imma Moraleda y Carmen An-
drés, del PSC. Esta última es 
la única regidora que afirma no 
tener carnet de conducir, y sie-
te declaran no tener coche pri-
vado: Francina Vila, Joaquim 

Forn, Gerard Ardanuy, de CiU; 
David Escudé, del PSC; Miriam 
Casanova, del PPC, y Quim 
Mestre y Janet Sanz, de ICV.

La mayoría dispone de coche 
propio -26 concejales, el 63%-
; siete regidores declaran ser 
propietarios de moto -el 17%-, 
y otros siete citan la bicicleta 
como transporte por la ciudad, 
sin especificar la frecuencia 
de su uso: Ricard Gomà y Ja-
net Sanz, de ICV; Sara Jaurrie-
ta (PSC); Joan Laporta (UpB) y 
Mercè Homs y Eduard Freixe-
des, de CiU. Los concejales han 
hecho toda una exhibición a la 
hora de elegir su medio de des-
plazamiento por la ciudad.

Xavier Trias mantiene la pau-
ta de probarlo todo y se defi-
ne como peatón, usuario del 
transporte público, conductor 
de coche privado y pasajero 
del vehículo oficial cuando la 
situación lo requiere. El alcalde 
sigue acumulando experiencias.IgNAsI R. RENoM

los concejales del ayuntamiento de Barcelona al completo

Es probable que los barceloneses 
confiaran en que el retraso social de 
sus representantes municipales se 
acercara algo más a su propia realidad, 
a su cotidianidad. Quizá los ciudadanos 
tuvieran la esperanza de que, por aquello 
de predicar con el ejemplo, de demostrar 
su confianza en la cosa pública de la que 
cobran sus sueldos y para la que trabajan, 
los 41 ediles del consistorio se decantaran 
con mayor rotundidad por la escuela 
pública, por ejemplo, o prescindieran 
de la red de salvaguarda de las mutuas 
médicas privadas, o, incluso que fueran 
mayoría aquellos cuya vivienda tuviera 
más proximidad física con los problemas 
de los barrios, en vez de optar por zonas 
donde los edificios de alto estanding 
son las fachadas más repetidas. No 
se trata de hacer demagogia barata y 
esperar que los concejales renuncien a 
una calidad de vida, en muchos casos 
heredada y  en otros conseguida a base 
de su propio trabajo, pero una cosa es 
forzar situaciones personales o renunciar 
a derechos adquiridos y otra muy distinta 

olvidar la obligación de los políticos de 
ser coherentes con los principios que 
dicen defender. Porque no parece muy 
coherente tener la obligación de mejorar 
las condiciones de la escuela pública, por 
ejemplo, y llevar a tus hijos a la privada, 
porque la conclusión inmediata que 
puede tomar el ciudadano, el votante en 
definitiva, es que ese político, concejal 
en el caso que nos ocupa, desconfía de su 
propio trabajo y no quiere que sus hijos 
sean víctimas de la incompetencia de sus 
padres. 

Quizá el barcelonés, malpensado él, 
considere que la postura de un  concejal 
con mutua médica privada que le cubre los 
problemillas derivados de los recortes en 
la sanidad pública no puede ser la misma 
que si esos recortes le alargan la visita 
con el urólogo, por poner otro ejemplo. 
O que a esos mismos ediles les pueda 
faltar capacidad de reacción cuando la 
consellera de Ensenyament suprime las 
ayudas a programas de acogida matinal 
o las sustituciones de maestros en los 
centros públicos porque, a fin de cuentas, 

sus hijos no sufrirán las consecuencias de 
esas medidas. O que los representantes 
municipales no dirán ni mu cuando la 
Generalitat proponga reducir la superficie 
de suelo que los ayuntamientos deben 
destinar a vivienda pública en sus 
planeamientos urbanísticos, porque, en 
definitiva, el precio del suelo en sus barrios 
no permite construir vivienda social. 

Todo eso lo puede pensar el 
ciudadano. Y muchas cosas más. Pero 
esos 41 concejales acaban de llegar al 
consistorio barcelonés y aún no han 
tomado decisiones a través de las cuales 
se les pueda juzgar. Así que habrá que 
confiar en que ni la escuela privada de 
sus hijos, ni la vivienda de alto nivel 
en la que algunos viven, ni la mutua 
sanitaria privada que ese 58%  tiene por 
paraguas, nada de eso les impedirá tomar 
decisiones que beneficien a  la mayoría 
de ciudadanos, aquellos que llevan a sus 
retoños a centros públicos, carecen de 
mutua privada y esperan que la oferta de 
pisos sociales les permita disponer de la 
vivienda digna de la que carecen. Amén. 

Habrá que darles un margen de confianza
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ció és que s’han introduït un con-
junt de desgravacions amb l’excu-
sa de la creació d’ocupació.

Cal també considerar les des-
peses extraordinàries fetes al 
principi de la crisi, on destaca 
la compra d’actius a la banca (el 
diari Público ha quantificat en 
126.000 milions d’euros les ajudes 
al sector financer).

¿Com ens afecta el canvi 
constitucional?
La reforma constitucional introdu-
eix dues restriccions que encara di-
ficultaran més el desenvolupament 
de l’Estat del Benestar. En primer 
lloc imposa que el pagament d’in-
teressos financers és prioritària 
sobre qualsevol altra obligació. 
Una cosa insòlita que no passa en 
el món privat, on les empreses en 
dificultats renegocien els crèdits. Si 

en el futur un Govern irresponsable 
acceptés negociar un crèdit usura-
ri, amb la lletra de la llei, el país 
no podria eludir-ne el pagament. 
En segon lloc, limita a un 0,4% el 
dèficit estructural, un límit molt 
estricte que actualment no hi ha 
cap país europeu que acompleixi. 
Això es traduirà en una forta pres-
sió sobre la despesa social corrent. 

Però ¿no és dolent 
l’endeutament?
Ara l’endeutament es presenta 
com el mal general i torna la can-
tarella de l’estirar més el braç que 
la màniga. Les coses són, però, 
més complexes.

És lògic finançar amb deute 
les inversions que tenen efectes a 
llarg termini. Per exemple, si ens 

endeutem per construir escoles 
les tindrem més aviat i les podem 
anar pagant a mesura que s’utilit-
zen. Amb el nou model, només les 
podrem construir quan tinguem els 
diners o fent fortes reduccions en 
altres despeses.

És també prou conegut que 
quan l’atur és massiu l’increment 
de despesa pública amb dèficit ge-
nera activitat econòmica i permet 
reduir l’atur. De fet,  això és el que 
ha permès l’activitat pública els 
primers anys de la crisi. Les retalla-
des no afecten tan sols les persones 
implicades amb la pèrdua del lloc 
de treball o els salaris, també redu-
eixen la demanda a altres sectors. 
El problema és que els darrers anys 
s’ha imposat el dogma del dèficit 
zero, sobretot promogut per les 
elits alemanyes que tallen el ba-
callà a Europa (però que no es van 
aplicar quan ells van tenir proble-
mes derivats de la seva unificació).

¿Què hem de demanar?
Mantenir i millorar l’Estat del Be-
nestar és bàsic. Tenim molt a per-
dre amb el seu desmantellament. 
Només hi ha una forma d’evitar-
ho. Amb un important augment 
d’impostos que situïn el país a ni-
vells europeus. Un increment que, 
a més, ha d’introduir justícia. No 
pot ser que les rendes del capital 
estiguin menys gravades que les 
salarials, que es mantinguin alts 
nivells d’evasió fiscal i dels me-
canismes que la permeten (com 
les famoses Sicav), que s’eliminin 
impostos clarament redistributius 
(com el de successions). Una refor-
ma fiscal amb més i millors impos-
tos és un element clau. Més difícil, 
almenys a curt termini, és tirar 
enrere la reforma constitucional. 
Però podem esperar que aquest ar-
ticle formi part d’aquells que mai 
funcionen realment. 

I per acabar, una proposta: que 
el moviment veïnal desenvolupi 
una línia reivindicativa del tipus 
“impostos justos per garantir els 
serveis públics”.

AlbERt RECIo
professor d’economia de la 
uab i vicepresident de la favb

L’allau de reformes i retallades 
que estem patint des de fa any i 
mig ha culminat amb una reforma 
constitucional exprés que eleva 
a categoria jurídica el desman-
tellament dels drets socials. La 
manera com s’ha justificat ens és 
coneguda (es fa pel nostre bé, ens 
permetrà sortir de la crisi, ara ens 
toca pagar per haver viscut tant 
de temps per sobre de les neces-
sitats...). Només cal que sintonit-
zeu cada matí Catalunya Ràdio, la 
que paguem entre tots, per sen-
tir el mateix discurs (adobat amb 
alguns Aromes de Montserrat en 
forma d’elogis al “govern dels mi-
llors”) en boca de Manel Fuentes. 
Una justificació amb un clar pro-
pòsit subliminal: presentar l’opo-
sició a les retallades i la pèrdua de 
drets com una actitud irracional o 
inútil. Per això convé fer-se algu-
nes preguntes bàsiques que ens 
ajudin a tenir arguments.

¿Tenim un sector públic inflat?
Els que diuen que el país ha viscut 
amb un sector públic inflat ignoren 
uns quants fets bàsics. El pes de la 
despesa pública al nostre país ha 
estat sempre per sota de la mitjana 
europea. Quan comparem dades de 
despesa social (22,7% del PIB en-
front del 26,9% de la UE dels 27), 
sanitat (8,4% del PIB enfront del 
9,2% de la UE dels 15) i educació 
(4,9% del PIB enfront del 6,2% de 
la OCDE), és palès que sempre hem 
estat per sota, fins i tot de països 

més pobres, com Grècia, que ha fet 
un major esforç en aquest tema. El 
mateix passa si comparem el pes 
dels funcionaris i dels treballadors 
públics. Si alguna cosa caracterit-
za el nostre país és la insuficiència 
del sector públic. Sense comptar 
que una part important de la des-
pesa acaba canalitzant-se al sector 
privat (ensenyament concertat, 
sanitat concertada) amb més que 
discutibles efectes socials, com ho 

mostra la persistència d’una forta 
discriminació social en les escoles 
concertades.

¿Per què tenim un 
endeutament tan gran?
Aquest és un altre mite. El deute 
públic espanyol no és excessiva-
ment gran. El deute públic brut se 
situa en un 65% del PIB, molt per 
sota de la majoria de països amb 
greus problemes (150% Grècia, 
120% Itàlia, 114% Irlanda), o fins i 
tot de molts que aparenten més sa-
lut que nosaltres (229% Japó, 100% 
USA, 80% Alemanya). El deute fort 
espanyol és fonamentalment deu-
te privat, de bancs i grans empre-
ses que han utilitzat massivament 
el crèdit exterior per finançar la 
bombolla immobiliària i la seva 

expansió internacional. El proble-
ma és que aquest deute privat pot 
convertir-se en deute públic, com 
ja ha passat quan l’Estat ha avalat 
les emissions de deute de bancs i 
caixes o s’ha fet càrrec de les cai-
xes en fallida. El problema per al 
sector públic no es tant d’endeuta-
ment total sinó de creixement del 
dèficit que ha tingut lloc els dar-
rers anys.

¿D’on ve el creixement del 
dèficit públic? 
El dèficit és fonamentalment el pro-
ducte de l’ensorrament dels ingres-
sos públics (impostos, taxes i cotit-
zacions socials), que en tres anys 
han passat de representar el 38,2% 
del PIB al 31,5%, situant el nostre 
país entre els que tenen menys re-
captació d’Europa i molt lluny de la 
mitjana (que se situa en un 40%).

Aquesta davallada dels ingres-
sos és el resultat de dos factors 
combinats: la caiguda de l’acti-
vitat econòmica, especialment 
el daltabaix immobiliari, i les di-
verses reduccions d’impostos que 
han tingut lloc els darrers 15 anys 
(pràctica eliminació d’impostos 
com l’IAE, de patrimoni, successi-
ons... i fortes retallades a l’Impost 
de Societats i l’IRPF, especialment 
a les rendes del capital).

Un exemple ens ho pot aclarir: 
segons l’Agència Tributària, la cai-
guda dels beneficis declarats per 
les empreses a l’Impost de Socie-
tats en el període 2007-2010 ha es-
tat del 20%. Per tant, la recaptació 
hauria hagut de caure en aquesta 
proporció. Però la caiguda real ha 
estat del 40%, el doble. L’explica-

La Justícia avala la desfeta 
de l’Estat del Benestar
La reforma constitucional eleva a categoria jurídica 
el desmantellament dels serveis públics. Només una 
reforma fiscal amb més i més justos impostos pot 
evitar la pèrdua definitiva dels drets socials

lEl deute públic no és 
excessivament gran, 
el problema és que 
el deute privat pot 
convertir-se en públic

lEl problema del dèficit 
és resultat de la 
caiguda de l’activitat 
econòmica i les 
reduccions d’impostos

El passat 6 de setembre milers 
de persones, convocades per 
sindicats i moviments socials, 
es van manifestar contra la 
reforma de la Constitució

ARxIu CCoo dE CAtAluNyA
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ANdRés NAyA

En 6 mesos la sanitat pública ha 
donat un salt enrere de més de 7 
anys: les llistes d’espera estan al 
nivell de 2004. La reducció del nú-
mero d’intervencions, l’eliminació 
de llits, el tancament de plantes, la 
supressió d’urgències s’han succeït 
de manera dràstica. 70.000 usua-
ris estan a l’espera d’un quiròfan i 
altres a l’espera de proves o diag-
nòstics. Des del setembre la pres-
sió sobre els centres sanitaris està 
sent brutal, amb noves propostes 
de rebaixes de salaris o l’amenaça 
de realitzar 1.500 acomiadaments. 
La situació és explosiva i s’anunci-
en vagues a tota la sanitat.

Des dels anys 70 els barris han 
lluitat per aconseguir centres 
d’urgències, hospitals o ambu-
latoris de proximitat. Una lluita 
que, a banda de les actuals re-
tallades, no havia acabat. En el 
número 118 de Carrer de prin-
cipis d’any, davant les eleccions 
municipals, es relacionaven les 
prioritats de les associacions de 
veïns i veïnes i unes de les reivin-
dicacions més nombroses, 17 en 
total, estaven relacionades amb 
necessitats sanitàries. Al seu in-
forme de l’any 2010, el Síndic de 
Greuges manifestava que una de 
les queixes ciutadanes més nom-
broses feia referència a les llistes 
d’espera i la manca d’equipa-
ments de la sanitat pública.

Des del passat mes de maig les 
respostes a les retallades han estat 
nombroses. Associacions de veïns, 
assemblees de barris indignats, 
usuaris i treballadores i treballa-
dors sanitaris han denunciat la 
situació i s’han mobilitzat. Les as-
sociacions veïnals van presentar al 
Parlament 150.000 firmes denunci-
en defensa de la sanitat pública i 
el 14 de maig més de 200.000 per-
sones es van manifestar al carrer.

Ciutat Vella
A la Barceloneta es troba l’hos-
pital del Mar. La seva àrea d’in-
fluència afecta 320.000 usuaris. 
Es redueix el número de llits i 
s’aplica un ERO que afecta 194 
treballadors. Durant els mesos de 
maig, juny i juliol es van portar a 
terme nombroses mobilitzacions: 
recollides de signatures, cassola-
des, concentracions... però l’ERO 
continua endavant i s’està apli-
cant per part de l’empresa d’una 
manera selectiva, denuncia l’AV 
de l’Òstia.

L’hospital del Mar pertany al 
Consorci Parc Salut Mar, al qual tam-
bé estan adscrits els centres de sa-
lut Pere Camps, el del Fòrum i l’hos-
pital de l’Esperança, a Gràcia. En el 
Fòrum han tancat llits i les urgències 
de psiquiatria. El Consorci, del qual 
forma part l’Ajuntament, no ha re-
novat la major part dels interins.

L’Eixample
Aquest districte compta amb dos 
hospitals importants, el Dos de 
Maig i l’hospital Clínic. Milers 
d’usuaris de tota la ciutat fan ser-
vir les seves instal·lacions.

La Creu Roja és la propietà-
ria de l’hospital Dos de Maig, que 
pertany a la xarxa d’utilització 

pública. A primers de juliol es va 
anunciar el seu tancament per al 
setembre, que afecta 135.000 usu-
aris i 410 treballadors. Atén 45.000 
urgències a l’any. La reacció va ser 
immediata. Treballadors, usuaris, 
assemblees d’indignats i les associ-
acions de veïns i veïnes de la Dreta 
de l’Eixample, Clot-Camp de l’Arpa 
i Baix Guinardó es van manifestar i 
van acampar davant de l’hospital. 
Al juliol, un grup de treballadors va 
plantejar la compra de l’edifici i el 
manteniment de l’hospital. Men-
trestant, la ciutadania exigeix que 
es mantinguin les mateixes presta-
cions i les associacions veïnals han 
demanat informació sobre l’estat 
de les negociacions.

Els responsables de l’hospital 
Clínic, un dels més importants de 
la ciutat, van anunciar a principis 
de maig el tancament de les ur-
gències i la supressió de 380 llits. 

A partir del setembre s’han anul-
lat les consultes dels divendres. 
El pavelló que s’ha de construir al 
carrer de Provença està aturat. Les 
protestes de veïns, usuaris i tre-
balladors han estat nombroses. A 
primers d’octubre els treballadors 
han acceptat cobrar menys per evi-
tar acomiadaments.

L’Eixample, com tots els dis-
trictes, pateix les retallades als 
Centres d’Atenció Primària (CAP). 
El tancament d’urgències del CAP 
de Marina obliga els pacients a 
traslladar-se al CAP de passeig 
de Sant Joan, col·lapsat i molt 
llunyà. Mentre, el CUAP de Manso 
atén sense els recursos necessaris 
els pacients de diversos barris del 
districte i de Sants. El CAP de Bor-
rell està acabat des de l’any 2010 
i continua tancat. Hauria de do-
nar servei a 38.000 veïns i veïnes. 
Les associacions reivindiquen que 

es construeixi un CAP en l’actual 
“camp de blat” (Fort Pienc-Sagra-
da Família).

Sants-Montjuïc
El Centre Social de Sants es va 
mobilitzar contra el tancament de 
les urgències del CAP de Numàn-
cia. Assemblees i concentracions 
de veïns i treballadors no el van 
poder aturar. Els CAP de Bordeta, 
Magòria, Carrera Candi, la Marina 
i Poble Sec obriran només de les 
8 del matí a les 8 de la tarda. Les 
urgències es concentren, sense el 
personal necessari, en el CUAP del 
carrer Manso. El dèficit sanitari 
al districte és gran: no s’ha posat 
en marxa el nou CAP de Magòria. 
A Hostafrancs es va tancar el CAP 
del carrer Consell de Cent. Al bar-
ri de la Bordeta, el CAP de Can 
Batlló està a l’espera. Poble Sec 
reivindica un CAP a la França Xica.

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi
Les associacions de veïns i veïnes 
senyalen diversos dèficits. En les 
Corts estan pendents d’ampliació 
els CAP de Maternitat i Mejía Leque-
rica. L’Associació de Veïns i Veïnes 
de Sarrià està preocupada ja que 
ha sabut que en el CAP que s’està 
construint no queda espai suficient 
per als ascensors. La població del 
districte està afectada per les re-
tallades als hospitals de referència.

Gràcia
A l’hospital de l’Esperança es van in-
tentar tancar les urgències i els car-
rers de Gràcia i el Guinardó van ser 
escenari d’importants manifestaci-
ons. Es va tirar enrere el tancament 
però es van suprimir 76 dels seus 
170 llits. Les associacions de veïns i 
l’assemblea d’indignats hi han jugat 
un important paper. El Consorci de 
que formen part Ajuntament i Ge-
neralitat volen retallar 14,5 milions 
d’euros. Un preacord laboral tancat 
el 27 de juliol afecta 78 llocs de tre-
ball. Les seves condicions laborals 
empitjoraran durant 18 mesos.

I arribem al celebèrrim hospital 
de Sant Pau. Governa la Generali-
tat, l’Ajuntament i l’Arquebisbat. 
L’hospital atén una població de 
500.000 persones (1.150 pacients 

al dia). El conseller els obliga a es-
talviar 26 milions d’euros! A l’estiu 
es van suprimir 180 llits. Els qui-
ròfans estan buits a les tardes. Hi 
ha dos plantes tancades. Es deixen 
d’atendre 20.000 persones al mes. 
“Si no tens mútua privada, oblida’t 
que t’ingressem”. Li van dir a la 
Sílvia Ventura, que té el seu marit 
malalt amb un tumor al ronyó. El 
van desviar a la clínica Delfos. Les 
mobilitzacions denuncien un ERO 
que afecta la meitat de la plantilla 
i amb el qual es preveu estalviar 
els 10 milions d’euros que falten.

Horta-Guinardó
L’hospital de la Vall d’Hebron, 
l’enorme ciutat sanitària, està en 
peu de guerra. En accedir a les 
seves dependències els cartells i 

Retallades a la sanitat, 
la metàstasi va per barris

Paraula de Boi Ruiz
Boi Ruiz ha arribat a la política de la mà d’Artur “Manostijeras”. 
Des de l’any 1994 fins el 2010 va ser Director General i President 
de la Unió Catalana d’Hospitals, associació empresarial d’entitats 
sanitàries. També és vocal de Foment del Treball. La seva vida 
professional està lligada al negoci. És tot un agent al servei de 
les mútues privades. L’experiència acumulada l’està aplicant a la 
gestió de la sanitat pública amb mà de ferro.

Ruiz és un bocamoll, un mentider compulsiu. Concís. Segur. 
Contundent. Dues cites a mode d’exemple: “La major part de la 
població accepta les retallades”. “No hi ha cap evidència que els 
ciutadans pateixin estrès per les retallades”.

Nombroses queixes i denúncies. Llargues llistes d’espera, 
malgrat que estiguin manipulades. Milers de llits suprimits. 
Operacions pendents. Proves suspeses o prorrogades. Esperes de 
fins a 9 hores a urgències. Dolors afegits. Treballadors sanitaris 
despatxats o no renovats. Darrere les xifres i ha noms i cognoms. 
Milers de veïns i veïnes. Persones, homes, dones, nens, gent gran. 
“L’alarmisme és injustificable”. Paraula de Boi Ruiz. 

Assemblea veïnal sobre les 
retallades al barri del Clot i 
cartell cridant a la mobilització a 
Sant Andreu contra el tancament 
d’urgències als barris

Què en diu 
l’Ajuntament?

L’Ajuntament de Barcelona 
té molt a dir, encara que 
no ho sembli, donat el 
seu silenci davant les 
retallades. En el Consell 
de Salut de Barcelona, 
institució en la qual es 
planifica el servei de salut 
a la nostra ciutat, el pes 
polític de l’Ajuntament és 
d’un 40%. Igualment passa 
a l’hospital de Sant Pau, on 
comparteix responsabilitats 
juntament amb la 
Generalitat i l’Arquebisbat, 
i en el Parc Salut Mar amb 
la Generalitat.

mANEl puyAl
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pancartes inunden els seus passa-
dissos. S’ha tallat el trànsit, s’han 
fet manifestacions, tancaments... 
A l’estiu es van suprimir 476 llits 
i no s’operava a les tardes. Les 
retallades d’aquest estiu suposen 
un estalvi de 20 milions d’euros, 
però l’estalvi total ha de ser de 
70 milions d’euros. 1.200 perso-
nes esperen ser diagnosticades. 
En finalitzar l’any s’hauran rea-
litzat 5.000 operacions menys que 
l’any passat. Els costos socials són 
incalculables. Al setembre, una 
assemblea de 400 metges va deci-
dir anar a la vaga. Al barri d’Horta 
s’ha obert un nou CUAP el cost del 
lloguer del qual és molt elevat, 
denucien els barris.

Nou Barris
Es van intentar tancar les urgènci-
es dels CAP de Ciutat Meridiana i 
Guineueta. La pressió de les asso-
ciacions de veïns i les assemblees 
d’indignats va aconseguir pospo-
sar el tancament. Tancar aquestes 
urgències obligarà els veïns de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Va-
llbona a desplaçar-se al CUAP de 
Sant Andreu. Els veïns de Guine-
ueta han d’anar al CUAP d’Horta 
o al de Cotxeres Borbó, un nou 
equipament amb gestió privatit-
zada i amb dèficits de funciona-
ment, segons denuncien diferents 
usuaris. El Consell de Districte, en 
el seu primer Plenari, entre pan-
cartes i crits dels veïns i veïnes, 

va aprovar demanar a la Generali-
tat que no es tanquin.

Sant Andreu
Aquest districte ha vist com es con-
centraven les urgències al CAP de 

Sant Andreu (reconvertit en CUAP), 
que fan servir els usuaris de Sant 
Andreu, Trinitat Vella i Bon Pastor. 
Els barris se senten enganyats: el 
nou CUAP de Sant Andreu s’està 
construint amb retard a les Caser-

nes. L’Associació de Veïns i Veïnes 
de Pi i Margall reivindica un CAP al 
barri de Baró de Viver.

El passat 21 de setembre ac-
tivistes veïnals i l’assemblea 
d’indignats van lliurar milers de 

firmes denunciant la situació. 
També ha tancat el centre de Dro-
godependència de Sant Andreu i 
el Servei de Prevenció Mental de 
Congrés. Als veïns de la Sagrera 
se’ls envia a les urgències de Tra-
vessera de Gràcia.

Sant Martí
El CAP del Clot està sent pressionat 
per reduir un 10% el seu pressupost. 
Durant l’estiu ha estat col·lapsat. 
La plantilla del CAP de Camp de 
l’Arpa no ha superat el 60%.

Durant l’estiu tres entitats 
veïnals es van mobilitzar al barri 
del Besòs exigint la continuïtat 
de tots els serveis del CAP. Diago-
nal Mar reivindica que es reobrin 
les urgències del CAP del barri. 
L’Associació de Veïns i Veïnes del 
Maresme considera insuficient el 
CUAP existent.

Poblenou no va poder evitar el 
tancament de les urgències noc-
turnes i de cap de setmana al CAP 
Poblenou ja a la primavera, i des 
d’aleshores els usuaris del CAP Po-
blenou, Ramon Turró i Vila Olímpi-
ca, com els de la resta del distric-
te, han d’anar al CUAP Sant Martí 
del carrer Fluvià. Un centre clara-
ment insuficient que, per exemple, 
el diumenge 16 d’octubre al mig-
dia tenia un únic metge per aten-
dre una seixantena de persones 
que desbordaven la sala d’espera 
(inclòs un avi amb oxigen i camilla 
tirat al mig del passadís). 

Prioritats
La política és poc 
transparent. 1.000 milions 
de retallades a la sanitat 
pública. ¿Què no hi ha 
altres llocs on aplicar la 
tisora? En temps de crisi, 
¿no seria exemplar que 
els polítics es rebaixessin 
un tant per cent el sou? 
¿El cost del circuit de 
la Fórmula 1 i les seves 
caríssimes retransmissions 
televisives, ¿són 
imprescindibles? ¿L’impost 
a les grans fortunes pot 
fer-se realitat i no ser 
una proposta virtual-
pedagògica? ¿I els super 
milionaris contractes als 
esportistes d’elit? 
¿Hisenda no podria 
gravar-los amb un 
impost especial? Podríem 
continuar. Però la classe 
política té les seves 
prioritats. I així ens va.

La incertesa de les Glòries
El consistori encara 
no té clar per on fer 
passar els túnels del 
projecte de remodelació 
de la plaça

ANAïs bARNolAs
Les actuacions del Compromís de 
les Glòries, aprovat en plenari el 
2007 amb l’acord de les associa-
cions veïnals dels barris directa-
ment implicats i l’Ajuntament, no 
només estan endarrerides en el 
calendari pactat sinó que encara 
no s’ha començat a construir cap 
dels equipaments locals que es van 
programar. El passat 14 juliol, les 
associacions veïnals encara es van 
preocupar més quan l’alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, i el regidor 
del districte de Sant Martí, Eduard 
Freixedes, van posar en dubte que 
amb la crisi es pogués tirar enda-
vant l’enderroc de l’anella viària 
estimat per a mitjans del 2013 i un 
dels elements bàsics del projecte 
de remodelació de la plaça. El re-
gidor d’Urbanisme, Antoni Vives, 
acabat d’aterrar i amb la patata 
calenta entre les mans, va intentar 
apaivagar els ànims del veïnat con-
vocant una reunió d’urgència en 
la qual va assegurar que les obres 
avançarien. 

El setembre passat, el nou 
equip d’Hàbitat Urbà de l’Ajunta-
ment va desconvocar les reunions 
programades de les comissions de 
seguiment al·legant que estan es-
tudiant l’actual projecte. Segons 
Vives, al consistori no li convenç 
que el túnel dels vehicles passi per 
sobre de les perforacions ferrovià-
ries, ja que la superfície, on està 
previst que sigui un parc urbà, no 
seria plana sinó que caldria aixe-
car un terraplè de sis o set metres. 
A més, tindria una considerable 
queixalada a la zona verda que 

seria per on sortirà el trànsit. Per 
això, l’Ajuntament està estudi-
ant fer passar el nus viari per sota 
dels túnels ferroviaris per tal que 
el parc projectat sigui pla i que el 
trànsit rodat desemboqui al carrer 
dels Castillejos o al d’Aragó.

Al veïnat els hi sembla bé que 
s’estigui estudiant el pla urbanístic 
sempre i quan sigui per millorar-lo. 
Aquesta infraestructura comporta-
ria un cost més elevat, però “d’una 
vegada per totes la remodelació es 
faria bé”, apunta Joaquim Mallen, 
de l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Fort Pienc. No obstant això, les 
entitats veïnals temen que l’estudi 
dels túnels subterranis o bé l’actu-
al crisi s’agafin com a excusa per 
endarrerir encara més les obres. 
Per això, demanen que mentres-
tant es tirin endavant els equipa-
ments locals programats. Equipa-
ments com que en l’actual camp 
de blat es construeixi el CAP de 
Fort-Pienc-Sagrada Família i el ca-
sal per a gent gran; davant del nou 
mercat, els 105 pisos d’habitatges 
tutelats destinats a persones de 
més de 65 anys o amb problemes 
d’accessibilitat; el CAP de Poble-
nou. També reclamen que es posi 
punt i final als dos anys que fa que 
els infants estudien en barracots i 

es construeixi l’escola bressol, una 
actuació que cada cop sembla més 
en perill, sobretot després que l’al-
calde Xavier Trias hagi declarat que 
no s’aixecaran més llars d’infants. 
Tots aquests equipaments consten 
en el Compromís de les Glòries. 
Però això, per a Antoni Vives, sem-
bla que no té gaire importància, ja 
que, segons ell “totes les parts han 
acceptat que l’acord que es va fir-
mar el 2007 ha perdut valor”.

La construcció dels Encants tira 
endavant malgrat que el trasllat a 
la nova ubicació al nord-est de la 
rotonda es farà l’any vinent, segons 
assegura el regidor d’Urbanisme. I 
aquest pas serà cabdal perquè un 
cop el mercat estigui traslladat, 
suposarà que, si finalment s’ender-
roca l’anella viària, de la què ja 
s’ha fet el desmuntatge parcial del 
tambor, el trànsit es podrà desviar 

provisionalment en el terreny on 
abans s’ubicava.

No obstant això, la remodela-
ció té dos ritmes. Hi ha una actu-
ació que està anant a velocitat de 
creuer i és el Centre del Disseny 
Hub Barcelona (DHUB), al qual els 
veïns anomenen el monstre de la 
grapadora i que està previst que 
s’inauguri l’any vinent. El Hub ha 
estat finançat en part amb capital 
privat però “amb l’acord dels veïns 
es va decidir que el que s’havia de 
tirar endavant era el centre de dis-
seny, que s’ha emportat gran part 
del fons destinat”, afirma Vives, 
mentre que les entitats veïnals 
descarten que per elles fos una pri-
oritat. L’edifici ha d’incloure una 
biblioteca municipal que hi havia 
projectada i que de moment, no es 
construirà. 

Les associacions veïnals no 
volen que el nou Govern abando-
ni el projecte del 2007. Per això, 
esperen que no tingui en compte 
algunes opinions que han aparegut 
publicades recentment, com la de 
Joaquim Arenas, de l’Associació 
Amics de la Ciutat, que critica que 
la plaça projectada seria un gran 
espai buit i que demana que s’es-
tudiï una altra alternativa com és 
la de fer una plaça urbana més 

tradicional. “La zona pot semblar 
buida però es deu a què encara no 
s’han construït els equipaments 
i el parc no té les parades de 
transport públic”, apunta Jaume 
Bádenas, de l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Poblenou. A més, les 
entitats veïnals són conscients que 
“l’actual projecte que hi ha sobre 
la taula té imperfeccions, però el 
que no volem és que es menystin-
gui allò que es va aprovar, que va 
comportar llargs debats i negocia-
cions”, apunta Miquel Catasús, de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot- Camp de l’Arpa.

Les associacions de veïns i de 
veïnes no volen que es “torni a 
fer un nyap” a les Glòries, tal com 
recorda Jaume Torrens, de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de la Sa-
grada Família. I tal com va passar 
amb l’última reforma, la de 1992, 
en què la plaça es va fer “pensant 
només en els cotxes i no en les per-
sones”, recorda Mallen, de l’AV de 
Fort Pienc, i “en què l’anella vi-
ària no va fer res més que fer de 
frontera entre els quatre barris”. 
“Desitgem veure com tiren l’anella 
viària perquè un cop sigui a terra ja 
no hi haurà volta de full i les obres 
hauran de tirar endavant”, destaca 
Bádenas, de l’AV de Poblenou.

lEls veïns demanen 
que mentre s’estudia 
de nou el projecte 
es tirin endavant els 
equipaments programats

dANI CodINA
La remodelació té dos ritmes. Mentre “la grapadora” (DHUB) va a velocitat de creuer, hi ha incertesa sobre els equipaments pactats
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NéstoR bogAjo

Una veïna de Ciutat Vella surt de 
casa a fer la compra. Pel camí, 
comprova els efectes del nou rè-
cord de visitants de la ciutat -quasi 
vuit milions anuals-: turistes ba-
dant pels carrers, turistes fent ru-
tes en bici, turistes sortint dels lo-
cals de menjar ràpid... La veïna els 
esquiva com pot i torna cap a casa. 
Quan introdueix la clau al pany del 
portal, pensa que, en breu, deixarà 
enrere la “pressió turística”. Però 
res més lluny de la realitat: al seu 
bloc hi ha un pis turístic. Per les es-
tretes escales, es creua amb turis-
tes que pugen -o baixen- carregant 
maletes: no hi tornaran mai més, 
així que molts no tenen cura de si 
fan malbé les parets. Mentre la ve-
ïna dina, truquen al seu timbre: és 
un turista que s’ha confós de pis. 
“Un altre!”, pensa ella, i no triga a 
tancar la porta per dins. Té por: la 
clau del portal la té cada setmana 
una persona diferent, gent que no 
coneix de res.

La situació empitjora per la nit: 
a les escales antigues, qualsevol 
soroll se sent. Els inquilins del pis 
turístic fan petar la xerrada de bal-
có a balcó amb els d’un altre, ubi-
cat al bloc del davant. Decideixen 
reunir-se i fer festa a la terrassa. 
Fan molt de xivarri. La veïna tru-
ca a la Urbana -o als Mossos-, però 

ningú no hi va. Quan els turistes 
es cansen, marxen a la discoteca 
-fent fressa i donant bots per les 
escales-. Quan tornen, de mati-
nada, un d’ells vomita al replà. El 
vòmit -junt amb alguna llauna de 
cervesa o algun preservatiu- l’ha 
de netejar la veïna: ni els turis-
tes ni els propietaris del pis estan 
obligats a fer-se càrrec d’aquests 
“danys col·laterals”. La veïna ven-
dria el seu pis per tal d’escapar de 
la “pressió turística” que la perse-
gueix fins a casa seva. Però no pot: 

el preu del seu habitatge s’ha de-
valuat. I és que, qui vol ser veí d’un 
pis turístic?

La veïna d’aquesta història no 
és pas una persona real, sinó un 
arquetip fet a partir de les queixes 
recollides per l’Associació de Veïns 
del Gòtic, una de les més actives 
-junt amb l’AV L’Òstia, de la Bar-
celoneta, i l’AV Casc Antic- en la 
lluita contra els pisos turístics del 
centre de la ciutat, un negoci que, 
tanmateix, també s’està estenent 
a d’altres zones de Barcelona, com 
els barris de la Sagrada Família, 
el Poblenou o el Poble Sec. És, de 
fet, un maldecap compartit amb 
d’altres ciutats turístiques: a San 
Francisco i Nova York està prohibit 
des del maig llogar pisos per menys 
de 30 dies, mentre que a París ja 
s’estan plantejant eradicar aquest 
tipus de negoci. Han vist clar que 
els seus beneficis no superen els 
problemes que generen a les co-
munitats de veïns, als barris i a la 
ciutat.

Pisos que surten com bolets
La proliferació d’aquests pisos a 
Barcelona és fruit de la consolida-
ció de la ciutat com a destí turístic. 
En els darrers anys, però, la situa-

ció ha esdevingut insostenible, fins 
al punt que el Pla d’Usos de Ciutat 
Vella va prohibir el 2005 l’obertura 
de nous habitatges d’ús turístic: el 
districte, que representa el 4,5% 
de la superfície de la ciutat, con-
centrava el 2008 el 41% del total! 

La decisió de no atorgar més llicèn-
cies s’ha mantingut fins a l’actuali-
tat, gràcies a la Mesura de Govern 
sobre la regulació dels apartaments 
turístics, vigent entre 2008 i 2011. 
Però no tothom hi està d’acord. 
L’Associació d’Apartaments Turís-

tics -legals- de Barcelona, Apartur, 
vol que se n’obrin més: diuen que 
els seus usuaris -modèlics, segons 
els seus estudis- deixen a la ciutat 
146 milions d’euros l’any.

A Ciutat Vella hi ha més de 600 
pisos turístics legals, que, si fa no 
fa, donen als veïns els mateixos 
problemes que els que actuen sen-
se llicència. D’aquests últims -els 
il·legals-, se n’han tancat 800 des 
del 2008 -segons l’Ajuntament-, 
però tornen a obrir o en surten de 
nous. Són incontrolables. El consis-
tori es veu desbordat: hi ha un buit 
legal que fa que tancar-los sigui 
molt complex. I, com en tota situ-
ació on es fan diners fàcils i sense 
control, “hi ha una sèrie de coses 
molt fosques”, recorden des de 
l’AV Gòtic. “Es mou molt diner ne-
gre -afegeixen- i s’han donat casos 
d’assetjament immobiliari: hi ha 
qui utilitza les molèsties dels pisos 
turístics per a fer fora els veïns de 
compra o de lloguer”.

Els veïns volen que es prohibei-
xi instal·lar aquest tipus de negoci 
en comunitats. O, com a mínim, 
que es creïn mecanismes reals de 
control -els turistes reben les claus 
del pis el primer dia i l’empresa o 
el propietari desapareix fins que 
marxen-. També volen que es vigili 
l’assetjament immobiliari. I si, fi-
nalment, s’aposta per la verticali-
tat -reubicar els pisos turístics en 
blocs d’apartaments, com diu el 
Pla d’Usos-, els veïns demanen que 
no s’ubiquin tots els edificis a Ciu-
tat Vella, un fet que agreujaria la 
“desertització” que pateix la zona 
i les seves conseqüències: “si els 
veïns continuen marxant del barri, 
al final no tindrem dret als serveis 
públics que depenen de la gent que 
hi ha empadronada”.

La patata calenta la tenen ara 
els polítics. La Mesura del Govern 
caduca, però és poc probable que 
l’Ajuntament mogui peça abans 
que no es manifesti la Generalitat, 
que ja ha avisat que vol canviar la 
llei pel que fa als apartaments tu-
rístics -no se sap en quin sentit-. 
En el primer ple ordinari de Ciutat 
Vella d’aquest mandat, celebrat el 
6 d’octubre, la proposta de mante-
nir el Pla d’Usos va prosperar amb 
el suport de PSC, IC-EUiA i UpB. El 
PP va votar-hi en contra, però de-
fensa la verticalitat. La regidora, 
Mercè Homs, no es va mullar. Aviat 
ho haurà de fer. Li ho exigeixen els 
veïns, uns veïns que saben que el 
turisme és important i que s’han de 
fer concessions. Però, a quin preu?

Pisos turístics a Ciutat 
Vella, ‘guiris’ fins a la sopa
Els habitatges d’ús turístic, ubicats dins de 
comunitats de veïns, són un maldecap per a 
molts habitants del centre de la ciutat, que 
exigeixen a l’Administració que mantingui la 
negativa a atorgar-ne més llicències

Precinte simbòlic al Raval
La Xarxa Veïnal de Ciutat Vella va precintar el 14 de juliol 
uns pisos turístics il·legals del carrer del Príncep de Viana, al 
Raval. Els veïns, que duien una pancarta on es llegia “Stop 
pisos turístics”, van tancar les portes del bloc -de manera 
simbòlica- amb cintes de cel·lofana. Els pisos ja havien estat 
precintats dues vegades per l’Ajuntament, però el buit legal 
existent fa que segueixin funcionant amb impunitat. Al lloc 
web de la Xarxa, es pot consultar el Mapa de la corrupció 
(www.xarxaciutatvella.cat/corrupcio/mapa), en el qual els 
veïns col·loquen els pisos turístics il·legals a mida que els van 
detectant.

Millor 
si hi ha veïns

La Llei del dret a l’habitatge 
del 2007 va crear la figura 
dels habitatges d’ús turístic 
(HUT) per als pisos turístics 
que són dins de comunitats de 
veïns. Quan els pisos ocupen 
tota una finca, reben el nom 
d’apartaments turístics. 
Els primers els regulen els 
ajuntaments. Els segons, la 
Generalitat, i estan obligats a 
complir una sèrie de mesures 
(seguretat, recepció...). Els 
HUT, no: estar en comunitats, 
per tant, no genera despeses.

lCiutat Vella, amb el 
4,5% de superfície, 
concentrava el 2008 el 
41% dels pisos turístics 
de la ciutat

joAN moREjóN
Turistes pel casc antic de Barcelona
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NIN péREZ-VIllACRés
Josep Lluís Núñez Clemente, pre-
sident del grup immobiliari Núñez 
i Navarro i expresident del F. C. 
Barcelona, ha passat més d’una 
temporadeta a la cambra fosca 
de Carrer. Però ara la cosa va de 
debò: l’Audiència de Barcelona el 
va condemnar el passat 28 de juliol 
a sis anys de presó per suborn a un 
funcionari i falsedat documental 
en el cas de corrupció a Hisenda de 
Barcelona durant els anys noranta. 
Un fill del faraó, Josep Lluís Núñez 
Navarro -Núñez II?-, ha estat con-
demnat a idèntica pena que son 
pare i que Salvador Sánchez Guiu, 
mà dreta de la família Núñez i di-
rector econòmic financer del seu 
imperi empresarial. El clan també 

haurà de fer front a diverses mul-
tes, tres d’elles, de més de dos mi-
lions d’euros.

Es tracta d’una sentència exem-
plar, amb 14 condemnats i penes 
de fins a 13 anys de presó. El pro-
cés del cas Hisenda -el mateix que 
va acabar amb la carrera política 
del socialista Josep Borrell- ha es-
tat, de fet, el més llarg mai vist a 
Catalunya: es va iniciar el 1999 i 
han calgut deu anys d’investigació 
al jutjat d’instrucció, nou mesos 
de judici -del setembre del 2009 
al juny del 2010- i més d’un any 
per redactar una sentència de 729 
folis. En total, 12 anys, una dura-
da que sobta si es compara amb la 
d’altres casos d’entitat: el procés 
de l’11-M -amb 191 morts al dar-
rere- va durar menys de cinc anys.

Especialment significatives són 
les penes imposades a quatre fun-
cionaris d’Hisenda, aquells que 
exigien al ciutadà allò que no com-

plien ells mateixos. N’han sortit es-
caldats l’excap d’Hisenda a Catalu-
nya, Josep Maria Huguet (13 anys 
de presó), i els inspectors Álvaro 
Pernas (12 anys), Manuel Abella (11 
anys) i Roger Bergua (9 anys). Tam-
bé han estat condemnats -entre 
d’altres- l’advocat i exassessor del 
Grupo Torras, Joan Josep Folchi (7 
anys i 6 mesos), el que fou assessor 
fiscal personal del molt honorable 
Jordi Pujol, Juan Antonio Sánchez 
Carrete (2 anys), i el propietari de 
la immobiliària Ibusa, Eduardo Bu-
eno (2 anys).

La xarxa corrupta -una de les 
més grans descobertes a Cata-
lunya- implicava treballadors 
d’Hisenda, empresaris i assessors 
legals i fiscals. Els funcionaris fal-
sejaven les actes de les inspecci-
ons fetes a diverses empreses de 
Barcelona a canvi de diners o ha-
bitatges a bon preu. Abella i Ber-
gua, per exemple, van rebre dels 
Núñez habitatges a preus inferiors 
als de mercat. Els empresaris “els 
facilitaven onerosament i gracio-
sament les gestions d’adquisició 
i pagaments d’impostos i hipote-
ques [...] i diners en efectiu per 
fer front al pagament de la hipote-
ca que van constituir”, diu la sen-
tència. Els Núñez es van estalviar 
13 milions d’euros en impostos 
gràcies a un milió en prebendes. 
Aquest era el modus operandi. I 
no sembla que n’estiguin pene-
dits: al seu lloc web, diuen que el 
grup “mantindrà la seva línia de 
treball, fidels a una trajectòria de 
més de cinquanta anys”.

Hora de fer justícia
Cruyffistes al marge, els que més 
s’han alegrat de la condemna del 
Chanflanero han estat, probable-
ment, aquells que l’han patit al 
llarg d’aquests “més de cinquanta 
anys”: els que van invertir 17 anys 
de la seva vida en impedir que la 
casa Golferichs -una joia del mo-
dernisme barceloní- anés a terra; 
els qui no van poder evitar la tra-
gèdia en els casos de la casa Trin-
xet i la casa Ravella; o aquells que 
lluiten encara per salvar l’edifici 
històric de la Rotonda. També els 
veïns de les Corts: amb Núñez com 

a president culer, es va començar a 
parlar de la requalificació del Mini-
estadi, el polèmic projecte Barça 
2000. Núñez va arribar a implicar 
llavors els veïns en el negoci de la 
prostitució!

L’actuació del rei -o el bot-
xí- dels xamfrans de l’Eixample 
ha estat sovint només reprovable 
des d’un punt de vista moral. En 

d’altres ocasions -moltes-, els jut-
ges han hagut de dirimir entre els 
interessos de la constructora i els 
dels seus oponents: els veïns i, en 
comptades ocasions, l’Ajuntament, 
que, tanmateix, s’ha prestat sovint 
al joc d’intercanvi de cromos, en 
el qual Núñez ha esdevingut tot 
un expert: “us dono aquest solar 
si em deixeu construir en aquesta 

zona verda”. Però la condemna pel 
cas Hisenda no ha estat la primera 
per al president: el 1976, el Jut-
jat Especial de Delictes Monetaris 
el va condemnar com a “autor pe-
nalment responsable d’un delicte 
consumat de contraban monetari 
de 6 milions de pessetes”. Poca 
cosa, si es compara amb la sentèn-
cia actual.

Segons els experts, és poc pro-
bable que el faraó arribi a dormir 
entre reixes: té 80 anys i se li apli-
caria un tercer grau molt suau. 
Però de les sancions econòmiques 
és difícil que se’n salvi. I potser 
són aquestes -les que li toquen la 
butxaca- les que més mal li fan. 
Caldrà, això sí, que els jutges es 
posin les piles, ja que el procés 
encara no ha acabat: la resolució 
dels recursos trigarà, com a mí-
nim, un any i mig. De moment, 
Núñez I i Núñez II han entregat els 
seus passaports i s’han de presen-
tar cada quinze dies al jutjat. Si 
el Barça arriba a la final de Munic, 
¿la veuran des de casa? S’accep-
ten apostes.

Josep Lluís Núñez fou investit ‘faraó’ al 
número 58 de Carrer, un títol honorífic que, 
a l’hora de la veritat, no li ha servit de res: 
després d’un llarg judici -gairebé tan llarg 
com la construcció d’una piràmide!- un jutge 
l’ha condemnat a sis anys de presó per suborn 
a un funcionari. L’acompanyen el seu fill i un 
directiu de Núñez i Navarro

lHan calgut 10 anys 
d’investigació, 9 mesos 
de judici i més d’un 
any per redactar una 
sentència de 729 folis

Núñez I, el condemnat

El número 58 de Carrer (juliol de 1999) dedicava la seva portada i les pàgines 3 i 4 a la faceta 
especuladora de Josep Lluís Núñez

lEls Núñez es van 
estalviar 13 milions 
d’euros en impostos 
gràcies a un milió en 
diferents prebendes

El periodista de La Vanguardia Santiago Tarín 
assegurava el dia després de fer-se pública la 
sentència del cas Hisenda que aquesta tenia 
“sabor de fi de cicle”. Els temps canvien, però 
hi ha problemes que romanen enquistats. El 
setmanari Directa publicava el 7 de setembre 
en portada que el frau fiscal empresarial a 
Catalunya ascendia a 16.000 milions d’euros: 
sis cops el valor de les retallades aplicades 
pel govern autonòmic. I recordava els noms 
d’alguns evasors il·lustres: Artur Mas Barnet 
-pare del molt honorable i que el 2009 tenia 

un dipòsit no declarat al Liechtenstein Global 
Trust Group (823.262 euros de frau)-, Demetrio 
Carceller -propietari de Cerveses Damm i 
imputat per un frau continuat durant els 
darrers 15 anys, que ascendiria a 500 milions 
d’euros-, la soprano Montserrat Caballé o els 
exesportistes Àlex Crivillé i Arantxa Sánchez-
Vicario -tots tres, fiscalment estrangers per tal 
d’estalviar-se impostos-. Són noms que no solen 
sortir a la premsa relacionats amb qüestions 
tan fosques. És la immunitat mediàtica de la 
qual gaudeixen els rics que no cobren el PIRMI.

La rèmora del frau fiscal

lÉs poc probable que el 
‘faraó’ arribi a dormir 
entre reixes. De les 
sancions econòmiques 
és difícil que se’n salvi
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La segona vida de la 
cimentera de Montcada

En 5
paraules

Puja el transport públic?
Els últims anys, en arribar el 
desembre, també ens arribaven 
com a estrenes pujades del 
transport públic per sobre de 
l’IPC. Els veïns protestàvem, i 
no hi faltava la veu del cap de 
l’oposició. Trias denunciava que 
el problema era que Barcelona 
no tenia un líder fort i que els 
convenis amb el Govern central 
eren insuficients. Ara, l’alcalde 
ens avisa que Metro i Autobús 
poden pujar. Argumenta que les 
línies 9 i 10 del metro són molt 
deficitàries. Els usuaris no poden 
pagar la mala gestió. Senyor Trias: 
com a alcalde, sigui un líder fort 
i defensi els interessos dels que 
fem servir el transport públic. 
Amb la que està caient, aquest 
desembre el transport públic no 
pot pujar per sobre de l’IPC.

Un monument molt car
El monument als castellers de 
la plaça Sant Miquel tindrà un 
cost, si no hi ha imprevistos, 
de 630.000 euros. Hereu va 
aturar les obres a petició de 
Trias, que va recollir les queixes 
veïnals. Ara, la instal·lació s’ha 
reprès. Les queixes continuen. 
Josep Sitjà, dels Castellers 
de Barcelona, ha manifestat 
que “es tracta d’una despesa 
excessiva en un context de 
crisi i retallades”. El preu del 
monument supera el pressupost 
anual de totes les colles 
castelleres de Barcelona. El 
monument el tenen merescut. 
Esperem que les subvencions 
estiguin a l’alçada.

Venda de l’hotel Vela
L’il·legal hotel Vela està 
en venda per 200 milions 
d’euros. La caiguda del mercat 
immobiliari ha reduït el preu 
per sota dels 260 milions que 
va costar la seva construcció. 
Diferents grups aspiren a 
comprar-lo. Entre ells, Meridiana 
2, uns fons d’inversions liderat 
per Xavier Faus, vicepresident 
de l’àrea econòmica del Barça. 
També un fons de capital risc 
dels EUA i els Emirats Àrabs. 
Diuen que la millor oferta és la 
del vicepresident del Barça.

Indult als Mossos
El Govern central ha indultat 
tres Mossos d’Esquadra 
condemnats per detenir 
il·legalment i copejar un home 
després d’una baralla a la 
discoteca Bikini. Els agents 
evitaran la presó malgrat la 
condemna de 4 anys imposada 
pel Tribunal Suprem. Amb els 
delictes dels  Mossos no hi ha 
tolerància zero. Que indultin 
un delinqüent de baix poder 
adquisitiu és un miracle.

AlfoNs lópEZ
ambientòleg

Arribar a Montcada és trobar-se 
amb aquell municipi que, en la 
memòria, sembla marcat des de 
sempre per les infraestructures, 
segurament per la seva ubicació a 
la sortida natural de Barcelona cap 
al nord, seguint el Besòs. A Mont-
cada hi va haver la ja clausurada 
incineradora de residus, encara 
avui dues autopistes i múltiples 
vies de tren pendents de soterrar 
trossegen els barris, i presidint el 
paisatge el turó de Montcada mu-
tilat per l’extracció minera i la 
imponent planta cimentera.

El poble i la planta cimentera 
Lafarge (també coneguda per l’an-

tic nom, Asland) conviuen des de 
fa 94 anys. Però l’existència d’una 
planta d’aquestes característiques 
a tocar d’un nucli urbà és cada dia 
més qüestionable. Els veïns del 
proper barri de Can Sant Joan a es-
cassos 100 m de la planta denunci-
en com de vegades s’aixequen amb 
una fina capa de pols de ciment 
que cobreix teulades i cotxes. Els 
veïns desconfien cada dia més de 
la planta cimentera i pateixen per 

la seva salut. Han hagut d’acostu-
mar-se a sentir parlar d’informes 
sobre mesures d’òxids de nitrogen, 
metalls pesants, dioxines... 

Per la cimentera, entrar al segle 
XXI vol dir substituir part del com-

bustible tradicional (coc de petroli) 
per biomassa, en aquest cas, mate-
rials com ara fangs residuals de de-
puradores, restes de processament 
del cafè, farines càrniques no aptes 
per a l’alimentació... Tècnicament 
se’n diu valorització energètica i 
suposa reduir la factura de CO2 que 
s’emet amb el consum de petroli, 
ja que la crema de biomassa es con-
sidera un recurs renovable. Actual-
ment, el nou govern de la Generali-
tat ha donat llum verda també a la 
crema a partir de 2012 de combusti-
bles derivats de residus municipals. 
Allò que va al contenidor gris, allò 
tan barrejat que les plantes de re-
ciclatge no poden aprofitar, trossets 
de paper, plàstic, roba, menjar... 
tots aquests residus tenen un valor 
energètic (i econòmic) fàcilment 
aprofitable en qualsevol instal·lació 
que tingui un forn.

Per a uns, és aprofitar recursos 
que d’altra manera es malbarata-
rien: aquests residus s’abocarien 
sense ser aprofitats. Per als altres, 
ens trobem davant noves incine-
radores encobertes. La incinera-
dora metropolitana (Sant Adrià) 
ja crema residus, però per ara no 
és previst construir-ne de noves i 
el volum de residus que generem 
és un problema difícil d’amagar 
sota la catifa, per molt llunyans 
que es construeixin els abocadors. 
I tot ajuda. La crisi econòmica, 
especialment dura al sector de la 
construcció pot jugar un paper im-
portant en aquesta “reconversió”. 
L’activitat a les plantes cimenteres 
s’ha reduït i és segur que els in-
gressos econòmics per la crema de 
residus són benvinguts.

Els informes de la Generalitat 
diuen que les proves pilot no han 
trobat nivells significatius de con-
taminants si es compara amb la 
crema habitual de petroli. De fet 
cremar residus a cimenteres és una 

pràctica que ja es fa a alguns in-
drets d’Europa i a altres ciutats es-
panyoles. Però les cimenteres no es 
van pensar per cremar residus. Els 
veïns es pregunten si, tot i les pro-
meses d’inversions milionàries en 
millores dels filtres, compten com 
a mínim amb els mateixos nivells 
de seguretat que hauria de tenir 
una planta incineradora de residus. 

La preocupació per la salut és 
el que ha fet sortir els veïns a pro-

testar. La falta de debat i molta 
desconfiança entre els actors, amb 
un ajuntament sense un posiciona-
ment clar davant la situació i no 
sempre al costat dels veïns, no hi 
ajuden. Les excuses sobre quina 
administració té les competències 
sobre les diferents autoritzacions 
necessàries només enrareixen més 
el debat. És necessari arribar a 
l’enfrontament de postures entre 
treballadors i veïns? Treballadors 
que es manifesten en defensa dels 
seus llocs de treball i veïns organit-
zats en una plataforma en defensa 
de la seva salut.

Segurament la pregunta a res-
pondre no és només si la planta 
ha de cremar petroli, biomassa o 
residus. De fet la junta de tots els 
portaveus polítics de l’Ajuntament 
ha acordat iniciar els tràmits per 
traslladar la cimentera. La qüestió 
ara, doncs, és si la planta cimente-
ra ha de seguir existint al municipi.

La crema de productes 
derivats de residus 
als forns de la planta 
cimentera topa amb 
l’oposició dels veïns de 
Montcada i Reixac

lFa 94 anys que 
Montcada conviu amb 
la cimentera. La seva 
existència en un nucli 
urbà és cada dia més 
qüestionable

lEsl veïns es pregunten 
si comptem com 
a mínim amb els 
mateixos nivells de 
seguretat que hauria de 
tenir una incineradora

La crisi econòmica, 
especialment en el sector 
de la construcció, ha 
ajudat a la ‘reconversió’ 
de la planta

dANI CodINA
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mERItxEll m. pAuNé

Tello mira amb suspicàcia el 
nou organigrama de l’Ajunta-
ment de Barcelona: Medi Am-
bient ha perdut el rang de Re-
gidoria i ara és una àrea més 
de l’extensa cartera d’Urbanis-
me. Tampoc confia en el partit 
de Xavier Trias (CiU), a qui es 
va enfrontar com a activista 
desenes de vegades durant el 
pujolisme.

Que les dicti una Àrea i no 
una Regidoria, descafeïna 
les polítiques ambientals? 
És tot un símbol i un mis-

satge de la manca de preocu-
pació i prioritat d’aquest nou 
govern. I a més és coherent 
amb la seva trajectòria de 
partit. 

Una de les primeres accions 
ambientals que ha anunciat, 
tot i que prové de l’anterior 
mandat, són les multes 
als cotxes que contaminin 
massa. 
Té una explicació clara: 

estem incomplint de forma 
sistemàtica les directives 
europees. Una de les que 
transgredim més clamorosa-
ment, que traspassa la línia 
vermella de les sancions, és 
la qualitat de l’aire. Per això 
és l’única qüestió que de 
moment els preocupa. Tor-
narem, però, a la pauta del 
pujolisme: ‘la cultura de la 
trampeta’. Fem lleis i nor-
mes mediambientals però 
les fiquem en un calaix, ens 
les saltem cada cop que vo-
lem. Ah, però ara resulta que 
algú ho vigila! Les directives 
comunitàries de mínims no 
són per tirar coets, però a al-
guns països els preocupa que 
les trampes en la legislació 
generin dumping econòmic: 
competitivitat extra a costa 
d’incomplir la legislació. 

Mediambientalment 
és positiu. Però és just 
socialment penalitzar els 
cotxes menys eficients, 
que solen pertànyer als 
conductors amb nivells de 
renda més baixos?
No em sembla injust, per-

què globalment no ho és. 
Retirar motos molt conta-
minants i cotxes diesel molt 
antics té un impacte molt no-
table en la qualitat de l’aire 
local. I el dret individual de 
qui sigui, per molt que sigui 
pobre, no pot estar per sobre 
del dret de tota la ciutada-
nia. Poden anar en transport 
públic, en bicicleta o a peu. 

Cada any la contaminació es 
cobra milers de vides, segons 
dades epidemiològiques pú-
bliques: gent gran, asmàtics, 
criatures... El que em sembla 
malament és que només es 
focalitzi en això, és una acció 
convenient i necessària, però 
insuficient. Cal restringir 
l’ús del vehicle privat a tota 
la ciutat i en tota circums-
tància i forma possible.

Però primer haurem 
d’augmentar el transport 
públic, no? A certs barris 
encara en manca molt.
Ja en tenim, de transport 

públic! La FAVB porta molts 
anys lluitant per això, fins i 
tot va segrestar un autobús 
a la Prosperitat. La via és 
aquesta. Exigir que hi arribi.

Ens apugen el rebut de 
l’aigua. És imprescindible?
Durant un temps ho serà. 

Passarà també amb l’ener-
gia, els aliments... En les 
darreres 2-3 generacions, tot 
allò important de la vida s’ha 
anat fent petit dins la cistella 
de la compra per deixar es-
pai al consum de masses, al 
transport i sobretot a l’habi-
tatge. S’ha arribat a una situ-
ació escandalosa. Ens hem de 
manifestar més pel rebut del 
lloguer i la hipoteca que pel 
de l’aigua. Fins i tot els pocs 
municipis catalans que tenen 
companyies públiques d’ai-
gua –no tots estem venuts a 
Agbar!–, com Figaró, Mataró 
o el Prat de Llobregat, han 
hagut d’apujar el rebut, per-
què no en cobrien els costos.

El ‘forat’ econòmic a l’ACA 

coincideix amb el cost de 
la desalinitzadora. Ens la 
podríem haver estalviat?

No, la necessitàvem. La 
garantia de subministrament 
no estava coberta, encara que 
tinguem una sequera de tant 
en tant. L’única alternativa 
eren els transvasaments fa-
raònics, que beuen de la idea 
que la Natura està mal feta 
però els enginyers la poden 
dominar. I de la constata-
ció que construir transvasa-
ments és un xollo per a les 
empreses que els fan. Ara, 
tot el dèficit de l’ACA no té 
perquè recaure en el rebut, hi 
ha una part de deute financer 
que es podria cobrir amb els 
pressupostos generals. 

Parlem de gestió de residus. 
Aquest setembre s’ha 
presentat a la Rambla del 
Raval una iniciativa en 
favor del Sistema de dipòsit 
i retorn d’envasos com a 
alternativa als contenidors 
grocs, que només recuperen 
el 30% dels plàstics. La 
Generalitat s’ha compromès 
a estudiar-lo i l’Ajuntament 
va aprovar una moció de 
suport ja fa un any. La 
competència, però, és 
estatal. Per què costa tant 
fer el canvi?
Tard o d’hora s’acabarà 

canviant de model, és evi-
dent. Les experiències inter-
nacionals comparades han 
més que demostrat la major 
eficiència del retorn: esti-
mula el reciclatge en el con-
sumidor gràcies a un petit 
incentiu econòmic i fa tornar 
l’envàs a l’agent que l’ha po-
sat al mercat, tancant el seu 

cicle de vida útil. Els ecologis-
tes sempre hem estat en con-
tra del sistema actual, impo-
sat pels lobbies d’Ecoembes 
i de fabricants de tetrabrick 
i envasos no retornables, 
que han deteriorat l’esperit 
de la llei de 1997. Al primer 
article, magnífic, diu que tot 
fabricant té l’obligació d’esta-

blir un sistema de devolució 
i retorn per fer-se càrrec de 
l’envàs un cop ha complert la 
seva funció. La trampeta està 
a l’article segon: “A menys 
que s’aculli al sistema d’Eco-
embes”. Aquest consisteix en 
posar una taxa a l’envàs -o si-
gui al 99% dels productes que 
comprem- i així finançar les 
plantes de tractament amb 
els nostres diners, en comp-
tes de pagar-ho ells.

El sistema de dipòsit i 
retorn només és aplicable 
a vidre i plàstic. I amb 
els altres materials, com 
podríem millorar?
Sóc partidari de la recollida 

porta a porta, per la demos-
tració fefaent en els munici-
pis que la fan. Va començar 
a Tiana, importada d’Itàlia, 
Estats Units i Alemanya. En 
qüestió d’un any, tots els mu-
nicipis que s’hi han adherit 
han arribat a nivells bruts 
de recuperació (lliurament al 
sistema de reciclatge) propers 
al 80%. És un salt del 50%! 
Demostra que la innovació 
social pot ser molt més potent 
que la tecnològica. Cada dia 
recullen una cosa diferent: di-
lluns toca treure matèria or-
gànica en bossa compostable, 
per exemple. Si no la treus a 
l’hora o no ho fas bé, no te la 
recullen. Els sistemes de con-
tenidors de colors exigeixen 
metres d’espai públic i molta 
inversió: molts contenidors, 
camions cars i sofisticats que 
generen sorolls i pudor... I en 
canvi són barats en llocs de 
treball. El porta a porta és el 
contrari: la inversió és míni-
ma, una camioneta o camió 
dels més simples, i genera 
més llocs de treball i estables. 
Sempre hi ha un cert sector 
d’irreductibles, però el siste-
ma suporta fins a un 20% de 
veïns que no compleixin. 

A Barcelona hi vivim molta 
gent.
Clar, aquí tenim el pro-

blema. Fins ara s’ha aplicat 
a viles i municipis molt pe-
tits, on predominen les cases 
baixes, tot i que també hi ha 
pisos. S’ha discutit molt si el 
sistema és aplicable a una 
ciutat densa com Barcelona. 
Probablement no de la ma-
teixa manera ni de cop. Però 
no vol dir que no haguem 
d’aprendre la lliçó. Ens han 
mimat massa, ens han fet 
creure que llençant els resi-
dus al contenidor “desapa-
reixen màgicament” i així no 
ens impliquem en el procés.

“Fem lleis mediambientals per 
saltar-nos-les cada cop que volem”

Enric Tello
Historiador ambiental i econòmic

Catedràtic 
i activista
Parla amb vehemència 
i s’ajuda sovint amb 
preguntes retòriques. Enric 
Tello Aragay (Barcelona, 
1956) és historiador i 
catedràtic de la Facultat 
d’Economia i Empresa de 
la UB, on codirigeix el 
Departament d’Història i 
Institucions Econòmiques. 
Aquest veí d’Horta –i del 
Figaró algunes setmanes 
a l’any–, és un membre 
destacat d’Ecologistes en 
Acció, del moviment per a 
una nova cultura de l’aigua 
i de la plataforma ciutadana 
Barcelona Estalvia Energia. 
A més, col·labora amb 
Barnamil en la difusió de 
l’energia solar en entorns 
urbans i ha publicat 
nombrosos llibres i articles 
sobre història agrària, 
residus urbans, economia 
verda i fiscalitat en el 
cicle de l’aigua. Ha estat 
assessor de l’ex conseller 
de Medi Ambient Salvador 
Milà (ICV) i membre de 
la comissió municipal 
encarregada d’elaborar 
l’Agenda21 de Barcelona. 
També ha col·laborat com a 
opinador a El Periódico, La 
Vanguardia, El País i l’Avui.

IgNAsI R. RENom
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la veu del Carrer

L’escala i l’escola
Corrien els anys 50 i Catalunya vivia un flux migratori 
sense precedents. Una gernació de persones s’amuntegava 
als trens fugint del clima repressiu i d’unes condicions de 
vida paupèrrimes. Un cop arribats, cercaven la direcció 
d’un familiar per trobar un refugi ja fos com a rellogats, 
en una pensió o dins una barraca. Una dècada més tard, 
els potentats franquistes veieren en aquesta manca 
d’habitatges l’oportunitat per fer negoci, i començaren a 
edificar blocs utilitzant materials defectuosos sense dotar-
los d’equipaments.

En aquell moment hi havia risc de fractura social, de 
crear ciutadans de primera i segona. Però això no va passar. 
Fou el moviment obrer, el moviment veïnal i els partits 
democràtics qui malgrat el clima de repressió s’afanyaren 
per generar cohesió allà on abans hi havia fragmentació. La 
solució fou tot un èxit: una definició de catalanitat oberta 
i plural no vinculada a l’origen, sinó a la residència sense 
haver de renunciar a les arrels; l’opció per la llengua com a 
eina de cohesió social, primer amb classes semi-clandestines i 
posteriorment a través d’un sistema educatiu on el català era 
llengua vehicular. L’escala (la comunitat i el barri) i l’escola 
esdevingueren la clau de volta per aixecar un nou país. Fou 
aquest treball de formigueta, la voluntat de no caure en 
temptacions lerrouxistes ni replegaments identitaris, la que 
va permetre que “unes” i “altres catalanes” esborressin les 
seves diferències, tot construint la societat que ara gaudim.

Ara vivim una segona onada migratòria i tornen a repetir-
se situacions de controls, expulsions i centres d’internament. 
Tanmateix, el consens que va fer possible la cohesió d’abans, 
corre el risc de fracturar-se i en són responsables els García 
Albiol, els Duran i Lleida, les Sánchez Camacho, tots els 
que continuen jugant amb foc. Així, mentre uns diuen 
que la immigració amenaça la qualitat de l’escola pública 
i s’aprofita de la “nostra” sanitat, altres hi afegeixen que 
l’educació en català és una restricció a la llibertat.

Des del moviment veïnal no podem acceptar que es 
qüestioni un sistema educatiu que ha estat el millor ciment 
per a la cohesió social, que dirigents de partits democràtics 
realitzin declaracions xenòfobes per captar vots i no podem 
ser permissius davant formacions ultres com Plataforma per 
Catalunya que tenen com a objectiu trencar la convivència 
als nostres barris. Ho devem a totes les generacions que han 
trobat a Barcelona una ciutat d’acollida. Ens ho devem a 
nosaltres mateixos, perquè som part d’aquest llegat.

El passat dissabte 15 d’octubre, columnes de veïns i veïnes de tots els districtes de Barcelona van 
arribar caminant o en transport públic al centre de la ciutat. Els carrers van ser presos per milers de 
persones. No caurem en la guerra de xifres: simplement, va ser una jornada històrica. El moviment 
dels indignats no està mort, com alguns havien pregonat. Els manifestants dirigien els seus crits als 
banquers, culpables de la crisi, i als polítics, que “no ens representen”. Una manifestació global, inter-
nacionalitzada als 5 continents, 82 països i 951 ciutats.  El cor de Barcelona estava indignat. Amb la 
banca insaciable, amb els polítics que tot ho redueixen a retallar serveis socials, ensenyament, sanitat... 
amb el fet que el dret a l’habitatge sigui una mentida. Una de les accions va ser l’ocupació d’un bloc 
d’habitatges que portava cinc anys buit a Nou Barris. L’alcalde Trias va dir al respecte que es tractava 
d’una acció il·legal i que per tant, s’havia de desallotjar. Que per a alguna cosa estaven el serveis socials 
i les entitats del “tercer sector”. Trias no diu que els serveis socials estan sota mínims a tota la ciutat.

Desnonaments, indignació, ocupació
jOAN lINuxbCN
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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.

L’AV de Sant Andreu de 
Palomar festeja els 40 anys

Un dia com avui de fa 40 anys 
va néixer la nostra Associació de 
Veïns i Veïnes (AVV). Es va fun-
dar el dia 12 d’octubre de 1971 
malgrat que el govern franquista 
no va legalitzar-la fins el 23 de 
maig de 1972 i s’inscrigué amb 
el nom de ‘Asociación de Vecinos 
de San Andrés de Palomar’: una 
època on la llengua catalana es-
tava prohibida.

Nosaltres però celebrem la 
data en què l’AVV de Sant Andreu 
de Palomar es posa a caminar, i 
ens fa molta il·lusió. Ens omple 
d’orgull prendre consciència que 
estem continuant una tasca amb 
40 anys d’història, i per això ho 
volem celebrar amb tots vosaltres, 
socis/es, veïns/ïnes, entitats, etc. 

També volem reivindicar la feina 
feta durant tots aquests anys per 
molta gent que ha col·laborat amb 
l’entitat i omplir-nos de força per 
al futur. Reivindicacions i lluites 
veïnals com el Parc de la Pegaso, 
Can Guardiola, la Rambla, el Ce-
mentiri, la Fabra i Coats... són un 
llegat del qual ens sentim molt or-
gullosos, i sabem que encara ens 
queda molt camí per recórrer, com 
la preservació del Casc Antic o la 
construcció futura del parc lineal 
entre d’altres.

Per aquest motiu, hem prepa-
rat dos actes, els dies 9 i 19 de 
novembre:

Dimecres 9 de novembre: Pre-
sentació d’un número especial del 
Sant Andreu de Cap a Peus. Inau-
guració de l’exposició de cartells 
històrics Associació de Veïns i Ve-
ïnes de Sant Andreu de Palomar 
(1971-2011): 40 anys d’història a 
través dels cartells. A l’auditori de 
Can Fabra, a les 19 hores

Dissabte 19 de novembre: Di-
nar-concert popular a la Sala po-
livalent de la Fabra i Coats (dins 
el recinte de la fàbrica, entrant 
pel c/ Sant Adrià) Horari: 14h, 
dinar; 16’30h, parlaments; 17h, 
Concert Chamorro -Motis quar-
tet. Preu: 12 euros per als socis 
/15 euros per als no socis. Poden 
comprar-se els tiquets fins el dia 
14 al local de l’Associació (C/ Dr 
Balari i Jovany 14).

Esperem veure-us a tots i que 
ho celebrem conjuntament, i us 
demanem que feu difusió d’aques-
tes convocatòries.

juNtA dE l’AssOCIACIÓ 
dE VEïNs I VEïNEs dE sANt 
ANdREu dE PAlOmAR

La novena edició del Festival de Blues de 
Barcelona, organitzat per l’associació Capibola 
Blues de Nou barris, ha celebrat aquest any el 
certamen amb un excés de complicacions. Las 
causes: la deixadesa de l’anterior Ajuntament 
i la falta de recolzament del nou consistori. 
D’entrada es van negar a facilitar unes 
instal·lacions cobertes i la pluja va deslluir una 
de les tres actuacions centrals. Esperem que 
l’any que ve, que celebren el desè aniversari, 
tinguin el recolzament que es mereixen. Per 
sobre dels aspectes negatius, volem destacar 
els concerts socials adreçats als presos i preses 
de la Model (a la foto) i Wad-Ras i als nens 
malalts de l’hospital de Vall d’Hebron. Tots el 
concerts del programa són gratuïts: cultura a 
l’abast de tothom en temps de crisi. Aquest 

festival el fa possible l’enorme esforç d’un bon 
grup de persones. L’enhorabona.

L’ultradretana Plataforma 
per Catalunya va repartir 
centenars de fulletons com el 
que reproduïm a la plaça de 
toros La Monumental durant la 
celebració de l’última corrida. 
El full es desqualifica per sí 
mateix. Actualment, la Fiscalia 
Especial de Delictes d’Odi i 
Discriminació investiga diversos 
pamflets repartits per Barcelona 
i Sant Adrià del Besòs durant les 
passades eleccions municipals. 
En aquest últim es crida el 
veïnat a oposar-se a l’obertura 
d’una mesquita. El text, ple de 
mentides, deia coses com que 
“els nens moros acaparen les 

beques escolars”. Un partit que fomenta el racisme no només als 
seus pamflets, també quan convoca manifestacions. Nombroses 
entitats com SOS Racisme i la mateixa Favb van denunciar que 
“el passat 2 d’octubre es va cedir la plaça de Sant Jaume als 
màxims representants de l’odi, el racisme i la xenofòbia”. A 
aquestes entitats se’ls hi va negar el dret a manifestar-se aquest 
dia en aquesta mateixa plaça.

PxC, partit racista

Les tres últimes escoles bressols que s’estan construint no 
estaran acabades fins al curs que ve. Seran les últimes escoles 
bressol que funcionaran amb el model i la gestió municipal. Als 
pares dels nens i nenes els va arribar un SMS amb la confirmació 
de la plaça, sent conscients -pensaven- que no començarien 
fins al gener. Els van cobrar la primera quota. Ara es troben 
sense plaça fins al curs que ve. Al barri de Gràcia nombrosos 

cartells denuncien la situació. Els pares iniciaran accions legals. 
L’Ajuntament ha manifestat que “intentarà” trobar una solució. 
A la gravetat del fet s’ha d’afegir la decisió del nou Ajuntament 
d’optar pels centres concertats en lloc del públics. Volen liquidar 
el model d’escoles bressol públiques. Aquest tema l’abordarem al 
pròxim número de “Carrer”. Ara urgeix trobar una solució per a 
260 nens i nenes.

260 nens i nenes sense escola bressol

Protesta pel dispositiu policial al Forat de la Vergonya
El passat 8 d’octubre, coincidint amb un torneig de futbol al 
Forat de la Vergonya del Casc Antic, es va portar a terme un 
operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana que 
va haver de ser suspès per les protestes veïnals. L’AV del Casc 
Antic va fer públic un comunicat que denunciava que l’operatiu 
policial tenia un caràcter “discriminatori i racista”, ja que el seu 
objectiu era bàsicament identificar els immigrants magrebins i 
caribenys. L’associació manifesta que els problemes que pateix 
el Casc Antic no han de tenir solució policial, sinó social: més 
educadors de carrer, més serveis socials.

Policia al Casc Antic

Designar el Castell de Montjuïc com a nova seu del Memorial 
Democràtic és poc més que condemnar a l’oblit aquesta 
institució creada el 2007 per una llei pionera del Parlament però 
que el Govern de CiU manté congelada des del gener d’enguany. 
Anunciat per sorpresa en ple agost per la vicepresidenta Joana 
Ortega i avalat per l’Ajuntament, aquest trasllat a Montjuïc topa 
amb l’oposició frontal de les entitats memorialistes. A banda de 
molts turistes despistats, poca gent pujarà a un mal comunicat 
Montjuïc per visitar exposicions i anar a actes com els que sí 
omplien la cèntrica seu del Memorial a la Via Laietana, tancada 
el febrer. Ara bé, i més enllà de la falta d’un pla d’usos per a 
Montjuïc que han exigit tots els grups municipals a CiU, si Ortega 
i l’alcalde Xavier Trias mereixen el quarto fosc és, sobretot, 
per la poca vergonya de traslladar el Memorial Democràtic a un 
castell de simbologia perversa. Mentre al fossar de Santa Eulàlia 
la pràctica del tir en arc eclipsa el discret monòlit que recorda 
on va ser afusellat el president Companys, poca gent coneix que 
al fossar de Santa Elena llueix majestuosament el monument als 
Caídos de la foto.

Festival de Blues de Barcelona

El Memorial 
a Montjuïc

Llibres a 
Can Batlló
La Biblioteca Popular Josep Pons 
ja és una realitat: 15.000 llibres 
omplen les seves estanteries en 
una part de la nau de Can Batlló 
guanyada per al barri després 
d’una lluita veïnal de 35 anys. 
La biblioteca està oberta matí 
i tarda gràcies al compromís 
de voluntaris. Cada cop hi ha 
més usuaris. La nau, a l’espera 
que especulessin amb ella, ara 
compleix una funció social: que 
el veïnat es reuneixi a l’entorn 
dels llibres. La lluita continua.jOAN lINuxbCN

La veu de les
associacions
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Quan les retallades cremenjORdI bONEt
investigador social 
i president de la favb

Entre el 6 i el 10 d’agost una 
onada de disturbis s’es-
tengué per les principals 
ciutats angleses (Londres, 

Manchester, Newcastle, Briming-
ham...) i va causar 5 morts, prop de 
3.100 persones arrestades i més de 
1.000 acusades de diferents delictes 
(saqueig, robatori, incendis, atemp-
tat...). Les escenes d’edificis en fla-
mes, saquejos i enfrontaments amb 
la policia donaren la volta al món, i 
recorda episodis passats com la re-
volta de Los Ángeles de 1992 o l’al-
çament de les banlieues franceses de 
2005.

Un cop més, l’espurna havia estat 
la brutalitat policial, exemplificada 
en la mort del jove Mark Duggan a 
Tottenham (nord de Londres), acu-
sat de tràfic de drogues, a mans de 
la policia mentre tractava d’arres-
tar-lo. David Cameron no va dubtar 
a qualificar els causants dels distur-
bis com “una part de la nostra socie-
tat que estava malalta” tot emulant 
les declaracions de Nicolas Sarkozy, 
que anys abans havia qualificat els 
joves de les banlieues de racaille 
(xusma) i va prometre -igual que el 
seu homòleg francès- una política de 
fermesa i mà dura per castigar-los.

La majoria de reportatges sobre 
l’estiu calent anglès finalitzen aquí 
la seva crònica, com si tot hagués es-
tat un episodi de bogeria col·lectiva, 
com aquells que havien tingut lloc 
després de l’ascens del partit con-
servador a Brixton, Liverpool i Bir-
mingham; com els que van passar 
a Los Ángeles l’any 1992 durant la 
presidència de Bush pare o com els 
que van incendiar les ciutats fran-
ceses durant el mandat de Jacques 
Chirac amb Nicolas Sarkozy de mi-
nistre d’Interior.

No obstant això, si comparem 
aquests episodis s’hi observen un 
seguit de coincidències inquietants. 
D’una banda, tots van succeir du-
rant governs conservadors que esta-
ven aplicant importants retallades 
en la despesa social; de l’altra, prè-
viament als disturbis s’havien in-
tensificat les mesures de control po-
licial sobre determinats col·lectius, 
especialment la població d’origen 

immigrant i els habitants de les 
zones suburbials que van gene-
rar un fort malestar en la població 
dels barris populars. La conjunció 
d’aquests dos fets havia comportat 
un còctel explosiu de dramàtiques 
conseqüències.

Així doncs, si volem comprendre 
què va passar aquest estiu a Angla-
terra cal retrocedir un any abans: 
l’abril de 2010, quan el Labour Party 
va patir una aclaparadora derrota 
que va posar fi a 13 anys de majoria 
laborista. Gordon Brown, successor 
de Tony Blair, fou incapaç de retenir 
l’electorat d’esquerres que es troba-

va fortament desorientat arran de 
la participació britànica a la guerra 
d’Irak i el progressiu escorament a 
la dreta del partit, cosa que va per-
metre a David Cameron guanyar les 
eleccions i formar govern amb els 
Liberal-Demòcrates, el tercer partit 
en discòrdia.

La campanya electoral de 2010 
va estar marcada pel debat sobre 
l’austeritat a resultes de la delicada 
situació en què es trobava el tresor 
britànic. Així, el programa de tots 
tres partits coincidia amb la neces-
sitat de reduir la despesa pública, 
de manera que la inevitabilitat de 
les retallades (cuts) esdevingué el 
nou mantra de la política britànica. 
Aquest fet va augmentar la perple-
xitat entre les classes populars, que 
observaven amb indignació com 
l’esquerra s’apuntava acríticament 
al nou discurs d’austeritat, sense 
proposar cap iniciativa de control 
dels mercats financers i d’exigir res-
ponsabilitats als autèntics responsa-
bles de la crisi, el que es traduí en 

desafecció electoral. Per contra, el 
partit d’extrema dreta British Na-
tional Party, que ja havia obtingut 
un important avenç en les eleccions 
municipals, obtindria els millors 
resultats de la seva història en uns 
comicis generals, 563.743 vots, tot i 
que no aconseguís cap parlamentari.

D’aleshores ençà, el nou govern 
conservador s’ha aplicat en prac-
ticar fortes retallades en el sector 
públic, especialment en educació i 
sanitat, ha reduït les ajudes socials 
i les iniciatives comunitàries, espe-
cialment aquells programes dirigits 
als barris amb dificultats. Enfront 
d’aquesta situació, durant tot l’any 
2011, s’ha evidenciat un repunt de 
la protesta social amb manifesta-
cions que han arribar a congregar 
més de mig milió de persones pels 
carrers de Londres el passat mes 
de març, o el tancament per vaga 
de més de 11.000 escoles el passat 
30 de juny. Tanmateix i malgrat el 
descontent social, el govern conser-
vador no ha variat gens la seva polí-
tica de retallades i afirma que no hi 
ha cap altra alternativa.

Els paral·lelismes que podem es-
tablir entre Anglaterra i el nostre 
país no deixen de ser inquietants. 
Sovint qui retalla només veu un 
balanç de xifres que ha de quadrar 
en el seu full de càlcul, però els efec-
tes que aquestes retallades poden 
tenir sobre la cohesió social poden 
ser esgarrifosos. És cert que fins 
ara el denominat neoliberalisme 
mediterrani, on són les famílies qui 
substitueixen l’Estat quan aquest 
es retira de la seva funció social ha 
funcionat com una malla de segure-
tat que ha evitat l’esclat de situaci-
ons dramàtiques com les viscudes 
a Anglaterra, França o els Estats 
Units. Ara bé, el dubte és quanta 
capacitat tindran les estructures fa-
miliars de les classes populars per 
mantenir la cohesió. Com diu l’inici 
de la pel·lícula La Haine sobre els 
disturbis a les banlieues franceses: 
“Jusqu’ici tout va bien. Mais l’im-
portant ce n’est pas la chute, c’est 
l’atterrissage” (fins aquí tot va bé. 
Però l’important no és la caiguda, és 
l’aterratge).

lSovint qui retalla només veu un balanç 
de xifres que ha de quadrar en el seu 
full de càlcul, però els efectes que 
aquestes retallades poden tenir sobre la 
cohesió social poden ser esgarrifosos

Cinc mesos després
jOAN subIRAts
público, 17 d’octubre de 2011
 
Des del 15 de maig al 15 d’octubre han 
passat només cinc mesos. Des d’una 
perspectiva històrica és un període cur-
tíssim. Però segurament serà recordat 
com un període significatiu, ja que ha co-
mençat a sorgir una resposta civil global 
a una agenda de problemes també glo-
bal. El que no han estat capaços de fer 
ni institucions, ni partits ni sindicats, ho 
han pogut començar a fer un grapat de 
persones plenes d’entusiasme, aprofitant 
les grans palanques de comunicació i in-
teracció que permet internet. Cal recor-
dar que a les mobilitzacions de dissabte 
arreu del món costava trobar banderes o 
símbols de les ideologies clàssiques dels 
segles XIX i XX. Hi havia militants de 
partits i de sindicats,, però no partits i 
sindicats. Hi havia una certa contenció 
col·lectiva, però no servei d’ordre. Era 
una manifestació col·lectiva de perso-
nes, entitats i grups que expressaven 
el seu el seu rebuig a la injustícia i im-
moralitat del complex econòmico-polític 
que domina les nostres vides. No podem 
pas dir que l’èxit de les manifestacions 

Il·lustRACIÓ: 
AlEx AyAsO

‘Viento Sur’
El número 116 de la revista Viento Sur 

(www.vientosur.info) dedica la major part de 
les seves pàgines a la “crisi urbana i el dret a la 
ciutat”. Carlos Sevilla coordina el dossier trac-
tant de situar el debat en el context de l’Estat 
espanyol. Destaquem alguns dels seus articles 
per convidar a la lectura d’un treball que con-
siderem oportú i interessant. Es reprodueix un 
escrit de Henry Lefebre dels anys 70 que ana-
litza la planetarització del concepte d’allò urbà 
i les mutacions de la ciutat. Jordi Borja, col-
laborador assidu de Carrer, desenvolupa la idea 
de la crisi de l’espai públic subratllant set línies 
d’acció per unificar les lluites per altres models 
de ciutat. Isidro López i Emmanuel Rodríguez, 
membres de l’Observatorio Metropolitano de 
Madrid, escriuen sobre la competitivitat terri-
torial, situant les relacions entre mercats im-
mobiliaris, empresariat urbà i xarxes locals de 
poder. Ibán Díaz i Cristina Honorato tracten 
sobre l’urbanisme de la por i la societat contem-
porània. Un escrit d’Aurora Justo assenyala 
les transformacions del barri de Malasaña de 
Madrid, i Antonio García analitza la lluita pel 
dret a l’habitatge a l’article “De V de Vivienda a 
los afectados por la hipotecas”. Fora del dossier, 
una entrevista titulada “Sobre todo sin miedo” 
recull les impressions de diversos integrants 
del col·lectiu Juventud sin futuro.

d’abans-d’ahir hagi estat promogut pels 
mitjans de comunicació, o alimentat per 
les institucions. És doncs un fenomen 
que canalitza una reacció civil davant de 
problemes vitals i locals, però sabent que 
tenen el seu origen molt més enllà dels 
escenaris locals, autonòmics o estatals.

Estem davant d’un canvi d’època. No 
estem només en una crisi. I és en aquest 
context que cal pensar què signifiquen 
aquests darrers cinc mesos. Les elecci-
ons del 20 de novembre seran cada cop 
més presents en diaris i mitjans de co-
municació. I no podem dir que ens deixa 
indiferent qui guanyi aquell dia. Però la 
moguda iniciada el 15-M té altres horit-
zons, altres coordenades, i fa servir unes 
altres xarxes de relació i comunicació. 
Molts dels que dissabte eren als carrers 
de moltes ciutats espanyoles aniran a vo-
tar. Molts altres no ho faran. El que cal 
és entendre que la política no s’acaba en 
les institucions, tot i que la política que 
es fa a les institucions ens afecta a tots. 
I que la política no s’acaba en els partits, 
tot i que és força diferent, com veiem a 
Catalunya, qui governa i quines priori-
tats i interessos té. Molt camí per córrer 
al davant. Molta feina feta en cinc mesos. 
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La caducitat i injustícia de l’actual 
model agroalimentari ha trobat una 
creixent contestació a nivell mundial 
mitjançant alternatives de producció 
i consum. A nivell local, cada cop 
trobem als barris més col·lectius que hi 
treballen en aquesta línia

Cooperatives de consum ecològic

Cap a un altre model de consum
jOSé mIguEl bEnítEz
periodista

onsum deriva del llatí consume-
re, que significa gastar o destru-
ir, definició que encaixa en la 

visió que de l’actual model consumista te-
nen tot un seguit de moviments i iniciati-
ves d’economia social que plantegen que 
un altre model és possible, i per als quals 
el consum es converteix en una eina de 
transformació social.

Una d’aquestes propostes és la del 
consum ecològic responsable, que propo-
sa un consum crític, conscient, ètic i inte-
gral, que no solament aposta perquè els 
productes siguin ecològics, sinó perquè 
el seu consum inclogui criteris de salut, 
ambientals i d’equitat social.

Aquest model no està centrat, com l’ac-
tual, en l’especulació i el mercat, sinó en 
una alimentació sana, respectuosa amb 
el medi ambient en tot el seu cicle -des de 
la producció fins a la distribució, incloent 
l’ús d’energies renovables-, que parteix 
d’acords justos entre productors i consumi-
dors, amb una comercialització de circuits 
curts adaptats a la diversitat i necessitat 
local -per a això han creat La Repera, un 
espai de trobada entre productors i consu-
midors-, i fomenta el creixement en xarxa, 
amb un ideari cooperatiu i la voluntat d’in-
cidir en la societat i transformar-la.

Si bé en els seus inicis, fa quatre dèca-
des, va ser vist com a freak, aquest movi-
ment ha experimentat un creixement im-
portant. A Catalunya, actualment, unes 
1.000 famílies participen en diferents 
grups i cooperatives.

Una mica d’història

En la dècada dels 70 sorgeixen les prime-
res propostes. Eren iniciatives aïllades i 
minoritàries. A la fi dels 70, a Catalunya, 
cristal·litza la primera cooperativa de 
consumidors ecològics de l’Estat, enca-
ra que no es legalitzarà com a tal fins a 
1992. El procés s’accelera, i el 1989, neix 
el Consell Regulador de l’Agricultura 
Ecològica (CRAE) -organisme encarre-
gat de la certificació ecològica-. El mateix 
any es crea Ecoconsum (Coordinadora 
catalana de consumidors de productes 
ecològics), formada inicialment per tres 

cooperatives, i diverses associacions i 
grups de consumidors, legalitzats o no.

En 1996 neix la Coordinadora Estatal. 
Aquest mateix any es produeix el traspàs 
de les competències del CRAE a les Co-
munitats Autònomes, i amb això neix 
també el Consell Català de Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE), que és l’en-
carregat d’emetre les certificacions i on 
Ecoconsum tracta d’incidir a través de la 
Federació de Cooperatives de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya (FCCUC), 
de la qual Ecoconsum forma part des de 
1989. En 2005 es legalitza Ecoconsum.

Els reptes del moviment

Per a Javier Fernández, membre de la 
cooperativa Cydonia (Poblenou) i d’Eco-

consum, el repte fonamental és mante-
nir-se i consolidar-se com a moviment. 
És necessària, diu, una major sensibilit-
zació, ja que una gran part de la població 
ni tan sols s’ha plantejat el consum ecolò-
gic com a opció.

Altre repte important, segons el 
membre de Cydonia, és incidir en la cer-
tificació ecològica, que tal i com defen-
sen des d’Ecocosnum, no és només una 
etiqueta, sinó que ha de garantir que 
els productes estiguin lliures de trans-
gènics, de residus indesitjables i d’addi-
tius químics, i que aquesta informació 
arribi de forma clara a la població, a tra-
vés d’un etiquetatge diàfan. És necessa-
ri, afegeix, realitzar controls propis de 
qualitat, de forma directa i si pot ser en 

l’origen dels productes.
Però, el repte major, assegura Fer-

nández, és canviar el model de consum, 
encara que són un moviment petit, amb 
escàs poder d’incidència. “És una lluita 
desigual -conclou-, perquè el sistema no 
ens ho permet, però cal seguir-hi”. 
Altres fonts: http://www.ecoconsum.org/portada
Ortiz, Andre i Valls Engràcia. Les cooperati-
ves ecològiques, Hispacoop. 2010

C

Algunes xifres
La producció agrària ecològica a 
Catalunya, en els últims 10 anys, ha 
passat de 400 a 1.400 operadors i de 
10.000 a més de 70.000Ha (el 5% de la 
superfície agrària útil de Catalunya).

Existeixen 20.687 productes 
agroalimentaris ecològics autoritzats. Els 
més consumits són: làctics, verdures i 
llegums, fruites, ous, pa i cereals, carn.

El 78,8% de la població diu conèixer 
què són els productes ecològics; el 31% 
afirma ser-ne consumidor, encara que 
solament el 2,6% diu fer-ho diàriament. El 
perfil del consumidor és: de 35 a 49 anys, 
universitaris, de classe alta o mitjana alta. 
La meitat dels enquestats prefereixen 
consumir un producte produït a Catalunya, 
encara que no sigui ecològic. Els factors 
que més limiten el consum d’aliments 
ecològics són el preu i que no es troben en 
els llocs habituals de compra. El 57,7% els 
compra en botiga especialitzada, el 35,15 
en hipermercats i grans superfícies, el 
4,1% a través de cooperatives o grups de 
consum. A Catalunya existeixen 123 grups 
i cooperatives (101 a la província 
de Barcelona).

Font: Els grups i les cooperatives de 
consum ecològic a Catalunya. FCCUC/
Ecoconsum. 11 novembre 2010.

arlem sobre consum responsable 
amb Javier Fernández, membre 
de la cooperativa Cydonia.

¿És consum responsable el que es 
produeix en botigues especialitzades 
com Vèritas?
El model del Vèritas no és el nostre 

model. Evidentment, ells són una insti-
tució amb ànim de lucre i el seu objectiu 
és fer diners, igual que El Corte Inglés, 
Carrefour i Mercadona també compren 
directament a productors: els escanyen. 
El segment de població al qual es dirigeix 
és el de població amb alt poder adquisitiu 
i preocupat per la salut. Segurament el 
model social no és qüestionat pel client 
prototípic de Vèritas. En el nostre cas, el 
tipus de producte és una peça més d’un 
altre model, no l’únic. No tenim ànim de 
lucre, creiem en la cooperació i l’horitzon-

talitat, la democràcia dels acords i la re-
lació directa entre persones.

Es pot parlar de productes 
veritablement ecològics?
Potser cada cop és més complicat tro-

bar alguna cosa “neta” i ecològica de debò 
però... ¿qui ho decideix, on està el límit 
entre allò que és ecològic i allò que no ho 
és? En el nostre cas hi ha un reglament, 
europeu, que és el que aplica el CCPAE. 
Podem jutjar aquest reglament, fins a 
quin punt és fidel o no. Les multinacio-
nals dominen el mercat, però, per sort, no 
totes les llavors són a les seves mans. 

Fugir de llavors transgèniques és fà-
cil en el 99% de les produccions. Evitar 
la contaminació per pol·len transgènic 
potser no és tan senzill. La legislació no 
opera a favor nostre sinó al contrari en 
aquests casos. Però encara existeix un al-

tre model i nosaltres hi creiem i apostem 
per ell. De fet, en alguns casos ni tan sols 
fem servir el segell del CCPAE sinó la 
confiança, que és un valor potser no tan 
de moda però segurament més eficaç.

Com us ha afectat la crisi?
Potser ha malmès moltes economies 

i això es nota. Però els moviments soci-
als que han acompanyat darrerament 
aquesta crisi (perquè qui ho vol veure 
sap quina és la raó d’aquesta crisi, quins 
són els seus mecanismes perversos i qui-
nes les solucions per sortir-ne), han mo-
gut moltes consciències i això també ha 
fet interessar-se a molta gent pel nostre 
model, no preocupat en els beneficis eco-
nòmics personals. Hi ha molta més gent 
ara que identifica quines són les reper-
cussions socials i econòmiques del model 
de comerç que actualment impera.

jOAn mOREjón
Recollint la comanda a la cooperativa la Verdneda de Barcelona

P

Parlant de democràcia i cooperació



CARRER120 octubre 2011 DOSSIER 18

Parlem de consumisme
jOAquIm SEmpERE
sociòleg i filòsof

n una ciutat prop de Girona on 
la població immigrada és numè-
ricament important, un maurità 

ha muntat una empresa que recull arte-
factes usats, els repara i els revèn. Qui 
li ven els televisors, les rentadores, els 
mobles i altres articles usats acostumen 
a ser autòctons. Qui li compra els artefac-
tes reparats i restaurats acostumen a ser 
subsaharians i magribins. El negoci és 
tan pròsper que en uns 10 anys s’ha po-
gut dotar d’una flota de tres camionetes.

Aquest negoci es pot veure com una 
iniciativa enginyosa però marginal, 
destinada a extingir-se a mesura que 
els nouvinguts vagin accedint al nivell 
de consum dels autòctons. Però també 
es pot veure com un embrió de l’econo-
mia del futur. La crisi energètica i de 
recursos -ajudada per la crisi finance-
ra i econòmica- ens obligarà a tots a 
estalviar materials i energia, i això vol 
dir, entre altres coses, acostumar-nos 
a fer durar més les coses, reparar-les 
quan s’espatllen o es deterioren, reu-
tilitzar-les. El problema, avui, és que 
les màquines i objectes que trobem al 
mercat no estan pensats per durar, ser 

reparats i reutilitzats. Estan pensats 
i fabricats justament per al contrari: 
perquè durin poc i no es puguin repa-
rar, i per tant resulti més econòmic 
llençar-los i comprar-ne de nous. Els 
fabricants hi introdueixen tares i uti-
litzen materials que n’accelerin el des-
gast: és el que es coneix com obsoles-
cència provocada. El cicle que imposa 
la producció capitalista és: comprar-
usar-llençar-tornar a comprar, i això a 
un ritme accelerat. Com que la finali-
tat central de l’economia capitalista és 
el màxim benefici de l’empresari amb 
vista a la ràpida acumulació de capi-
tal, i no el màxim benestar amb el mà-
xim respecte a les persones i al medi 
ambient, el sistema ens arrossega a 
aquesta roda infernal com a usuaris 

i consumidors. D’això en diem consu-
misme.

Una filosofia de la vida

Però el consumisme no és només això. 
És també una filosofia de la vida que 
dóna prioritat a posseir mercaderies 
i que associa felicitat i autorealització 
personal amb opulència material. La in-
novació tècnica es tradueix en nous pro-
ductes industrials que incessantment 
inunden el mercat i atreuen magnètica-
ment el desig de la gent. Aquest desig es 
veu reforçat pel mimetisme social que 
guia moltes de les nostres conductes: 
no ens sentim satisfets si no tenim “allò 
que es porta”. No importa que siguin ob-
jectes superflus i prescindibles. El que 
importa és el sentiment de seguretat i 
satisfacció que ens proporcionen. Ens 
deixem caure fàcilment en el parany 
d’una satisfacció il·lusòria i artificial. 

Tothom, inclosa la gent més jove, ha vis-
cut el procés galopant de nous aparells 
electrònics (televisió, informàtica, tele-
fonia, etc.) que se’ns han anat imposant 
durant els darrers anys. 

Hi ha alternatives viables

Un altre aspecte del consumisme és l’es-
til individualista de consumir. Jo vaig 
comprar fa 15 anys una trepadora mecà-
nica que he fet servir 6 o 7 vegades en 
tots aquests anys. M’hagués resultat més 
barat poder llogar-la a la ferreteria del 
barri o compartir-la amb la comunitat de 
veïns. Tenim les cases sobrecarregades 
d’aparells infrautilitzats, que també ens 
donen seguretat perquè reforcen la imat-
ge d’una llar-fortalesa autosuficient. Ens 
costa imaginar que podríem viure igual 
o millor compartint molts artefactes per-
què ens hem acostumat a una vida molt 
individualista. Llogar o compartir són al-

ternatives viables. Bicicletes municipals, 
car-sharing, tallers col·lectius de repara-
ció repartits pels barris: ja hi ha moltes 
experiències que marquen el camí. Ens 
hem d’acostumar que dels objectes allò 
que importa són els serveis que ens pro-
porcionen, i no ser-ne propietaris.

Un estil no consumista de viure re-
duiria la quantitat d’objectes, i per tant 

els impactes ambientals. Necessitaríem 
menys mineria, menys indústria metal-
lúrgica i de tot tipus, menys consum 
energètic, i això seria un benefici per 
al medi ambient. Reduiríem substan-
cialment la nostra petjada ecològica i 
afavoriríem la sostenibilitat ambiental 
sense haver de renunciar a gaires co-
moditats. ¿Es perdrien llocs de treball? 
No sols no és gens segur, sinó que hi ha 
motius per pensar que, al contrari, els 
llocs de treball augmentarien. Creixe-
ria el volum d’una economia de recupe-
ració, reparació i reciclatge (amb llocs 
de treball abundants i locals, no deslo-
calitzables), i d’energies netes i renova-
bles (que són les que generen més llocs 
de treball per kWh produït i no depenen 
necessàriament de la importació de ma-
tèries primeres ni de grans empreses 
productores).

El consumisme és l’altra cara del pro-
ductivisme, malalties d’un sistema irra-
cional que ens porta a destruir la bios-
fera atiant una carrera desenfrenada a 
fabricar-i-posseir més i més objectes. Ens 
cal un ordre social alternatiu amb valors 
morals i prioritats diferents, però també 
amb unes estructures productives no ba-
sades en l’afany de lucre, sinó en la satis-
facció de les necessitats humanes dintre 
del respecte a la sostenibilitat ambiental. 
Hauríem de començar a valorar de mane-
ra diferent l’empresari maurità dedicat a 
recuperar objectes. 

E

IgnASI R. REnOm
Les màquines i objectes que trobem al mercat no estan pensats per durar, ser reparats i reutilitzats

lEl consumisme és una 
filosofia de la vida que 
dóna prioritat a posseir 
mercaderies i que associa 
felicitat amb opulència 

lCal un ordre social alternatiu 
amb valors i prioritats 
diferents, però també amb 
estructures productives no 
basades en l’afany de lucre 
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Avançant en el cooperativisme agroecològic
ESthER vIvAS
activista social especialista en 
sobirania alimentària i membre del 
centre d’estudis sobre moviments 
socials de la upf

nfront d’un model de consum 
i producció agrícola capitalis-
ta que ens condueix a una crisi 

alimentària, climàtica, i del camp sense 
precedents, s’anteposen altres pràctiques 
des de baix i a l’esquerra en la producció 
agrícola, la distribució i el consum. Es 
tracta d’experiències que busquen esta-
blir una relació directa entre el productor 
i el consumidor, a partir d’unes relacions 
solidàries, de confiança, cooperatives, 
locals, plantejant alternatives viables al 
sistema actual.

El nombre d’aquestes iniciatives, ar-
reu del món, s’ha multiplicat de mane-
ra exponencial en els últims temps. En 
molts països d’Amèrica Llatina, Europa, 
Àsia, Amèrica del Nord... trobem cada 
vegada més iniciatives que posen en 
contacte cooperatives de productors amb 
grups de consumidors, que organitzen 
models alternatius de distribució d’ali-
ments, que aposten per “un altre con-
sum”, que estableixen relacions directes 
i solidàries entre el camp i la ciutat o que 
reconverteixen terrenys abandonats a les 
grans urbs en horts urbans per a l’auto-
consum i/o la distribució local.

Als països del Sud, l’enfonsament del 
camp al llarg de les últimes dècades com 
a resultat de les polítiques neoliberals, 
va intensificar la migració camp-ciutat, 
provocant un procés de “descamperolit-
zació”. En les últimes dècades aquesta 
dinàmica, en molts països, no va prendre 
la forma d’un procés clàssic, on els ex-
camperols anaven a les ciutats a treba-
llar en fàbriques en el marc d’un procés 
d’industrialització, sinó que es va produir 
una urbanització desconnectada de la in-
dustrialització, on els excamperols empe-
sos a les ciutats van passar a engrossir 
les seves perifèries vivint molts de l’eco-
nomia informal i configurant un “proleta-
riat informal”. Al Brasil, per exemple, es 
va passar del 31% de la població vivint en 
les grans ciutats el 1940 al 81% en l’actu-
alitat. Aquests processos s’explicarien la 
creació de nous mecanismes de producció 
i distribució de menjar a les metròpolis 
del Sud global davant l’abandonament 
del camp.

Producció a petita escala

Davant la crisi del model agroalimentari 
actual, diversos estudis demostren com 
la producció camperola a petita escala és 
altament productiva i capaç d’alimentar 
la població mundial. La investigació duta 
a terme per la Universitat de Michigan el 
2007, que comparava la producció agríco-
la convencional amb la agroecològica, ho 
deixava ben clar. Les seves conclusions 
apuntaven, fins i tot les estimacions més 
conservadores, que l’agricultura orgànica 
podia proveir d’almenys tant menjar de 
mitjana com el que es produeix en l’ac-
tualitat, encara que els seus investiga-
dors consideraven, com a estimació més 
realista, que l’agricultura ecològica podia 
augmentar la producció global de menjar 
fins a un 50%.

D’aquesta manera sorgeixen expe-
riències que demostren que és possible 
una altra manera de treballar la terra, 
produir aliments i comercialitzar-los. Ca-
dascun d’aquests models s’adapta a les 
necessitats dels seus membres i al seu 
entorn. Les iniciatives que existeixen al 
Brasil, per exemple, disten d’altres que 
es porten a terme a França i aquestes a 
la vegada de les que s’impulsen als Estats 
Units. Però malgrat aquestes diferències 
hi ha un denominador comú: solidaritat 
productor-consumidor, cooperativisme i 
autoorganització.

Al Brasil hi ha actualment 22.000 Em-
prendiments Econòmics Solidaris que in-

corporen les persones excloses del mercat 
de treball, un 48% dels quals es troben en 
l’àmbit rural i estan formats per associ-
acions de petits productors. Actualment, 
aquests ocupen més d’un milió set-centes 
mil persones en el marc del moviment 
de l’economia solidària, inserint-se, una 
part, en el conjunt de les alternatives a 
l’actual model de producció, distribució, 
comerç i consum.

A Cuba, els horts urbans agroeco-
lògics són una de les experiències de 
producció agrícola més reeixides. Un 
model que es va posar en marxa com a 
resposta a la crisi agrícola que vivia l’illa 
en els 90 després de l’enfonsament de la 
URSS, quan aquesta havia d’importar el 
50% dels aliments necessaris per al seu 
consum com a conseqüència d’un mo-
del agrícola que havia convertit el país 
en exportador de mercaderies de luxe i 
importador d’aliments per als seus ha-
bitants. El pla de xoc de principis dels 
90, consistent en invertir en agricultura 
urbana (plantant a la ciutat, a part del 
camp, i reduint l’ús del transport, la re-
frigeració i altres recursos), va tenir més 
èxit del previst. A finals dels 90, hi ha-
via, a l’Havana, més de vuit mil granges 
i horts urbans on treballaven unes tren-
ta mil persones. Un model que es va mul-
tiplicar per tota l’illa amb una producció 
en augment del 250% al 350%.

A França s’han desenvolupat xarxes 

de solidaritat entre productors i consu-
midors a través de les AMAP (Associa-
tion pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne). Una experiència que parteix 
d’un “contracte solidari” entre un grup de 
consumidors i un pagès local agroecolò-
gic, en base al qual els primers paguen 
per avançat el total del seu consum per 
un període determinat i el camperol els 
proveeix setmanalment dels productes 
de la seva horta. Des de la creació de la 
primera AMAP, el 2001, aquestes s’han 
multiplicat per tot el país arribant a su-
mar 750 AMAP, que subministren a unes 
trenta mil famílies.

En altres països d’Europa, experiènci-
es com les de les AMAP es remunten als 
anys 60, quan a Alemanya, Àustria o Su-
ïssa es van començar a desenvolupar ini-
ciatives similars com a resposta a la crei-
xent industrialització de l’agricultura. A 
Gran Bretanya, aquestes iniciatives van 
començar a funcionar en els anys 90 amb 
el nom de CSA (Community-Supported 
Agriculture) o Vegetable box scheme i a 
principis del 2007 hi havia unes 600 ini-
ciatives d’aquest tipus. 

A l’Estat espanyol, els primers grups 
de consum van sorgir a finals dels 80 i 
principis dels 90, però no va ser fins a 
mitjans dels anys 2000 que aquests van 
tenir un creixement important. En xi-
fres totals, es tracta d’experiències que 
sumen un nombre reduït de persones, 
però la seva tendència va en augment, 
mostrant una creixent preocupació per 
l’actual model agroalimentari i la volun-
tat de dur a terme un consum que sigui 
solidari amb el camp, amb criteris socials 
i mediambientals.

Diversitat de models

Malgrat compartir uns criteris comuns 
hi ha una gran varietat de models orga-
nitzatius, de relació amb el camperol, de 
format de compra, etc. Alguns integren 
en el seu si consumidors i productors i 
altres només estan formats per consumi-
dors. Hi ha alguns models on el consu-
midor pot escollir aquells productes de 
temporada que desitgi i altres que per-
ceben cada setmana una cistella tancada 
amb fruites i verdures de l’horta. La ma-
jor part d’experiències funcionen a partir 
del treball voluntari dels seus membres, 
encara que hi ha algunes iniciatives 

professionalitzades que inclouen també 
venda a la botiga.

La multiplicació d’aquestes experièn-
cies planteja una sèrie d’oportunitats per 
desenvolupar un altre model de consum 
des d’allò local, recuperant el nostre dret 
a decidir sobre com, quan i qui produeix 
allò que mengem. El gran repte és com 
arribar a més gent, fer aquestes experi-
ències viables, mantenir uns principis de 
ruptura amb l’actual model agroindustri-
al, seguir vinculades a una producció i a 
un consum local i rebutjar els intents de 
cooptació i el màrqueting verd.

Les cooperatives i els grups de consum 
han d’aliar-se amb altres actors socials 
(camperols, treballadors, dones, ecologis-
tes, ramaders, pescadors...) per canviar 
aquest model agroalimentari, però alho-
ra han d’anar més enllà i participar en es-
pais amplis d’acció i debat per aconseguir 
un canvi global de paradigma. Aquestes 
iniciatives no han de quedar-se només 
en el discurs de l’alternativa concreta, a 
petita escala, sinó inserir dins d’una es-
tratègia general de transformació social. 

La lògica capitalista que impera en 
l’actual model agrícola i alimentari és la 
mateixa que afecta altres àmbits de les 
nostres vides. Canviar aquest sistema 
agroalimentari implica un canvi radical 
de paradigma i la crisi múltiple del capi-
talisme en què estem immersos ho posa 
clarament de manifest.

Article publicat al llibre Democracia 
económica, coordinat per Antoni Comín i 
Luca Gervasoni. (Icaria editorial, 2011).

lDiversos estudis demostren 
com la producció camperola 
a petita escala és altament 
productiva i capaç d’alimentar 
la població mundial

mAnEl SAlA “ullS”
El projecte de Can Masdeu és pioner a la nostra ciutat en activitat agroecològica i cooperativista

E

lLes cooperatives de consum 
han d’aliar-se amb altres 
actors socials per incidir 
en el canvi de model 
agroalimentari

Si vols el teu 
anunci a la revista

CARRER
Truca’ns al 
93 412 76 00 
o escriu un mail a 
carrer@favb.cat
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Cooperativas de consumo 
responsable en Barcelona

víCtOR AmIR
membre de la cooperativa userda 9

unque no lo creas, vives en una 
ciudad muy viva, donde a día 
de hoy puedes inventar, crear, 

hacer cualquier actividad o encontrar 
cualquier cosa que quieras. Por supues-
to, una de ellas es formar parte de una 
cooperativa, asociación o agrupación de 
consumo responsable. Te puedo asegu-
rar que tienes una al lado de tu casa y 
aún no lo sabes. 

Actualmente, por parte de la admi-
nistración catalana no se ha elaborado 
ninguna guía de cuáles y cuántas coope-
rativas, asociaciones, y agrupaciones de 

consumo responsable ecológicas existen 
en Barcelona. Sin embargo, en este ar-
tículo podrás encontrar uno de los ma-
yores listados de Barcelona, gracias a la 
base de datos de Ecoconsum. 

¿Qué son las cooperativas?

Las cooperativas, asociaciones y agru-
paciones de consumo responsable y 
ecológico las forman un conjunto de 
personas con diversas inquietudes que 
deciden asociarse y disponer de un local 
donde poder desarrollar esas inquietu-
des. Una de ellas es comprar productos 
(frutas, hortalizas, carne, huevos, ela-
borados, etc.) de calidad, ya sea ecoló-
gicos, de comercio justo, responsable 
y/o sostenible con los ecosistemas am-
bientales. Otra inquietud es conseguir y 
mantener unas relaciones entre las per-
sonas basadas en la solidaridad, servir 

de apoyo a las diferentes organizaciones 
locales, y también ser una herramienta 
de transformación social.

Para el ciudadano, pertenecer a una 
cooperativa, asociación o agrupación le 
supone un cambio muy enriquecedor 
en la forma de pensar, de vivir y en su 
salud. Ya que consume alimentos de 
mejor calidad, menos medicamentos 
farmacéuticos, y más remedios natura-
les o tradicionales. Además desde una 
cooperativa, asociación y agrupación se 
ayuda a mejorar el medio ambiente (a 
nivel agrícola, ganadero, de paisaje y de 
seres vivos que viven en la Tierra), se 
paga un precio justo por los alimentos, 
y multitud de más cosas que benefician 
a uno mismo, a la propia familia, ami-
gos, conocidos y desconocidos indirecta-
mente. Y finalmente, también se ayuda 
a conservar mejor el planeta y a cons-
truir una mejor vida para las futuras 
generaciones.

¿Cómo funcionan?

Cada una trabaja de manera diferente, 
sin embargo todos tienen un mismo pa-
trón: establecen unos estatutos o normas 
de funcionamiento, sus miembros colabo-
ran de manera activa en la organización, 
forman parte de las diferentes comisiones 
de trabajo (comisión de contabilidad, re-
laciones externas, compras, infraestruc-
tura, etc.), se organizan las asambleas 
periódicas, y se consumen los productos 
que llegan a la cooperativa. En algunas 
cooperativas, asociaciones o agrupacio-
nes se establecen otros requisitos, tales 
como un consumo mínimo, un número 
mínimo de pedidos y de asistencias a las 
asambleas, etc.

No se recurre a intermediarios, sino 
que se compra directamente del campo. 
Y si son productos elaborados, se bus-
ca directamente al proveedor, que se 
intenta que sea preferentemente del 
entorno. Se contacta con el productor o 
proveedor, y se le propone una visita a 
su finca o empresa para que la mues-

tre tal y como es por dentro. Una vez 
visitada se consensúa una decisión en la 
asamblea.

A la hora de solicitar los alimentos, 
siempre se hace a semana vista, y en 
una comanda (documento donde se so-
licitan los productos que se desean con-
sumir, ya sea en kilogramos de peso o 
por manojo) que puede ser cumplimen-
tada por internet, en una pizarra o en 
un papel que se encuentra en el local. 
En algunas cooperativas, asociaciones y 
agrupaciones se emplea lo que se cono-
ce como “cesta de fruta” y “verdura ce-
rrada”, que consiste en que el productor 
lleva unas cantidades iguales en peso y 
variedades de temporada de producto a 

todos los miembros de la cooperativa, 
asociación y agrupación. Una vez recibi-
dos los alimentos, se recogen y se reali-
za una nueva comanda para la semana 
siguiente.

Los miembros de las cooperativas, aso-
ciaciones y agrupaciones se agrupan de 
diferentes maneras, ya sea por familias, 
personas individuales o colectivas, perso-
nas del mismo o diferente sexo, etc, etc. 

¿Se coordinan todas las 
cooperativas?

Todas no, pero sí muchísimas. Y cada 
vez más. Un claro ejemplo de coordina-
ción es Ecoconsum, una de las entidades 
no gubernamentales que agrupa al ma-
yor número cooperativas, asociaciones y 
agrupaciones de consumo responsable y 
ecológico de Cataluña. 

Gracias a la coordinación de las mis-

mas se hacen pedidos conjuntamente. 
Así se pueden conseguir productos que 
si cada cooperativa, asociación o agru-
pación pidiera individualmente, sería 
imposible que el proveedor se los sumi-
nistrase. Otra ventaja es el poder nego-
ciar unos mejores precios de adquisición 
de los productos, como por ejemplo  en el 
caso del aceite y el arroz. También estar 
coordinados ayuda a ejercer como grupo 
de presión ante la administración pú-
blica a la hora de decidir normas, tomar 
decisiones o acuerdos, colaborar entre sí, 
etc. Otras ventajas de coordinarse son 
controlar mejor las calidades y los oríge-
nes de los productos, intercambiarse in-
formación a nivel de funcionamiento, de 
experiencias, de productos y proveedores, 
de costes, etc.

A

jOAn mOREjón
Muchas de las cooperativas promueven y practican el comercio justo

lCada cooperativa trabaja de 
manera diferente, pero todas 
tienen un mismo patrón: sus 
asociados participan en ella 
de manera activa

CIutAt vEllA
3 Xarxa de Consum Solidari (XCS) 
Pl. Sant Agustí Vell, 15. 93 268 22 02 
ciutatvella@xarxaconsum.org
3 Tota Cuca Viu. totacucaviu@gmail.com

L’EixAmpLE
3 I Un Rave. Passatge Conradí, 3 
iunrave@moviments.net
3 Pixapins. Espai d’Entitats de Fort 
Pienc, Alí Bei, 94-96 
gcpixapins@gmail.com
3 El Guaret. Padilla, 210
cooperativa.elguaret@gmail.com

SAntS-montjuïC
3 Germinal Poble Sec. Radas, 27 (Local 
de “Las mujeres cuentan”)
3 El Carretó. Ateneu Rebel, Font 
Honrada, 32-34. info@elcarreto.org
3 Germinal. Rossend Arús, 74 
germinalsants@gmail.com
3 Panxacontents. carles@moviments.net

SARRià-SAnt-GERvASi
3 Germinal de Sarrià. Pedró de la Creu, 
28. germinalsarria@gmail.com
3 Germinal de Sarrià. Clos de Sant 
Francesc, 3-5
3 Germinal. Sant Hermenegild, 18, 
botiga 2. germinalfarro@gmail.com

gRàCIA
3 La Tòfona. ironiarecs@hotmail.com
3 La Senalla
info@lasenalla.org
3 L’Aixada. Argentona, 11. 93 246 24 47 
3 Verduretes
http://verduretes.laquimera.org
3 Verdures Roges. Ateneu Rosa de Foc, 
Robí, 5. verdures.roges@gmail.com

HoRtA GuinARdó
3 Ecorocaguinarda
ecorocaguinarda@moviments.net
3 Can Baró. quimmartin@gmail.com

nou BARRiS
3 Userda9. Formentera, 59, baixos. 
userda9@latinmail.com
3 Can Masdeu
canmasdeu@moviments.net

SAnt AndREu
3 El Rec de Sant Andreu. rec.
informacio@gmail.com
3 El Borró
cooperativa_elborro@hotmail.com

SAnt mARtí
3 Cydonia. Bosch i Labrús, 16
cydonia@cydoniabcn.org
3 Mespilus. Camí Antic de València, 95
3 Estevia. Carrer Ferrocarril
3 La Unió. Marià Aguiló, 35
3 La Verdneda. Fluvià, 204
600 28 31 17 - caparroslara@yahoo.es
3 Clot. coopeclot@gmail.com

Actividad 
en todos los 

distritos

lEcoconsum agrupa el mayor 
número de cooperativas, 
asociaciones y agrupaciones 
de consumo responsable y 
ecológico en Cataluña
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Consumir menys, viure millor
RubEn SuRIñACh
membre del cric (centre d’investigació 
i informació en cosum)

i intentem fer l’exercici de seguir 
les conseqüències que tenen els 
nostres actes i la nostra manera 

de viure des que ens llevem fins que ens 
n’anem a dormir segurament ens troba-
rem amb realitats que la nostra ètica ciu-
tadana no toleraria. Així, darrere del got 
de llet de cada dematí s’hi pot estar ama-
gant l’empobriment del nostre entorn ru-
ral i les importacions de primeres matè-
ries modificades genèticament; o darrere 

de l’electrodomèstic que comprem sense 
ni tan sols intentar reparar el vell també 
hi podríem trobar abocaments descon-
trolats de residus electrònics, o guerres 
llunyanes pel control de determinats mi-
nerals; o darrere d’una compra de roba 

impulsiva ens podríem trobar a nosal-
tres mateixos tancats en els estereotips i 
models de moda que ens diuen que com-
prant més seràs més feliç...

Evidentment, sotmetre’s un mateix a 
un acte d’anàlisi permanent com aquest 

pot resultar força complicat i ens pot 
portar molts mals de cap, potser massa: 
tampoc no es tracta d’això. Però sí que 
ens pot servir per prendre consciència 
que amb els nostres actes quotidians, 
amb el nostre estil de vida, estem repro-

duint unes realitats ambientals, socials, 
econòmiques i culturals determinades. 
Per tant, en els nostres hàbits hi podem 
trobar un espai per poder transformar la 
societat i a nosaltres mateixos en la di-
recció que volem.

No volem sentir-nos culpables o víc-
times de la societat de consum, i encara 
menys fer-ho sentir als altres. Es trac-
ta més aviat de treure-li pes al consum 
a les nostres vides, prendre les regnes 
de les nostres decisions i a través d’un 
consum conscient i transformador exer-
cir també com ciutadans en els nostres 
hàbits diaris.

Perquè la informació moltes vegades 
no és accessible, perquè és difícil plante-
jar-se cada cosa que fas, perquè moltes 
vegades estem immersos en rutines difí-
cils de trencar, us donem alguns consells 
perquè el camí sigui més fàcil.

S

4. Contribueixo a l’ús de materials 
poc reciclables o verges quan…

3 Compro objectes fets de diferents ti-
pus de plàstics o diferents materials.
3 Compro productes de plàstic en ge-
neral, especialment els de PVC (jogui-
nes, cables elèctrics, canonades, fines-
tres i portes) o porexpan (safates per a 
aliments, material per embalar).
3 Escullo aliments amb envàs d’alu-
mini (llaunes de begudes, bosses 
d’aperitius...)
3 Faig servir paper o cartó verge.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 En els envasos descartar el tetrabric, 
el porexpan i el plàstic i buscar el vidre 
i el paper, que es reciclen fàcilment.
3 Comprar objectes d’un sol material, 
o que les parts de diferents materials 
es puguin separar fàcilment.
3 Materials fàcilment reciclables: paper, 
vidre, cel·lofana, matèria orgànica, cotó... 
(El plàstic més reciclable és el PET).
3 Consumir reciclat: material de pape-
reria, tòners, cartutxos de tinta per a 
impressores i faxos, vidre, fusta recicla-
da (conglomerat), biodièsel per al cotxe...
3 Fer servir peces de vestir i de decora-
ció fetes amb materials reciclats.
3 Separar la brossa perquè els dife-
rents materials es puguin reciclar.

om veieu, hi ha camí per fer, i 
això és només una mostra... en 
qualsevol cas sempre serà més 

enriquidor si ens guiem per la curio-
sitat i no deixem que ens aixafi el pes 
de la responsabilitat, perquè hem de 
ser molt conscients que vivim en un 
món que, malauradament, camina en 
la direcció oposada. Per tant, tinguem 
present que com a individus podem 
generar canvis al nostre voltant però 
tampoc pequem de magnificar el poder 
de l’acció individual: el consum consci-
ent i transformador és un canvi neces-
sari, però no suficient.

Per entendre’ns: difícilment acon-
seguirem reduir les emissions de CO2 
només a través de la suma de molts 
individus comprant productes locals; 
sempre serà necessària l’organització 
col·lectiva, tant per facilitar la creació 
d’alternatives de producció com per in-
cidir políticament per generar canvis 
estructurals en els espais que regulen 
els nostres hàbits diaris. Com en tan-
tes altres coses, quan pensem en el que 
podem fer cadascú de nosaltres ens 
movem entre un “ni tant ni tan poc”, 
però està clar que si ens ha picat el cuc 
del consum conscient i transformador, 
el canvi (ni que sigui en un mateix) és 
imparable.

Per poder accedir a més informació, 
tant pràctica com de reflexió, et reco-
manem que naveguis per la nostra web: 
www.opcions.org.

Alguns consells pràctics per reduir l’impacte ambiental
1. Consumeixo més del que 
caldria per satisfer les mateixes 
necessitats o desitjos quan…

3 Faig servir productes d’usar i llençar.
3 Compro productes que no es podran 
reparar, que no tindran peces de re-
canvi, que són de poca qualitat...
3 Llenço un objecte sense intentar re-
parar-lo.
3 Compro coses que puc fer jo mateix: 
molts jocs de taula, menjar preparat, 
refrescos...
3 Compro sense saber exactament per 
a què vull allò que estic comprant.
Menjo en establiments on el servei és 
d’usar i llençar.
3 Accepto “objectes-regal” o propagan-
da que no necessito.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Triar materials durables i valents. 
3 Preguntar-nos si hi ha recanvis i per 
quant de temps, i si el període de ga-
rantia és raonable.
3 Prioritzar la compra a professionals, 
que generalment ofereixen millor qua-
litat, donen servei postvenda, ens po-
den aconsellar quina és la millor opció 
per a les nostres necessitats i com po-
dem allargar la vida del producte.
3 Fer servir el meu got en màquines 
de cafè i fonts d’aigua o el meu servei 
per al menjar per emportar.
3 Tenir cura dels objectes perquè no es 
facin malbé en poc temps.
3 Podem arreglar molts objectes no-
saltres mateixos o portar-los a pro-
fessionals que es dediquen a reparar 
coses: mitjons, ganivets, cremalleres, 
sabates, telèfons, rellotges, joguines, 
roba...
3 Llogar o demanar prestats els ob-
jectes que faré servir poques vegades 
o durant un temps curt: la vaixella per 
a una festa, un vestit de mudar, un 
cotxe, eines que uso ocasionalment, lli-
bres, guies turístiques, sacs de dormir 
i tendes...
3 Buscar el producte en canals de se-
gona mà o d’intercanvi.

2. Incremento innecessàriament 
la quantitat d’envasos i 
embalatges que faig servir 
quan…

3 Faig servir bosses noves en anar a 
comprar, o envasos i contenidors que 
no faré servir. El fet que en un envàs 
s’indiqui que és reciclable o biodegra-
dable no vol dir que s’acabi reciclant o 
que es biodegradi en un temps raona-
blement curt.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Anar a comprar amb carretó, cabàs... 
3 Per costum, portar una o més bosses 
plegades per a la compra, preferible-
ment de roba o material compostable 
(com el Mater-Bi).
3 En un autoservei de verdura i fruita 
podem posar tots els productes en una 
sola bossa.
3 Triar productes en envasos retorna-
bles o els més grans possible.
3 Comprar a granel: fruita, verdura, 
embotits, olives, llegums cuits, fruita 
seca, galetes, brioixeria, vi, bombons i 
dolços, cereals, material de papereria 
i ferreteria.
3 Emportar-me recipients de casa en 
anar a comprar a granel o a buscar 
menjar per emportar: carmanyoles, 
oueres, ampolles per al vi.

3. Incremento innecessàriament 
la demanda de transport quan…

3 Faig servir el cotxe per anar a com-
prar.
3 Compro productes que vénen de 
lluny.

Com puc reduir la meva 
contribució en aquesta 
problemàtica?

3 Demanar al botiguer la procedèn-
cia dels productes i escollir els més 
propers.
3 Si compro a la vora de casa o de la 
feina segurament podré anar-hi a peu.
3 Si m’he de desplaçar ho puc fer en 
transport públic o en bici.

C

AnnA CARlOtA
Amb els nostres hàbits hi podem trobar un espai per transformar la societat

lAmb els nostres actes 
quotidians i el nostre estil 
de vida estem reproduint 
realitats ambientals, 
socials i econòmiques

lPodem prendre les regnes de 
les nostres decisions a través 
d’un consum responsable 
exercint com a ciutadans 
també en els hàbits diaris

jOAn mOREjón
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De l’agricultor al veïnat, 
productes per contacte directe

Userda 9, cooperativisme 
ecològic a Nou Barris

mARC vIllORO

n Gerard és agricultor i fa anys 
que s’hi dedica, però des de fa 
només un que disposa -junta-

ment amb el seu soci- d’un terreny propi 
de cultiu ecològic al Maresme. És una 
extensió de quatre hectàrees, amb feixes 
diferents d’entre 200 i 3.000 m2, on s’hi 
conreen fins a 40 tipus d’hortalisses (en-
ciam, tomàquet, patata, bleda, carbas-
só...) amb les seves corresponents varie-
tats en funció de la llavor que es cultiva. 
A banda d’hortalisses, en Gerard i el seu 
soci treballen amb fruita de pagesos de 
Lleida que els hi proporcionen i la dis-
tribueixen.

Un element a tenir present és el pro-
ducte de temporada. Segons en Gerard, 
“sempre hem de tenir en compte la tem-
poralitat de tot. És important menjar de 
temporada perquè menges local, produc-
te de prop. En aquest sentit, promocio-
nem el producte local i de temporada”. 
La relació que s’estableix amb el consu-
midor és directa, sense intermediaris. 
En el seu cas, treballen amb uns quatre 
o cinc grups de consum -entre 30 i 40 fa-
mílies- de Barcelona, l’Hospitalet i el Ma-
resme. “És una relació directa amb gent 
conscienciada, gent oberta que ve a veure 
el camp”, apunta en Gerard.

Pel que fa a les plagues, la idea és 
anteposar la prevenció al tractament 
amb l’aplicació del que es coneix com 
associació de cultius. Com explica en 
Gerard, “fem combinacions clàssiques 
de productes que es protegeixen entre 

sí, plantem deixant espai entre pro-
ductes... Sempre perdem collites amb 
les plagues, i fem una gestió del camp 
de forma natural i per això mantenim 
marges salvatges, que es mantingui la 
biodiversitat, i facilitar així el creixe-
ment. Quan hi ha una plaga, l’observem 
i si escampa la tractem amb productes 
naturals permesos en l’agricultura eco-
lògica”. A diferència de l’agricultura 
convencional, en què els adobs són a 
base de petroli, en l’ecològica són d’ori-

gen vegetal i animal com ara els fems o 
extractes vegetals.

Sobre la dedicació que requereix la fei-
na al camp, en Gerard comenta que “t’ha 
d’agradar molt, has de viure l’agricultura 
sobretot si el camp és teu. Has de pensar 
molt més les coses, planificar-ho tot, i has 
de ser bastant resistent al fracàs perquè 
hi ha cultius que fracassen malgrat ha-
ver fet la feina i això a ningú no li agra-
da. Sempre pot passar alguna cosa i ens 
protegim d’això amb molta varietat”. En 

aquest primer any d’activitat, han hagut 
d’adquirir maquinària diversa com ara 
un tractor, un motocultor o generadors, 
una inversió important que no permet 
valorar a aquestes alçades la rendibilitat 
de la feina. “En aquest primer any hem 
tingut moltes despeses en maquinària i 
hem fet una inversió important, i saber 
ara si un cultiu és rendible, si la nostra 
feina és rendible, és molt difícil de cal-
cular. Hem apostat per un model molt 

estable a nivell econòmic com és el de 
la venda directa amb grups de consum, 
i sabem que aquest model pot funcionar 
perfectament”, explica en Gerard.

Pel que fa al consum de productes 
ecològics i a la incidència que té aques-
ta qüestió en la gent, en Gerard creu que 
“la crisi ha fet a la gent reflexionar sobre 
les coses realment importants, i ara veus 
moltes AMPAS d’escoles que aposten per 
un menjador escolar ecològic, veus famí-
lies que estan disposades a gastar diners 
en menjar bé i cuidar-se. Jo veig un crei-
xement exponencial de gent consciencia-
da, almenys a Barcelona, i parlo del nos-
tre àmbit, que és molt limitat”.

mARC vIllORO

es de l’any 2000, la cooperativa 
Userda 9 treballa a Nou Barris 
en l’àmbit del consum ecològic. 

Aleshores es reunien amics del barri 
que participaven en altres activitats i 
van coincidir que la qüestió del menjar 
era força interessant. Malgrat que fa 
més de deu anys que va iniciar la seva 
activitat, Userda 9 no es va constituir 
com a cooperativa de forma legal fins al 
2010. Com explica Beatriz Cuadrillero, 
membre d’Userda 9, “comencem el 2000 
perquè volem gestionar el nostre menjar, 
assegurar-nos que el que consumim sigui 
ecològic i amb uns criteris determinats. 
El 2010 ens vam constituir en coopera-

tiva de forma legal -al registre de coope-
ratives- després de tenir un debat inte-
ressant, i vam iniciar també el procés de 
informatització de les comandes”.

Userda 9, que des del principi té el seu 
local al carrer Formentera, és una orga-
nització assembleària integrada per 28 
nuclis que funciona en base a l’autogestió 
i el voluntariat. A les assemblees, que te-
nen lloc un cop al mes, s’estableixen els 
criteris per l’adquisició dels productes i 

tots aquells aspectes referits al funciona-
ment de la cooperativa. Així, els dimecres 
hi ha un primer torn (de 17 a 19h) que re-
parteix les comandes i un segon (de 19 a 
21h) que està de recolzament per a qual-
sevol incidència que pugui sorgir. Segons 
Cuadrillero, “tothom -els socis- té unes 
obligacions que són consumir dos cops al 
mes, participar en els torns de comandes, 
en la neteja, assistir a les assemblees, 
així com participar en alguna comissió, 
ja sigui la de compres, administració o de 
relacions externes”.

Els nuclis els integren persones que 

no pertanyen necessàriament a un nucli 
familiar, sinó de convivència, a qui els 
uneix la necessitat i el desig de consumir 
productes ecològics i de qualitat. La ma-
joria són de Nou Barris i el seu perfil és 
molt divers, tant per l’edat com pel nucli 
que conformen (parella, gent jove, gent 
amb nens, gent més gran que prové d’as-
sociacions de veïns, gent sola...).

Pel que fa als productes, hi ha fruita 
i verdura de cultiu ecològic i una diver-
sitat àmplia d’altres tipus (arròs, ma-
carrons...), així com de neteja. Entre els 
proveïdors amb què treballa Userda 9 hi 

ha Feixa Verda, Vegetàlia, Tascó, Mon 
Verd, Tot Herba i Comerç Just. “Tenim 
en compte que els proveïdors estiguin 
propers geogràficament, sobretot pel 
que fa a aliments frescos, per no gastar 
combustible i minimitzar així l’impacte 
ambiental. Donem prioritat a petits pro-
ductors, artesans, empreses cooperatives 
i empreses de producció ecològica que 
garanteixen condicions laborals dignes i 
també el pagament d’un preu just”, co-
menta Beatriz Cuadrillero.

La cooperativa Userda 9 participa 
en diferents actes per tal de donar a co-
nèixer la seva activitat i conscienciar la 
gent del que suposa el consum ecològic. 
Segons Rosor Poveda, membre d’Userda 
9, “participem a la Festa Major de Nou 
Barris, a la Cultura va de Festa, i al 
festival de sopes que organitza 9 Barris 
Acull, i on cada any nosaltres hi aportem 
una sopa. Expliquem a la gent què som, 
què volem fer i s’atura gent interessada, 
i veiem que ha anat creixent la consci-
enciació”. Per altra banda, de vegades 
membres de la cooperativa han dut a ter-
me xerrades a les escoles. Com apunta 
Cuadrillero, “quan ens ho han demanat, 
hem fet aquestes xerrades. No fem cam-
panyes actives de sensibilització perquè 
no tenim capacitat, però com que tenim 
contacte amb molta gent del barri de ve-
gades hem participat a les associacions 
de veïns, a Ràdio Bronka o al diari de la 
Festa Major de Prosperitat amb algun 
article”.

Userda 9 forma part de la coordina-
dora Ecoconsum, que agrupa les coope-
ratives relacionades amb el consum de 
productes ecològics.

E

l‘Es tracta d’una relació 
directa i sense intermediaris 
amb els grups de consum, 
gent conscienciada i oberta 
que ve a veure el camp’

DAnI CODInA
En Gilad conrea fins a 40 tipus d’hortalisses de temporada

D

DAnI CODInA
La cooperativa Userda 9 està integrada per 28 nuclis de convivència

l‘Tenim en compte que 
els proveïdors estiguin 
propers per reduir l’impacte 
ambiental i garantir 
condicions laborals dignes’
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De La Flor de Maig a Cydonia
mARC AnDREu

n banc de fusta, un litre de pe-
troli, un quinqué, un bocoi, un 
embut, sis gots de vidre, un joc 

de mesures de litre i una partida de vi co-
muna. Aquesta va ser la primera compra 
de la cooperativa de consum La Flor de 
Maig, fundada el 1890 al barri del Poble-
nou per 16 obrers amics, que van apor-
tar-hi un capital inicial de 25 pessetes ca-
dascú. Inicialment instal·lats de lloguer 
en un immoble del passatge Messeguer, 
el 1896 van estrenar seu en un edifici mo-
dernista construït per la pròpia coopera-
tiva al carrer Wad-Ras, 195 (avui Doctor 
Trueta). I el 1902 van enviar el seu soci 
fundador Jaume Anglès a Manchester 
com un dels tres representants catalans 
al Congrés de l’Aliança Cooperativa In-
ternacional.

Quatre dècades després de la seva fun-
dació, just abans de l’adveniment de la 
República, La Flor de Maig era la princi-
pal cooperativa de consum de Catalunya: 
tenia 1.560 socis (prop d’un terç de les 
4.800 famílies agrupades en el cooperati-
visme català el 1927), facturava un volum 
de vendes anual per valor de 2,7 milions 
de pessetes i disposava de set sucursals 
amb local propi en diferents barris de 
Barcelona: Poblenou, Clot, Camp de l’Ar-
pa, Sagrera, Can Tunis, Sarrià i Sants.

A més, des del 1908 comptava amb 
una finca rústica de 46 hectàrees com-
prada a Collserola -l’antiga Can Bramo-
na, al terme municipal de Cerdanyola, 
rebatejada com La Granja de La Flor 
de Maig- que subministrava productes 
propis (fruita, verdura, vinya, aviram, 
conills, porcs, vaques i cabres). I, alho-
ra, servia de lloc de trobada i esbarjo de 
tipus falansteri per als socis i la classe 
obrera barcelonina en general, que hi va 
organitzar des de colònies a celebracions 
multitudinàries com les Festes de l’Arbre 
i les Festes de la Cooperació.

Com arreu d’Europa, la crisi del 29 
va afectar La Flor de Maig. Així, quan el 
1931 el president Francesc Macià va visi-
tar les instal·lacions de La Granja, la co-
operativa ja havia entrat en crisi. No obs-
tant, fou l’esclat de la guerra civil el juliol 
de 1936 -que va obligar a suspendre les 
primeres colònies escolars autoritzades 
per la Generalitat a La Granja de La Flor 
de Maig- i el seu tràgic desenllaç qui la va 
sentenciar. Amb molts dels seus socis i di-
rectius morts, exiliats o marcats per rojos, 
el 1939 el sindicat únic falangista CNS es 
va apoderar de la cooperativa i la va dei-
xar esllanguir-se durant els anys 40 fins 
que formalment es va dissoldre el 1952.

Quan el 1978 l’Associació de Veïns del 
Poblenou, a partir d’una idea del perio-
dista Josep Maria Huertas, va recuperar 
la seu de La Flor de Maig com a l’Ate-
neu Popular que avui ha deixat com a 
llegat al barri unes concorregudes Festes 
de Maig, el cooperativisme de consum 
alimentari ja era història a Barcelona. 
També eren història els usos agrícoles i 
cooperatius de La Granja de Collserola. 
La historiadora Dolors Marín, que en va 
fer la història a La Flor de Maig: del co-
operativisme al servei als municipis, diu 
que el 1939 la finca es va vendre al Go-
vern Civil de Barcelona “a un preu infa-
mant d’un milió de pessetes” en una ope-
ració de “confiscació” de patrimoni obrer.

Improvisat sanatori antituberculós 
des dels anys 40, la finca de Cerdanyola 
va ser cedida el 1968 a la Diputació de 
Barcelona que, al seu torn, el 1971 va 
signar un conveni amb la Fundació Juan 
March per instal·lar-hi l’Institut Neuro-
biològic i d’Investigació Flor de Maig. El 
22 de setembre de 1975 Juan Antonio 
Samaranch va presidir la constitució del 
seu patronat davant personalitats com 
l’alcalde Joaquim Viola, el governador ci-
vil Rodolfo Martín Villa i el subsecretari 
del Ministeri d’Educació Federico Mayor 
Zaragoza. Als anys 80, la Diputació va re-

convertir l’Institut La Flor de Maig en un 
centre de formació i assessorament a edu-
cadors i treballadors en general, que l’any 
2000 es va ampliar a un gran complex de 
serveis a les administracions locals.

La història de La Flor de Maig serveix 
per il·lustrar que el cooperativisme de 

consum responsable i ecològic avui tan en 
boga a Barcelona no arrenca del no res. 
Per bé que és un anacronisme parlar d’eco-
logia al segle XIX, tampoc seria just obli-
dar que el cooperativisme ecològic és una 
experiència que neix a Catalunya a finals 
del segle XX però que té profundes arrels 

obreres que arrenquen, el 1844, dels 28 
teixidors de Rochdale que van establir un 
primer magatzem de venda de queviures 
en aquesta localitat d’Anglaterra.

El cooperativisme urbà de consum es 
va estendre per Barcelona a mitjan segle 
XIX. Va germinar a les mateixes societats 
obreres de resistència on s’entrelligaven 
les tradicions republicana, catalanista i 
federal amb el socialisme i l’anarcosindi-
calisme i, fins i tot, amb pràctiques higi-
enistes, excursionistes i naturistes que, 
en certa manera, es podrien qualificar 
d’ecologisme avant la lettre. A banda de 
La Flor de Maig, cooperatives emblemà-
tiques a Barcelona des dels anys 60 del 
segle XIX van tenir noms com El Porve-
nir Obrero, L’Artesana i La Familiar (al 
Poblenou), L’Antiga (Camp de l’Arpa), La 
Constància Martinenca, La Fraternitat 
(Barceloneta), L’Andreuenca, La Lleial-
tat (Gràcia) i La Vanguardia (Horta).

Estroncat per la guerra civil i el fran-
quisme, el cooperativisme de consum, 
etiquetat ara també com a responsable 
i ecològic, reneix lentament a Catalunya 
i Espanya a finals dels anys 70. A Bar-
celona, el 1992 es legalitza com a tal la 
primera cooperativa de consum ecològic i 
durant aquella dècada van sorgint grups 
i ens de coordinació a nivell català i es-
tatal. La microhistòria del Poblenou pot 
tornar a servir d’exemple per explicar la 
realitat actual.

Just un segle després que La Flor de 
Maig estrenés la seva seu, el 1996 un al-
tre grup de persones que volien fugir del 

sistema industrial de consum alimenta-
ri, van crear a Poblenou la cooperativa 
Cydonia. Amb 46 famílies sòcies, és una 
de les cooperatives ecològiques més an-
tigues de la ciutat i, a banda de formar 
part de la xarxa Ecoconsum, de la coo-
perativa de crèdit Coop 57 i de tramitar 
les seves finances a la banca ètica Trio-
dos, manté lligams socials o personals 
amb l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou, la Coordinadora d’Entitats i 
l’Assemblea Social del Poblenou. A més, 
i a partir de la seva llista d’espera, Cydo-
nia ha donat suport a la creació de dues 
noves cooperatives al barri (Mespilus, el 
2006, i Estevia, el 2010) i manté també 
vincles amb un quart grup de consum 
ecològic del Poblenou, La Unió.

Aquesta última reprèn en certa mane-
ra, a una altra escala, l’esperit de La Flor 
de Maig en tenir la seva seu en l’edifici 
modernista dels Federals, avui la casa 
okupada La Teixidora, i mantenir una 
estreta relació amb una finca al Moianès, 
La Datzira, on els socis poden anar a fer 
de masovers de la família pagesa que els 
subministra productes. No obstant, qui 
millor ha recollit a Collserola el testimoni 
de La Flor de Maig pel que fa a activitat 
agrícola i cooperativista són uns altres 
okupes, els de Can Masdeu, que també 
produeixen aliments ecològics i tenen es-
treta relació, en aquest cas, amb el veïnat 
de Nou Barris i Horta-Guinardó.

Tots plegats són, potser, hereus 
d’aquells protagonistes de l’himne dels 
cooperativistes catalans que, amb lletra 
de l’advocat Joan Salas Anton i música 
del conegut compositor, liceista i director 
de l’Escola Municipal de Música de Bar-
celona Jaume Pahissa, deia així: “Somos 
heraldos del nuevo mundo, / donde los 
hombres no se odiarán; / pues para to-
dos habrá en los campos / óptimos frutos, 
miel, leche y pan”.

U

lEl cooperativisme es va 
estendre per Barcelona al 
segle XIX a les societats 
obreres on confluïen 
republicans, federalistes, 
socialistes i anarquistes

mARC AnDREu
Dinar de festa major que les quatre cooperatives ecològiques de Poblenou 
(Cydonia, Mespilus, Estevia i La Unió) van fer amb l’Assemblea Social del 
Poblenou a la plaça de Can Felipa el dissabte 10 de setembre

ARxIu munICIpAl DE CERDAnyOlA DEl vAllèS
Arribada d’omnibusos a la La Granja el 1925 i vista general de l’edifici, 
urbanitzat pels propis cooperativistes
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La Biblioteca Pública Arús, amb 117 anys 
d’història, posa a disposició dels ciutadans 
un fons especialitzat en moviments socials 
contemporanis i història maçònica de 
Catalunya de prestigi internacional

Un santuari de 
la maçoneria 
sense secrets
gEmmA AguilERA

L’hermetisme i el misteri que en-
volta les societats maçòniques 
s’esfuma quan creuem les portes 
de la Biblioteca Pública Arús, ubi-
cada al Passeig de Sant Joan, 26. 
Asseguts a les taules d’estudi, 
emparats pels focus que trenquen 
l’ambient enfosquit de la gran sala 
de lectura, i en un silenci absolut, 
milers de documents provinents 
de grans lògies de tot el món es 
tornen accessibles a qualsevol 
ciutadà, i sobretot, als investiga-
dors, que disposen d’un dels fons 
documentals sobre maçoneria més 
importants de l’Europa meridional. 
Una escultura de l’il·lustre maçó 
Frederic-Auguste Bartholdi, repro-
ducció de La llibertat il·luminant 
el món, que es troba també a Nova 
York i París, presideix l’entrada a 
la biblioteca. Anuncia als seus vi-
sitants que entre les seves parets 

s’hi respiren encara els propòsits 
fraternals, progressistes i racio-
nalistes que cerquen la veritat a 
través del desenvolupament intel-
lectual i moral de l’ésser humà. 

La Biblioteca, però, també 
atresora milers de volums que nar-
ren la història dels moviments so-
cials i obrer anarquista a Catalunya 

des del segle XIX fins a la primera 
meitat del segle XX. Entre d’altres 
obres importants es poden exami-
nar les actes i la correspondència 
manuscrites de l’Associació Inter-

nacional dels Treballadors (AIT) 
durant els seus primers anys, on hi 
apareixen les signatures originals 
d’Anselmo Lorenzo i Pablo Iglesias. 
També s’hi troben publicacions del 
món obrer -La Renaixensa: diari de 
Catalunya (Barcelona, 1881-1905), 
La Anarquía (Madrid, 1890-1893) 
i Acracia (Barcelona, 1886-1888) 
en són les més destacades- i do-
cumentació de l’activitat sindical 
fins a l’inici de la guerra civil espa-
nyola, així com material sobre an-
ticlericalisme i lliure pensament. 

Al marge d’aquestes especi-
alitats, la biblioteca, que comp-
ta amb un fons total de més de 
75.000 volums que s’estan digi-
talitzant i catalogant per formar 
part del registre col·lectiu de les 
universitats catalanes, disposa 
d’obres sobre història general, 
música, medicina i art militar 
dels segles XVII, XVIII, XIX i mit-
jans del segle XX, així com un fons 

temàtic divers procedent del seu 
caràcter de biblioteca pública en 
la seva primera etapa, que ofe-
reix matèries tan diverses com 
filosofia, religió, ciències socials, 
dret, idiomes, biologia i botànica. 
El fons s’ha anat bastint gràcies a 
les donacions d’entitats i particu-
lars, que d’ençà de 1895 van fent 
aportacions al gran catàleg de la 
biblioteca.

Una biblioteca per als 
barcelonins 
L’origen de l’equipament està lli-
gat a Rossend Arús i Arderiu, d’ide-
ologia federal i catalanista, ric 
pròcer i filantrop barceloní que, 
en morir el 1891, va deixar en tes-
tament el seu habitatge i un fons 
documental i bibliogràfic per a la 
creació d’una biblioteca per a tots 
els barcelonins, una mena d’escola 
gratuïta per garantir la instrucció 
del poble treballador. Les obres de 
transformació de l’habitatge en bi-
blioteca s’encarregaren a Bonaven-
tura Bassegoda i Amigó i al mestre 
d’obres Pere Bassegoda i Mateu, 
els quals treballaren amb altres 
professionals. El cost total va ser 
de 100.000 pessetes i, finalment, 
la biblioteca s’inaugurà el 24 de 
març de 1894. Sens dubte, el gran 
tresor d’aquella joia arquitectòni-
ca, que encara avui es conserva, va 
ser el fanal d’inspiració modernista 
que assenyala l’entrada a la Bibli-
oteca Arús. Es tracta d’una peça 
de metre i mig d’altura amb una 
estructura exterior de ferro forjat i 
tres costats trapezoïdals recoberts 
amb vidre. Una peça única que ha 
esdevingut el símbol exterior de 
l’equipament. 

Però el curs de la història va 
afectar el funcionament de la bi-

blioteca. En esclatar la guerra 
civil, el bidell, que vivia amb la 
seva família en aquell santuari de 
cultura, obria l’equipament només 
quan la ciutat no patia bombar-
deigs. En acabar la guerra, els res-
ponsables de la biblioteca es van 
veure obligats a tancar les seves 
portes, amenaçats per la dicta-
dura i acusats d’atresorar un fons 
documental de continguts “peri-
llosos”. L’equipament va roman-
dre en la clandestinitat fins al 13 
de setembre de 1967, any en què 
es va reobrir sense cap solemni-
tat. Un any abans, la Diputació de 
Barcelona havia aprovat la seva 
entrada a la xarxa de biblioteques 
populars i especials, fet que signi-
ficava no només la protecció ins-
titucional sinó un coixí econòmic 
per al reeiximent del projecte de 
Rossend Arús. 

I precisament per aquest tan-
cament, el fons documental es va 
salvar de les purgues censuradores 
del franquisme i ha pogut arribar 
als nostres dies gairebé intacte. Si 
hagués intentat oposar-se a la cen-
sura del règim, els papers haurien 
cremat fins al darrer encenall. 

La Biblioteca Pública Rossend 
Arús és, tot i que de forma silen-
ciosa, un dels indrets de cultura 
més emblemàtics de Barcelona, i 
té un dels fons documentals més 
rics d’Europa quant al moviment 
obrer i l’anarquisme del segle XIX, 
així com una valuosa col·lecció 
de llibres de francmaçoneria ac-
cessibles a tothom. Una joia de 
la nostra història més recent que 
no sempre és a l’abast del ciutadà 
corrent. Però aquesta fou la volun-
tat del seu mecenes Rossend Arús 
i Arderiu, que més d’un segle des-
prés resta intacta.

Sherlock Holmes viu a Barcelona

lLa biblioteca Arús té un 
dels fons documentals 
més rics d’Europa 
quant al moviment 
obrer i l’anarquisme

fotoS: dAni CodinA
La llibertat iluminant el món presideix l’entrada de la biblioteca

El col·leccionista Joan Proubasta ha fet donació 
d’una de les col·leccions més completes del món 
de Sherlock Holmes a la Biblioteca Pública Arús.  
Inclou prop de 5.000 volums en 68 llengües, 
centenars de pel·lícules, discos, cassets, titelles, 
pipes, pòsters i un llarg etcètera d’objectes 
curiosos relacionats amb Holmes, que aquest 
català ha aplegat al llarg dels anys. Però, ¿quina 
relació té el detectiu més famós del món amb la 

primera biblioteca pública que va tenir la nostra 
ciutat? La maçoneria. Sir Arthur Conan Doyle, 
el creador de Sherlock Holmes, pertanyia a la 
maçoneria i al moviment espiritista, temàtiques 
en què la biblioteca està especialitzada. 
Ben aviat la biblioteca posarà a disposició 
dels usuaris un espai d’exposició del fons i 
organitzarà diverses activitats relacionades amb 
el llegat del mític investigador.
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dAniEl gomiS

El deterioro y la conflictividad que 
reinaban no hace mucho alrededor 
del viejo edificio modernista de la 
Casa de les Aigües en Trinitat Vella 
han ido dejando paso en los últi-
mos meses a unos renovados aires 
de creación, colaboración, espe-
ranza y vitalidad. El asombroso 
cambio ha sido posible a raíz de 
la apuesta del Ayuntamiento por 
la rehabilitación y posterior re-
conversión de un espacio que, tras 
incluirse en el Catálogo municipal 
de edificios históricos del Distrito 
de Sant Andreu, ha pasado a ser 
un equipamiento social gestionado 
por la Fundación Trinijove desde 
enero del 2010. Pero sobre todo, 
el cambio más profundo está suce-
diendo gracias a la excelente labor 

del equipo de profesionales que, 
día a día, acompañan y ayudan a 
crecer a los verdaderos protagonis-
tas del proyecto: sus usuarios.

Los destinatarios de la actividad 
del Centro de Arte Social Comuni-
tario poseen una historia personal 
difícil, marcada por situaciones 
que no ayudan precisamente a re-
conducir sus vidas. No obstante, 
aquí, todos los asistentes tienen la 
oportunidad de participar a lo largo 
del curso en diversos talleres de ex-

presión artística que les permiten 
entrar en contacto con realidades 
más amables, y a la vez, descubrir 
sus potencialidades ocultas. Tea-
tro, costura, arteterapia, audiovi-
suales, radio, informática o huerto 
son algunas de las disciplinas que 
han podido descubrir desde los ini-
cios del proyecto con unos notables 
efectos terapéuticos de añadido. 
Así nos lo explican a continuación 
los propios usuarios, algunos de los 
cuales quisieron ofrecer su testimo-
nio con ocasión de una exposición 
que se realizó con sus obras.

“Tengo un problema con la so-
ciedad. Siento tristeza… Estoy se-
parado, tengo una hija de 18 años 
y el corazón roto. Ahí lo demues-
tro…”. En el dibujo de M. se apre-
cia una tormenta de la que salen 
pájaros y mucha lucha en forma 
de espada junto a una fuente, una 
luz y un árbol. “Ése árbol que dejo 
plantado soy yo… La obra simboli-
za mi camino por la tormenta de la 
vida y cómo he llegado a tropezar 
tantas veces con la misma piedra… 
Pero también cómo, después de 
todo el sufrimiento, al final siem-
pre queda la esperanza”. En la 
obra de F., quien tiernamente dice 
no ser artista pero reconoce inten-
tar expresarse lo mejor que pue-
de, se percibe claramente la tran-
quilidad del amanecer y el sonido 
de las olas en una playa desierta. 
Él mismo nos desvela lo que ya se 
intuye: “Simboliza la tranquilidad 
que me ha aportado este proyecto. 
Antes no la tenía o quizás la tenía 
pero no sabía encontrarla… Para 
mí, la tranquilidad es fundamental 
para hacer cualquier cosa. Seguro 
que esto será un trampolín para un 
futuro mejor”. 

El mar de noche, acompañado 
de un simbólico corazón en una 
isla, vuelve a ser también un ele-
mento clave en el cuadro de K: 
“Me aporta bienestar, energía y 
una visión mucho más amplia de 
las cosas…”. Su mirada desborda 
la inocencia e ilusión de un niño 
cuando nos habla del significado 
que tiene para él el proceso crea-
tivo: “Al principio cuesta mucho, 
no sabes por dónde empezar… pero 
vas haciendo y al final, cuando ves 
tu propia obra terminada, te pare-
ce mentira lo que has hecho. Cada 
vez van saliendo más cosas y te das 
cuenta de que uno no se acaba nun-
ca de explorar... Para nosotros es 
muy importante encontrar la forma 
de expresar lo que nos pasa”.

Aprender a conocerse
Muchos coinciden a la hora de plas-
mar en el lienzo, mediante el mar, 
el descubrimiento de un nuevo ho-
rizonte en sus vidas, pero hablando 
con ellos también se palpa hasta qué 
punto esa renacida esperanza convi-
ve al mismo tiempo con la incerti-
dumbre. Así lo confiesa J: “Mi vida 
adulta siempre ha estado acompa-

ñada por las drogas y ahora se me 
presentan muchas más posibilidades 
totalmente desconocidas… Por suer-
te, aquí, además de ayudarme a 
darme cuenta de todo ello, también 
me están dando herramientas para 
empezar a tomar caminos más pro-
vechosos”. J. reconoce que el pro-
yecto les está permitiendo aprender 
cosas que nunca habían hecho an-
tes, con las correspondientes dosis 
de motivación que esto comporta, y 
también destaca cómo el campo de 
las artes plásticas les aporta además 
la posibilidad de conocerse más a 
fondo: “Salen muchas emociones y 
cada vez las podemos identificar y 
gestionar mejor”.

Los talleres de arteterapia per-
miten al usuario crear un espacio 
tranquilo donde poder explorar su 
mundo interior, dando salida a sus 
inquietudes, y desarrollar también 
la capacidad de vínculo al compar-
tirlo después con el grupo. Todo 
ello, sin que el dominio de la téc-
nica o la preocupación estética 
supongan ningún impedimento. La 
arteterapeuta Anna C. Fernández no 
tiene duda al valorar el efecto posi-
tivo que han tenido los talleres en la 

evolución de los participantes: “Es-
tamos muy contentos de ver cómo se 
ha ido avanzando en aspectos como 
la impulsividad, la reflexión, la cola-
boración, el respeto o la tolerancia 
a la frustración. Con el tiempo no 
sólo han aumentado la autoestima 
y la creatividad, sino que también 
han aprendido a desahogarse a tra-
vés del arte. No somos un centro de 
rehabilitación y no buscamos que los 
usuarios dejen de consumir, pero sí 
que podemos ayudarles a enfrentar-
se mejor a sus problemas y a ganar 
en calidad de vida”. 

Por su parte, la psicóloga y ac-
tual coordinadora del proyecto, 
Estíbaliz Cotos, nos acerca otro de 
los rasgos distintivos del proyec-
to: “Cuidamos mucho el proceso 
individual  de cada participante, 
trabajando caso por caso. De este 
modo, se pueden sentir escucha-
dos y respetados más allá del peso 
de sus etiquetas, y esto les permi-
te ganar en confianza e irse repo-
sicionando poco a poco”. 

Antes de las vacaciones de Na-
vidad y verano, sendas muestras 
abiertas a entidades, profesio-
nales y público en general sirven 
para dar visibilidad al gran trabajo 
que se realiza a lo largo del año. 
En ellas, cualquiera que lo desee 
tiene la oportunidad de desafiar 
sus prejuicios y dejarse emocionar 
por la gran calidad humana que 
se esconde tras las obras expues-
tas. Uno puede descubrir entonces 
que ninguna realidad es tan lejana 
como las barreras mentales a ve-
ces parecen indicar, llegando a ex-
perimentar en primera persona los 
efectos terapéuticos circundantes. 
“Ahora somos capaces de contra-
rrestar la tentación de consumir 
pintando un cuadro o escribiendo 
una poesía”, se oye decir a uno de 
los usuarios mientras en los ojos y 
en el corazón de los visitantes la 
energía de superación que se per-
cibe se transmuta en empatía.

Un mar de esperanza 
en la Casa de les Aigües
La antigua estación de bombeo “Casa de les 
Aigües” en Trinitat Vella se ha convertido desde 
hace dos años en un Centro de Arte Social 
Comunitario en el que personas en riesgo de 
exclusión social pueden recuperar la sonrisa 
gracias al trabajo que realizan en diversos 
talleres de expresión artística

lLos asistentes 
entran en contacto 
con realidades más 
amables y descubren 
potencialidades ocultas

AnnA CARlotA
Talleres de pintura en la Casa de les Aigües de Trinitat Vella
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Les barcelones del Gato

joRdi mARtí

“Somorrostro, Bon Pastor, Hosta-
francs, la Guineueta…”. Resulta 
ben simptomàtic que l’enume-
ració de trenta-quatre barris de 
Barcelona i la seva àrea metro-
politana amb què el Gato Pérez 
inaugurava la seva relació disco-
gràfica amb la rumba catalana 
comencés ni més ni menys que 
pel Somorrostro, les barraques a 
la vora de la mar que van quedar 
esborrades per la història oficial i 
que afortunadament es comencen 
a recordar gràcies a la persistèn-
cia dels veïns que hi van viure. La 
cançó en qüestió és “Rumba de 
Barcelona”, una de les millors de 
Carabruta, el disc amb què Xavier 
Patricio Pérez, Gato Pérez, dóna 
una nova dimensió a la rumba ca-
talana; un salt qualitatiu, sobre-
tot pel que fa a les lletres, que 
s’omplen de vida i de treballades 
i poètiques descripcions de la ciu-
tat. A partir d’aquí, Barcelona no 
és només el decorat de les histò-

ries del rumber catalanoargentí; 
és un dels personatges principals. 
A la mateixa cançó, el Gato cer-
tifica amb precisió notarial l’ori-
gen de la seva música: “La rumba 
neix al carrer, filla de Cuba i d’un 
gitanet”. Però amb ell, la rumba 
creix: després de formar part de 
l’Ona Laietana amb diversos grups 
i projectes, el Gato ‘descobreix’ 
els gitanos catalans i la rumba ca-
talana, gènere al qual hi aporta 
un cant més arrossegat i ravaler 
i, sobretot, lletres urbanes que 
retraten aquells racons que no 
surten a les postals. Racons com 
el centre gallego o “la Curva del 
Morrot, cap a mig camí del Port, 
on Montjuïc i el Prat es fonen en 
terreny guanyat al mar”.

Els barris i les vivències del 
carrer s’amalgamen en la majo-
ria de composicions del Gato amb 
una gran varietat de registres, 
incloent l’evocació sentimental 
i autobiogràfica que és la Rumba 

dels seixanta, on un xaval argen-
tí arribat a Barcelona, ‘copa a 
copa’, hi descobreix ‘un itinerari 
ric de xerrades i de bars, des del 
Tibidabo al mar i del Besòs al Llo-
bregat’. A la Rumba dels seixanta, 
el despertar adolescent del Gato 
es barreja amb una ciutat que, 
segons ell, comença a despertar i 
és dipositària d’una ‘fecunda hu-
manitat’. És aquí on apareix la fa-
mosa tornada (“Hi ha gitanos i ju-
eus, valencians i portuguesos…”), 
escrita molt abans que es parlés 
d’interculturalitat i conceptes 
per l’estil. Però en moltes altres 
cançons, el Gato veu en la ciutat 
un paisatge trist i derrotat: “Car-
rerons de Ribera, mirall d’ànimes 
vençudes, quan s’explora el fons 
del cor només trobes amargura”. 
En l’altre extrem, menys crític i 
molt més amable va ser la lletra 
de “Barcelona és teva”, que el 
Gato Pérez va cantar el 1988 en 
una campanya de promoció de la 
ciutat. Malauradament, quan en 
la festa olímpica es va fer bande-
ra de la rumba catalana per ani-
mar la festa, Gato Pérez ja havia 
mort. També malauradament, la 
frescor musical dels primers dis-
cos que va gravar, Carabruta, El 
ventilador i Atalaya, es va perdre 
en bona part en la seva produc-
ció posterior, segurament perquè 
no va disposar dels recursos que 
desitjava.

En qualsevol cas, sempre va 
mantenir la capacitat per captar 
en lletres cantades la vida de la 
Barcelona popular. Citant-lo un 
cop més, perquè ningú no ho pot 
definir millor, va saber captar el 
tresor antic que és el sabor de 
barri. Dels records deixats per 
les persones i els personatges que 
apareixen al documental de Ventu-
ra Pons El gran gato (2003), en surt 
el dibuix d’un home tarambana, 
noctàmbul i informal, però amant 
de la ciutat. Vital i melancòlic, 
capaç de desaparèixer uns quants 
dies pels seus carrers; ben bé com 
els gats.

El Gato Pérez i Barcelona, avui
La relació del Gato a Barcelona ha 
quedat fixada en la placa que pre-
sideix la placeta que li dóna nom, 
a tocar de la plaça del Raspall de 
Gràcia, però sobretot es manté 
viva en el record dels músics i els 
afeccionats a la rumba catalana, 
que el valoren com una peça an-
gular del gènere. És el cas d’Estre-
llas de Gràcia, el grup de gitanos 
graciencs que van formar aquesta 
banda als anys vuitanta esperonats 
pel Gato, i que ara, a més de reu-
nir-se altre cop, tenen continuïtat 
en el grup que han format els seus 
fills: Arrels de Gràcia. Les dues ge-
neracions van tocar plegades l’es-
tiu passat a la plaça del Sol, en la 
festa major de Gràcia. L’any ante-
rior, al mateix espai i en la mateixa 

festa, un altre grup, Sabor de Grà-
cia, hi havia presentat un concert 
d’homenatge amb vint versions per 
commemorar el vintè aniversari de 
la mort del músic. Pel que fa a In-
ternet, la referència segueix sent 
la web inacabada www.vespito.
net/gato.

Diversos actes al desembre
El record és també especialment 
present en el si de l’associació Fo-
ment de la Rumba Catalana (For-
cat). Aquesta associació organitza 
la Diada de la Rumba, que el pro-
per 18 de desembre programarà 
música i accions diverses a l’Espai 
Jove Fontana, el CAT de Gràcia i 
la sala Apolo. Entre les activitats 
destacades, a l’Espai Jove Fonta-
na es podrà visitar una exposició 
gràfica sobre el Gato: deu plafons 
on s’explica la vida i l’obra de l’ar-
tista a base de fotos, portades i 
il·lustracions. Aquesta exposició, 
per cert, va viatjar el desembre 
de l’any passat a Buenos Aires, on 
alguns rumberos catalans van orga-
nitzar un petit cicle per donar a co-
nèixer la figura del Gato a la ciutat 
on va néixer. 

lEl Gato Pérez sempre 
va tenir la capacitat 
de captar en lletres 
cantades la vida de 
la Barcelona popular

21 anys després de la 
desaparició del Gato 
Pérez, la seva memòria 
continua viva en el 
record dels músics i els 
afeccionats a la rumba 
catalana 

AlEjAndRo milà

txARly BRown
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mARio oRtiz

No sé en qué estarían pensando los 
responsables del Carrer cuando me 
encargaron este trabajo. Si lo que 
pretendían era un artículo al uso 
periodístico, es decir, una crono-
logía descriptiva de este fenóme-
no comunicativo, que ya lleva algo 
más de treinta años en el dial bar-
celonés, quizás no les complazca 
demasiado el resultado.

Al que esto suscribe, que ha 
estado implicado en una de ellas 
durante dos décadas, le gustaría ir 
algo más allá del montón de datos 
y fechas, accesibles para cualquie-
ra con sólo meterse en la red.

Mucho ha llovido desde el cierre 
de Ona Lliure en 1979, y, a pesar de 
muchos, a pesar de la alegalidad, 
de la indefensión jurídica, de la 
precariedad técnica y económica, 
de los mareos de perdiz del direc-
tor de turno del departamento res-
ponsable de estos temas, del hosti-
gamiento (con beneplácito político 
en muchos casos) de radios comer-
ciales sin licencia, algunas de estas 
emisoras se han hecho mayorcitas.

Ciertamente, la estrategia de 
“Ya os cansareis”, aplicada por la 
Generalitat después de que, a prin-
cipios de los noventa, un juez  or-
denara la devolución de los equipos 
de transmisión secuestrados por la 
administración a radio Pica en la 

primavera de 1987, todavía no ha 
dado el resultado que buscaban.

Ahora, el amiguismo político 
que gestiona la extrema tolerancia 
con las radios comerciales que, sin 
licencia, comen del jugoso merca-
do publicitario barcelonés a costa 
de ocupar frecuencias utilizadas 
durante años y años por estas pe-
queñas emisoras sin ánimo de lu-
cro, parece ser la nueva estrategia 
para hacerlas desaparecer del pa-
norama radiofónico.

Según cuenta la leyenda, el es-
pectro radioeléctrico es un bien 
colectivo, pero, como en toda 
buena leyenda, la realidad es muy 

diferente. Es un camelo democrá-
tico, como el derecho a la vivienda 
o al trabajo, o quizá más, pues la 
libertad de expresión, es, según 
cuenta nuestra Carta Magna (que 
cada vez me recuerda más a una 
infantil misiva a los Reyes Magos), 
un derecho fundamental. 

Pues bien, este bien tan escaso 

propiedad de todos está repleto de 
emisoras institucionales. Disponen 
de tantas frecuencias que, como en 
el caso de RNE, se ven obligados a 
numerarlas para que los oyentes las 
puedan distinguir. Otro tanto ocu-
rre con las que dependen de la Ge-
neralitat, que, al menos, ha tenido 
el detalle de no numerarlas y se ha 
molestado en ponerle un nombre 
a cada una de las muchas de que 
dispone. Controlan, además, las ra-
dios municipales de ámbito exclu-
sivamente local, que se reparten 
según el color político de turno.

Las comerciales de toda la vida 
pagan un jugoso canon que, según 
parece, les permite sobremodu-
lar (es decir, manipular el ancho 
de banda de la señal para ocupar 
más espacio del que realmente se 
necesita para emitir) y salir al aire 
con más potencia de la que tienen 

concedida.
En lo que queda del dial hay 

codazos. Se supone que existe un 
organismo que controla estas co-
sas, pero nunca he sabido a qué se 
dedican realmente.

Si no me equivoco, todas las ra-
dios libres de la ciudad comparten 
un cierto aire itinerante. Debido al 
hostigamiento de radios institucio-
nales y comerciales se han conver-
tido en auténticas vagabundas de 
la FM. Saltando de un punto a otro 
del dial constantemente, desplaza-
das por estas emisoras. No hay ra-
dio libre que se precie que no haya 
sido evacuada a golpe de watios de 
la frecuencia que utilizaba.

La estrategia de muchas y pe-
queñas radios, que, debido a su 
bajo coste de instalación y man-
tenimiento, fue una de las princi-
pales razones de su rápida expan-

sión, ha ido evolucionando debido 
a varios factores: la desaparición 
de muchas de ellas debido a la 
falta de recambio generacional, el 
debilitamiento de los movimientos 
sociales, la indefensión jurídica, 
los problemas económicos y, quizá 
el más importante, la saturación 
del espectro radioeléctrico, que 
hizo que dejaran de ser viables las 
estaciones de muy baja potencia. 

Ha llovido mucho, las radios 
libres dejaron atrás los emisores 
autoconstruidos, los pequeños bole-
tines contrainformativos quincena-
les, la lectura crítica de los medios 
convencionales como fórmula con-
trainformativa y se engancharon a 
la red como un piojo a una costura.

Hoy, ya disponen de un amplio 
abanico de fuentes de información 
alternativa, algo impensable hace 
veinte años. No sólo se nutren de 
esas fuentes, sino que, enviando a 
su vez a la red la información ge-
nerada en la emisora, forman par-
te de ellas. Han ganado calidad, 
fiabilidad, vitalidad, espontanei-
dad, inmediatez y eficacia.

Curiosamente, los malos tiem-
pos económicos y sociales parecen 
ser buenos tiempos para las radios 
libres. Aparece mucha más gen-
te dispuesta a comprometerse, a 
realizar programas, a colaborar de 
una u otra manera.

Últimamente, las hemos podi-
do ver acampadas en la plaza de 
Catalunya, mostrando su indig-
nación emitiendo algunas de las 
asambleas y haciendo entrevistas 
a los diversos colectivos que for-
man parte de lo que se ha venido a 
llamar Movimiento del 15-M.

A finales de julio del año pa-
sado, con decenas de años de re-
traso, el silencio de los medios, y 
la fecha bien elegida para evitar 
el debate social sobre el tema, se 
presentó en el Parlament un pro-
yecto de ley para regular el sector 
audiovisual sin ánimo de lucro, y 
mucho me temo que esta flamante 
ley sirva para marginar de nuevo a 
radios libres.

Desde aquí, les invito a que las 
busquen. Escriban en su buscador 
de Internet “radios libres”, y, par-
tiendo de ahí, seguro que las en-
cuentran. No tienen pérdida.

Radios libres, 
vagabundas de la FM
El nexo común a todas las emisoras libres que 
han nacido a lo largo de los años -30 ya en 
Barcelona- consiste en el rechazo al monopolio 
de las ondas, la exigencia de emitir-expresarse 
libremente y practicar la comunicación 
bidireccional (emisor-receptor)

ARChivo RAdio BRonkA
Instalando una antena de radiodifusión en el barrio de Roquetes

La revista ‘Masala’ compleix 10 anys
viCEnt CAnEt

Masala va sortir per primer cop al 
carrer el gener de 2001 en un con-
text d’efervescència social dins de 
Ciutat Vella. “Era el moment dels 
primers tancaments d’immigrants 
reivindicant la regulació de la seva 
situació, i hi havia molta gent tre-
ballant als comitès de suport”, 
afirma Miguel Martín, membre de 
la redacció de la revista. Alhora, es 
produïa una primera onada d’oku-
pacions, s’organitzava l’activisme 
en contra de l’especulació urbanís-
tica i s’obrien espais culturals inde-
pendents. “Es va produir una con-
fluència de gent que considerava 
que s’havia de treure un mitjà que 
reflectís aquestes realitats socials i 
d’activisme: la situació de la immi-
gració, de pobresa estructural, els 
abusos institucionals, el problema 
de l’habitatge o la especulació im-
mobiliària”, explica Martín.

El Masala sorgeix en un moment 
en què no hi havia, gairebé, premsa 
de barri. “Fa 10 anys vam fer prem-
sa de barri. Però, el Masala, a més, 
i més ara que hi ha altres mitjans de 
barri, aporta una lectura crítica de 
tot allò que passa a Ciutat Vella”, 

afirma Martín. Tot i això, el Masala 
es defineix com una publicació que 
vol arribar a un espectre ampli de 
lectors al barri. “Com a balanç po-
dem dir que és un mitjà militant i 
que és una referència per a molta 
gent que no està dins de l’activisme 
al barri. D’altra banda, ens llegeix 
molta gent migrant, 
la qual cosa sempre 
ha estat molt com-
plicada per a un 
mitjà de contrain-
formació clàssic. 
També ens llegeix 
gent de moviments 
socials i veïnal, i a 
les institucions”, 
ressalta Martín.

A la fundació de 
la revista va partici-
par gent procedent 
de moviments so-
cials, ràdios lliures 
com ara Ràdio Con-
trabanda, o activis-
tes en temes d’immigració. “Una 
de les primeres prioritats que ens 
plantegem és la de publicar regu-
larment en àrab o en urdú”, indica 
Martín. “Era evident que la realitat 
sociològica del barri exigia que un 

mitjà de comunicació local fes un 
esforç per incorporar aquests col-
lectius per fer un diari multilingüe 
més enllà del català i l’espanyol”. 
Un dels objectius de la publicació 
ha estat assolir la presència de col-
laboradors habituals que puguin es-
criure en altres llengües. “Hem tin-

gut col·laboradors 
immigrants, però 
de caire irregular”, 
assenyala Martín, 
que afegeix que 
“els que escriuen 
en àrab i urdú vi-
uen el procés de 
l’immigrant, que 
els obliga a tenir 
molta mobilitat”. 
El membre de la 
redacció del Masa-
la considera que a 
Ciutat Vella els mo-
viments socials no 
han sabut generar 
espais on els im-

migrants puguin treballar política-
ment, tot i l’important pes demo-
gràfic d’aquest col·lectiu. “Com a 
mitjà hem aconseguit que algú s’hi 
impliqui, però també ens podem 
aplicar la mateixa crítica en gran 

part”. Amb tot, és dels pocs espais 
de participació on s’ha visibilitzat 
la presència d’immigrants.

La revista ha anat estructurant 
els seus continguts de forma dife-
rent en funció de l’època. A l’ac-
tualitat, els temes locals i de barris 
apareixen a les primeres planes per 

deixar per més endavant els més ge-
neralistes o de caire internacional. 
La immigració com a tema va estar 
present en forma d’un suplement 
especial que es deia Papeleon. El 
format més habitual és “el reportat-
ge analític, i que afegeix elements 
de crítica, anàlisi i interpretació”.

“Ser un mitjà crític també permet 
donar informacions que pocs donen, i 
que serien mereixedores d’aparèixer 
als grans mitjans”, indica Martín. Ex-

plica que quan van detenir l’empre-
sari estibador, José Mestre, van ser de 
les poques publicacions, juntament 
amb el setmanari Directa, que va ex-
plicar que Mestre ja havia estat inha-
bilitat el 1981 pel Port de Barcelona, 
sense que se li apliqués la penalitza-
ció. “Vam enviar la informació a tots 
els mitjans, però no va ser publicada: 
quan tenim una informació que con-
siderem interessant busquem la mà-
xima repercussió possible”.

“La publicació intenta reflectir 
allò que passa al barri. Hi ha qüesti-
ons que són una constant els darrers 
deu anys: la pobresa estructural, la 
pressió urbanística i l’especulació 
amb l’habitatge, que només tenen 
en compte treure-li profit econòmic 
al territori, les treballadores sexu-
als, la immigració, el sobreús tu-
rístic, etc.”, indica Martín. “El que 
ha canviat és la seva composició”. 
Alguns, com ara la pobresa estruc-
tural han anat a pitjor amb la crisi. 
El turisme ha desplaçat de l’espai 
públic els veïns i l’activitat en les 
principals artèries del barri. El 2001 
hi havia 28 hotels, pensions o apar-
taments turístics i ara hi ha més de 
200 establiments hotelers, sense 
comptar els apartaments turístics.

lSon disidentes, 
reivindicativas, 
hetereogéneas, 
utópicas y, en 
ocasiones, estridentes

lLa publicació ha seguit 
les transformacions de 
Ciutat Vella des d’un 
esperit crític, obert 
i independent
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La BCN punk 
es reivindica

AnAïS BARnolAS

Eren finals dels 70. Eren joves. 
Tenien clar que no volien portar 
la vida monòtona dels seus pares. 
“Ens queixàvem de l’atur, contra 
les centrals nuclears, contra l’es-
glésia, contra el servei militar”, 
diu el cap de fotografia d’Ender-
rock, Xavi Mercadé, de 44 anys. 
“Ens havíem adonat que la trans-
ició havia estat de pa sucat amb 
oli”, recorda el Kike, cantant de 
Skatalà, de 52 anys. Volien tren-
car amb tot per ser ells mateixos. 
El Kike recorda que el seu primer 
contacte va ser a través de la re-
vista Star, que el 1977 va publi-
car un àlbum de fotografies dels 
punks anglesos. Al Bolo, bateria, 
de 44 anys, el van influenciar els 
videoclips del programa Aplauso: 
“Copiaves l’estètica d’una imatge 
que havies vist només una vega-
da”. Van ser anys d’explosió cre-
ativa amb fanzines com Melodias 
Destruktoras de Joni Destruye, 
Vollkker, de Mercadé i Lo korkó 
de les Korts, de Jordi Llansamà. 
Justament els tres autors que 
darrerament han omplert el buit 
documental que hi havia fins ara 
amb Harto de todo (Historia oral 
del punk en la ciudad de Barce-
lona 1979-1987) de Llansamà, pi-
oner del segell B-core Que pagui 
Pujol! Una crònica punk de la Bar-
celona dels 80 de Joni D (activista 
cultural que gestiona l’agència de 
contractació Hace Color) i Odio 
obedecer de Mercadé. 

En els inicis els punks de Bar-
celona eren una cinquantena que 
provenien de diferents barriades i 
que compartien inquietuds i amis-
tat. D’entre ells, “de dones n’hi 
havia cinc o deu. Tenien una gran 
força de voluntat i una necessitat 
d’alliberar-se”, destaca el Joni 
D, de 43 anys. Però segons la Síl-

via, cantant d’Último Resorte, els 
punks “tenien una falsa moral, no 
podies ensenyar un pit o provocar 
perquè et titllaven de qualsevol 
cosa”. “Ni tot era tan bonic, com 
molts volen recordar, ni tan lleig. 
Podria anomenar uns quants punks 
que pegaven a les seves dones”, 
recalca el Kike. 

No tots portaven la mateixa es-
tètica ortodoxa estrident amb les 
xupes de cuir, els pinxos, les cade-
nes, les xapes, els pantalons estri-
pats i ajustats, els cabells rapats 
i de punta, però sí que coincidien 
en tenir una actitud crítica i rei-
vindicativa, que troben a faltar en 
els joves d’avui dia. “Actualment 

s’exerceix una violència psicolò-
gica molt salvatge”, opina Kike. 
Les pintes que portaven eren do it 
yourself (fes-t’ho tu mateix). “No 
hi havia botigues que venguessin 
la roba punk. Si no és que tenies 
la sort que algun col·lega anava 
a Londres i t’ho portava”, diu el 
Kike. El treball com a única forma 
de subsistència no els va interessar 
mai: “Anar a treballar significava 
haver-te de canviar d’indumentà-
ria. Posar-te l’uniforme, treure’t 
els imperdibles, fer-te la clenxa 
al mig. No anava amb nosaltres”, 
confessa el Bolo. La reacció de la 
gent en veure’ls pel carrer era la 
de canviar-se de vorera i “era nor-
mal que la policia se t’emportés a 
comissaria”, subratlla Kike. 

La majoria van començar a 

tocar sense saber-ne i pràcti-
cament es van construir ells els 
instruments. Com el Bolo, que va 
començar a tocar amb una caixa 
i dues baquetes. Van començar a 
sorgir grups com els Frenopaticss, 
on tocava el Bolo, que després va 
formar Subterranean Kids o L’Odi 
Social, grup les cançons del qual 
donen nom als títols dels llibres 
de Llansamà i del Joni D. Una ban-
da que, segons Mercadé, “era la 
més reivindicativa i organitzada”, 
o bé Anti/Dogmatikss “amb can-
çons que duraven cinc segons”. 
“Els grups potser no tocaven bé, 
però eren més autèntics”, opina 
el Kike. “La comunicació era més 
difícil que ara que hi ha Internet. 
“Entre els grups ens enviàvem les 
maquetes per codi postal”, recor-
da el Bolo. Gravar un disc també 
era una odissea, molts d’ells es 
desplaçaven a Itàlia per fabricar 
el single com relata Poly de L’Odi 
Social. Tampoc no era fàcil poder 
escoltar aquest tipus de música. 
Va ser gràcies a l’aparició d’emis-
sores pirates com Ràdio PICA, a 
càrrec de Salvattore Picarol, que 
va significar “un altaveu per la 
música punk local”, segons defi-
neix Llansamà. 

Els primers concerts es van fer 
al local Texas (actual Sidecar) que 
el portava una prostituta que tenia 
el seu marit heroïnòman a la presó 
i que com havia de tirar endavant 
el bar, era un dels pocs llocs que 
deixaven entrar els punks. “L’any 
1982 o 1983 al Texas va ser on per 
primera vegada vam escoltar har-
dcore amb Dead Kennedys. Vam 
estar debatent sobre si era punk”. 
Un altre punt de reunió important 
va ser el Kafè Volter, que es va in-
augurar el 1985, que va durar un 
any i era un espai on es feien acti-
vitats culturals. 

La droga “anava molt lligada a 
la música”, diu Llansamà. La mú-
sica accelerada es combinava amb 
fàrmacs (centramines, i dexidri-
nes), tripis i l’heroïna. A mitjan 
anys 80 ja va arribar el speed del 
País Basc i gairebé de forma paral-
lel la cocaïna. ”Ho portaven tot 

fins a les últimes conseqüències”, 
subratlla el Bolo. “No esperaven 
arribar als trenta anys”, confessa 
Joni D.“La gent em diu: “Quina en-
veja viure aquells anys” I jo no ho 
crec. El 80% dels meus amics estan 
morts per culpa del jaco”, recorda 
el Kike. Tot i que també es moria 
d’una malaltia llavors desconegu-
da que era el SIDA. L’Alberto del 
grup GRD relata que “en aquella 
època la gent tenia suficient infor-
mació sobre el cavall”. Els punks 
ja havien vist els primers estralls 
de l’heroïna amb els primers hippi-
es i freaks de la contracultura com 
explica Morir de día, de Laia Man-
resa i Sergi Dies. En la pel·lícula 
es despullen els tabús i tòpics de 
la droga amb imatges, textos i tes-
timonis que parlen sobre quatre 
vanguardistes de la contracultura 
desapareguts com Juan José Vol-
tas, Pau Maragall (que se solia ano-
menar Pau Malvido), Mercè Pastor 
i Pepe Sales. 

Més enllà de la música
Cap a mitjan anys 80 el punk “ja 
no va ser tan autodestructiu”, re-
corda Jordi D. “Ens vam adonar 
que era més divertit construir”. Va 
ser quan “no ens vam voler quedar 
només amb la música” i van fer 

les primeres okupacions com la de 
1984 a Torrent de l’Olla “que va 
durar tan sols quinze hores i que va 
acabar amb una brutal càrrega po-
licial”, recorda el Bolo. “Al princi-
pi no comptaven amb el suport del 
veïnat però després es va adonar 
que no érem tan dolents, ni teníem 
el cap tan buit com ens pintaven”, 
recorda Joni D. Llavors, “la gent 
jove podia decidir les festes majors 
del seu barri”. “Nou Barris era la 
república independent on la policia 
només te la trobaves a la frontera 
perquè dins manava el veïnat”. 

A partir del 1986, quan la ciu-
tat va ser designada seu dels Jocs 
Olímpics, Barcelona “va patir 
l’operació neteja i els bars del 
Casc Antic que freqüentaven van 
anar tancant”, recorda el Joni D. 
La globalització va massificar el 
punk amb la conseqüent bana-
lització. Però ¿què queda de tot 
això? “Okupacions, locals sense 
goril·les a l’entrada”, segons el 
Bolo. Una època, que les noves 
generacions continuen idealit-
zant. I respecte dels seus protago-
nistes: alguns no han volgut saber 
res més del punk, altres sí. Però 
la majoria amb les seves trajectò-
ries han demostrat continuar sent 
coherents amb els seus ideals.

Les obres Harto de todo, Odio obedecer, Que 
pagui Pujol! i la pel·lícula Morir de día omplen 
el buit documental que hi havia sobre la 
joventut maleïda del postfranquisme

lDiferents obres 
recullen el testimoni 
del moviment punk 
sorgit a finals dels 70 
a Barcelona

xAviER mERCAdé

xAviER mERCAdé
Actuació de Piorreah! a l’Ateneu Popular de Nou Barris,1986. A sota, 
Kike Skatalà de Subterranean Kids

ARxiu yuju
Gent de Kangrena, Último Resorte y Frenopaticss
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Districte i
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 
planta
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

rambla, Amics de la
Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40

raval de ciutat Vella, el
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 

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

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

satalia, la
Cariteo, 26

triangle de sants
Autonomia, 7, baixos
93 431 75 45

Districte iV
camp Nou

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

colònia castells
Castells, 16, baixos
654 54 91 21

Mercè, barri de la
Herois del Bruc, 9

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

Apartat de Correus 34090
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 desembre

És tira joRdi lApEdRA

Felip Puig, sense límits
AndRéS nAyA

Fa uns dies agents antiavalots del 
Mossos d’Esquadra van irrompre a 
la Ciutat de la Justícia sense una 
ordre judicial per detenir sis ciu-
tadans indignats que s’havien pre-
sentat voluntàriament, amb els 
seus advocats, per expressar la 
seva disposició a declarar davant 
l’Audiència Nacional. Anterior-
ment, alguns d’ells havien estat 
detinguts als seus domicilis.

Ha estat la guinda d’un pas-
tís cuinat pel conseller d’Interior 
Felip Puig. El seu departament 
portava dies detenint o intentant 
detenir uns joves simplement per 
lliurar-los una citació de l’Audièn-
cia Nacional pels fets ocorreguts el 
15 de juny al Parlament.

Inaudit que se’ls detengui úni-
cament per lliurar-los una citació 
i que s’irrompi en territori judicial 
sense una ordre del jutge. I és que 

el conseller els hi té ganes. El pas-
sat 15 de juny va fer el ridícul amb 
un operatiu per “garantir” que els 
diputats entressin al Parlament i va 
arribar a utilitzar un helicòpter per 
traslladar algunes autoritats. Va 
ser grotesc. Els joves citats, des-

prés de declarar davant del jutge 
Eloy Velasco, van ser posats en lli-
bertat sense fiança, amb càrrecs i 
l’obligació d’anar cada 15 dies a la 
Ciutat de la Justícia per firmar.

Per a l’advocat dels acusats 
Jaume Asens, les detencions van 

ser “un escarni públic, innecessari 
i irregular”. El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i posterior-
ment el Consell General del Poder 
Judicial van qualificar l’actuació 
policial de “desproporcionada” i 
un “menyspreu als drets dels de-
tinguts”. Exigien que es depuressin 
responsabilitats. El Col·legi d’Ad-
vocats, l’Associació Catalana per a 
la Defensa dels Drets Humans i la 
Favb es van sumar a les denúncies.

Puig ha defensat la surrealista 
actuació. Diu entendre el malestar 
dels jutges. Respecte el duríssim 
comunicat del poder judicial, es va 
limitar a dir que “prenia nota”.

La Favb en demana el cessament
El 13 d’octubre la Favb va fer pú-
blica una declaració en la qual 
manifestava el seu suport “a les 
ciutadanes i ciutadans que, davant 
l’esguard estupefacte de l’opinió 
pública, foren objecte de violènci-

es policials a la plaça de Catalunya 
el passat 27 de maig”.

L’entitat veïnal denuncia que 
“el conseller Puig sembla creure’s 
el xèrif d’un d’aquells pobles fron-
terers de l’Oest en què el revòlver 
més ràpid dictava la llei”. El co-

municat de la Favb continua: “Ja 
fa temps que la nostra Federació 
considera inadmissible que aquest 
home sigui al capdavant d’Interior 
i, juntament amb altres entitats 
ciutadanes, ha reclamat la seva di-
missió. La gestió de l’ordre públic 
no pot derivar en persecució d’ac-
tituds crítiques o de col·lectius que 
s’oposen al Govern en determina-
des polítiques. No és tolerable que 
la dissidència social sigui tractada 
com un fet delictiu, que mitjans 
cada cop més importants siguin 
mobilitzats per desnonar famílies 
empobrides, per fitxar activistes, 
per equipar i entrenar temibles 
unitats especials amb l’objectiu 
proclamat de reprimir piquets de 
vaga i manifestacions... Com tam-
poc no podem admetre l’aixopluc 
legitimador del discurs xenòfob i 
racista que reben les convocatòries 
d’extrema dreta, en contrast amb 
el tracte hostil de què són objecte 
les protestes antifeixistes. Tot ple-
gat contribueix a emmotllar un cos 
policial cada cop més corporativis-
ta i allunyat dels criteris democrà-
tics i de servei públic”.

lEl conseller Puig ha 
defensat la surrealista 
irrupció dels Mossos a 
la Ciutat de la Justícia 
sense ordre del jutge
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El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Marga Parramon
Coordinadora de la Favb (1988-2011)

“A les associacions 
segueixen gairebé 
els mateixos 
que fa 23 anys” 
 

puyAl

El 30 de setembre, i després de 23 anys treballant de coordinadora 
tècnica a la Favb, Marga Parramon es va jubilar. Es va acomiadar de 
molta de la gent que ha passat pel moviment veïnal de Barcelona en 
el darrer quart de segle gràcies a una multitudinària festa sorpresa 
celebrada al casal de l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla.

Com i quan vas arribar a la Favb?
El 1988 l’aleshores presidenta Marga Rodríguez, veïna meva 

al barri de Sant Antoni, em va proposar la feina atès que jo tre-
ballava en comptabilitat. En aquell moment la Favb, que tenia 
una sola persona assalariada i una subvenció de 100.000 pessetes 
anuals, passava a rebre’n una de 20 milions gràcies a un nou con-
veni amb l’Ajuntament.

Amb tu hi va haver, doncs, un salt qualitatiu?
Sí. Però no per mi, que vaig arribar a la Favb al mateix temps 

que l’advocat Pepe Molina, l’arquitecta Mirora Roig o l’assistenta 
social Rosa Elvira Presmanes. El salt qualitatiu s’explica perquè 
els socialistes van decidir tornar a la Favb (de la que s’havien 
desvinculat) i impulsar-la sota la presidència de l’altra Marga, 
que era del PSC.

Així explicat sona a operació clientelar. Però per la 
mateixa època es van reintegrar a la Favb les combatives 
associacions de Nou Barris, que havien marxat precisament 
en desacord amb la politització inicial de Marga Rodríguez.
Que ningú va comprar la Favb ho demostra que el 1992, ja 

sota la presidència de Pep Miró, es va muntar un bon sidral recla-
mant habitatge públic i l’Ajuntament ens va intentar escanyar. 
La subvenció es va trigar a cobrar més enllà dels sis mesos de 
demora habitual i, sense diners, els treballadors vam estar fins a 
tres mesos sense sou.

Després dels Jocs Olímpics es va estrenar local nou al carrer 
d’Obradors.
Del local municipal on jo vaig entrar a treballar a la plaça Be-

renguer vam passar a l’actual gràcies a un conveni per 40 milions 
de pessetes: la Generalitat va assumir-ne les obres i l’Ajuntament 
va moblar el local, que després va ser ampliat amb els baixos, i així 
va recuperar la titularitat d’uns terrenys escolars al Gòtic Sud que 
anys abans havia cedit a la Favb.

I tu, com has quadrat tots aquests números?
Vaig començar a fer-ho amb fitxes i llibres, a l’antiga. Però des-

prés de fer servir màquines d’escriure elèctriques i un programa 
MS-DOS per al primer ordinador que ens van regalar, he acabat 
treballant amb moderns programes informàtics.

També vas fer de secretària de la CAVE estatal abans que es 
dissolgués.
L’experiència de la CAVE va acabar malament però, mentre 

va durar, vaig poder constatar les diferències entre el moviment 
veïnal a les diferents ciutats espanyoles. Barcelona i Madrid ju-
guen en una divisió i la resta, en una altra.

Has treballat amb tres presidents i tres presidentes. I a les 
juntes les deus haver vist de tots colors.
La Favb és un matriarcat: la majoria dels treballadors hem 

estat sempre dones i el bon rotllo intern es reflecteix en els ver-
muts dels divendres. Sobre els presidents, tinc un bon record de 
la campechanía del Pep Miró. Una altra cosa són les bronques de 
junta entre l’Andrés Naya i el Jordi Gasull... que acabàvem anant 
a fer una cervesa a mitjanit! La Roser Argemí va apujar el llistó 
de la professionalització. El Manel Andreu ens va fer entrar a la 
revolució tecnològica. L’Eva Fernández va incorporar gent i sen-
sibilitats noves. I el Jordi Bonet és una joventut necessària però 
que ha d’aprendre dels veterans.

Molts d’aquests veterans segueixen al peu del canó, oi?
Sí, a les associacions de veïns continuen gairebé els mateixos 

que fa 23 anys.

I tu, t’apuntaràs ara a fer de tresorera de l’Associació de 
Veïns de Sant Antoni?
Segueixo vinculada a la meva associació però dedicaré el 

temps de jubilada a fer un curs de fotografia a la Casa Golferichs 
i a fer d’àvia dels meus quatre néts.

De Cap a Peus

La portada de la revista de Sant 
Andreu del Palomar reflexa els 
nous temps que vivim. La plaça 
Orfila s’ha convertit en l’àgora 
del poble andreuenc. Una 
extensa crònica , “El 15-M a Sant 
Andreu. Reivindicacions, accions 
i acampada”, en dóna testimoni. 
Diverses reflexions, un calendari 
de reunions de les comissions i una 
entrevista a l’antropòleg Manuel 
Delgado són alguns dels seus 
continguts. La publicació també 
reflexiona sobre la Llei Òmnibus, 
els 5 anys de retard del projectede 
les Casernes i la lluita contra el 
tancament de les urgències.

El Poblenou

La revista de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Poblenou 
porta 15 anys sortint al carrer. 
Va néixer el setembre de 1996, 
i ho celebra renovant la seva 
imatge i maqueta. La petjada de 
la indignació del 15-M al barri, 
l’anàlisi sobre la situació del 
parc central del Poblenou o un 
article dedicat a la cooperativa 
de consum ecològic i responsable 
Cydonia són alguns del temes 
que es tracten en aquest 
número. En el pròxim número de 
Carrer analitzarem l’aniversari 
d’aquesta publicació important 
per a la barriada.

si no Fos!

A l’últim número de la publicació 
de la Coordinadora Nacional 
de Jubilats i Pensionistes 
de Catalunya podem trobar 
articles dedicats a la igualtat i 
la no discriminació de la gent 
gran, sobre els efectes de les 
retallades dels serveis públics, 
un resum de la Llei de la 
Dependència i una entrevista a 
la consellera de Gent Gran del 
districte de Sants-Montjuïc, M. 
Jesús Pérez Perales. Dos textos 
de Joan M. Velasco i Josep 
Lluís Rueda acomiaden l’amic 
i fundador de la Coordinadora 
Vicenç Gil.

Manifest veïnal 
sobre el Parc Güell

Revistes
de barri

La Favb
informa

AVV Coll–VAllCARCA, 
CARmEl, lA SAlut dE GRà-
CIA, ASS. ComERCIANtS lAR-
RARd–pARC GüEll I FAVb

El Parc Güell és un parc urbà que 
sempre ha constituït un espai 
públic obert a tota la població. 
Sempre ha estat un espai de lleu-
re, de pas, de vida social. Un ca-
ràcter que s’ha de preservar en 
el futur.

Considerem que el tancament 
del parc constitueix un greu pe-
rill per a la continuïtat d’aquesta 
funció d’espai obert als barris i a 
la ciutat. Constitueix alhora un 
perill potencial en cas d’incendi 
forestal. Pensem que el que cal és 
diversificar i millorar els accessos 
des d’altres punts.

El parc necessita un manteni-
ment continuat, amb una dotació 
suficient de personal de Parcs i 
Jardins que conegui el terreny i 
dugui a terme una activitat per-
manent de preservació de l’es-
pai. L’abandonament d’aquesta 
activitat continuada s’ha tractat 
de pal·liar amb costoses reformes 
(dutes a terme per empreses ex-
ternes) que al poc temps d’estar 
realitzades mostren signes de de-
teriorament.

L’accés massiu de turistes al 
parc genera problemes de mobili-
tat que es traslladen als barris ve-
ïns. Cal una política de gestió de 
la mobilitat que incentivi l’accés 
amb transport públic i que elimini 
els actuals problemes de congestió 

als barris de l’entorn, especial-
ment els autocars de turistes a la 
carretera del Carmel, i els taxis al 
carrer d’Olot.

Estem en desacord amb la fi-
xació de tarifes d’entrada al parc. 
Aquestes acabarien convertint-
lo en un espai exclusiu de visites 
turístiques expulsant-ne la ciuta-
dania. Si el que es vol és obtenir 
recursos addicionals, cal cercar-los 
per altres vies com la fixació d’una 
taxa d’estada hotelera (a l’igual 
que l’existent en moltes ciutats 
europees), així com una contri-
bució de la Fundació Gaudi, que 
explota el museu però que mai ha 
aportat res al parc.

L’assistència massiva al parc ge-
nera problemes diversos de segure-
tat i atenció a les persones que el 
visiten. Cal que existeixi un servei 
de vigilància identificable que tin-
gui funcions preventives i d’aten-
ció. També cal un bon sistema de 

informació i orientació. Manifes-
tem la importància dels serveis 
d’urgències de l’Hospital de l’Es-
perança que cobreix aquest servei 
als visitants del parc.

Cal la regulació dels usos del 
parc perquè no afectin la convi-
vència del veïnat, es mantinguin 
les activitats regulades anteri-
orment, d’acord amb la cultura 
artística, i el concepte de cultu-
ra de “l’arcàdia catalana” que va 
idear en Gaudí, essent respectuo-
sa amb l’esperit de l’art i la sim-
biosi home natura.

Ens oposem a l’afectació nega-
tiva que la transformació del parc 
pugui tenir sobre els barris cir-
cumdants, com el possible ender-
rocament de cases i desnonaments 
de veïns per construir un centre 
de serveis per al turisme. La de-
fensa i regulació del Parc Güell ha 
de fer-se considerant també el seu 
entorn proper.

dANI CodINA
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“La polémica de los pins 
ha sido una cagada”

Arcadi Royo 
y Margalida 
Montoya
Arquitectos

Luis CALDEiRo
entrevista

joAn moREjón
fotografia

Els ‘xaperos’ d’en Trias
No són els dissenyadors i llibreters que l’Ajuntament ha censurat 
per difondre uns pins o xapes políticament incorrectes. Els xaperos 
de Trias són aquells agents de la Guàrdia Urbana i de la seguretat 
privada del Metro que apliquen amb un preocupant excés de zel 
les noves directrius municipals de tolerància zero. Són els guàrdies 
urbans amb número de placa 26964 i 26970 que l’1 de setembre 
van fer fora de la Rambla del Poblenou “per falta de permís” un 
entranyable músic de carrer que versiona Serrat.  És el guàrdia 
urbà amb xapa 26.740 i el seu company de patrulla camuflada 
que retenen de males maneres un jove pakistanès “només per la 
pinta que fa” i li ordenen: “Vete a Badalona y no vuelvas por este 
barrio”. És el segurata del metro que retén, identifica i multa un 
adolescent per dur un monopatí a la Línia 4. Aquests xaperos d’en 
Trias s’extralimiten i, a sobre, es violenten si un veí o un periodista 
els anota el número de xapa. Per evitar-ho, uns altres xaperos, 
els mossos antidisturbis de Felip Puig, amaguen directament (i 
il·legalment) el número de placa. 

No son diseñadores pero podrían 
dar perfectamente el pego: 
Treintañeros, inquietos, modernos. 
Por no faltar, no faltan ni las gafas 

de pasta (de color rojo, para más señas) 
que el tópico adjudica a este gremio. 
Y sin embargo, Arcadi Royo y Margalida 
Montoya son arquitectos. Ellos son la 
empresa Chapateao, dedicada al diseño 
y producción de, entre otros, los famosos 
pins calificados de “incívicos” por ciertos 
sectores “biempensantes” de la ciudad: 
siluetas de prostitutas, lateros, ladrones, 
manteros y vendedores de rosas. Sin olvidar 
a unos entrañables Mossos d’Esquadra 
apalizando a un manifestante. Todo ello 
sobre fondo negro y junto a la palabra 
“Barcelona”. Un souvenir cuya temática 
motivó que el Ayuntamiento ordenara su 
retirada de las sucursales que  la librería La 
Central posee en el Macba (Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona) y el Muhba 
(Museo de Historia de Barcelona), aparte de 
expedientar a dicha librería. En opinión del 
diseñador Javier Mariscal, una medida “tan 

exagerada y descomunal que me recuerda 
a otras épocas”. Nunca mejor dicho, puesto 
que la decisión municipal ha reavivado 
fantasmas que se creían olvidados: la 
palabra “censura” ha vuelto a resonar como 
nunca en la ciudad. 

“¿Que qué hacen dos arquitectos 
haciendo pins?” se pregunta Arcadi, entre 
carcajadas. “Todo empezó como hooby”, 
recuerda, obviando alguna información 
que apuntaba a que la crisis también había 
tenido algo que ver. “Teníamos una máquina 
y comenzamos a probar con materiales, 
texturas, dibujos... Luego vimos que a los 
amigos y en los bares gustaba muchísimo, 
hasta que finalmente nos decidimos a 
enseñarlas en tiendas, a ver qué tal. Pero 
fue todo poco a poco, pasito a pasito”. 
Y Margalida apunta, en tono jocoso: 
“Hace nada, escasamente dos meses, que 
nos planteamos mostrar nuestros pins 
en tiendas. De hecho, La Central fue el 
segundo establecimiento en hacernos un 
pedido. Y parece que dimos en la diana: al 
mes del encargo, ¡hala, retirados!”.

Algunos malpensados han querido ver 
en todo este asunto la típica maniobra de 
márketing, consistente en provocar para 
conseguir publicidad. “Nos ha ayudado un 
montón, pero para nada estaba preparado” 
–nos jura Arcadi- “Si hubiera sido una 
provocación, hubiéramos pensado en un 
producto más lucrativo, porque el beneficio  
que da una chapa es ridículo”. Además, 
lejos de ser un producto frívolo, los pins 
tienen todo un discurso detrás: “Queríamos 
lavarle la cara a los souvenirs que hay en la 
ciudad, que nos parecen de bastante mal 
gusto”. Algo paradójico en una ciudad como 
Barcelona “que presume de su diseño y que 
dispone de excelentes profesionales en este 
campo”. 

Pese a ser un proyecto con cara y ojos, 
su realización ha sido eminentemente 
espontánea: “la elaboración fue super 
rápida. Fue pegarnos unas risas con los 
amigos y en un día teníamos todos los 
dibujos. Así como otras series nuestras 
están mucho más elaboradas y cuidadas al 
detalle, ésta nació de la espontaneidad”. 

Espontaneidad, naturalidad del proyecto, 
actitud relajada y divertida de los autores… 
todo contrasta con la respuesta de la 
Administración, simplemente desmesurada, 
draconiana. “Para el consejero de Interior, 
Felip Puig, la decisión del Ayuntamiento 
de Barcelona de retirar las chapas por 
incívicas es el mejor ejemplo del final de 
una etapa de permisividad en Barcelona” (El 
País, 8 de septiembre). Unas declaraciones 
reveladoras de una ideología, sobre todo 
cuando el conseller explica en qué consiste, 
en su opinión, tal permisividad: la que “la 
ha convertido (a Barcelona) en capital del 
turismo nudista, de los graffiti o del top-
manta permitido”. A lo que el arquitecto 
replica: “Como si fueran cosas malas… 
¡Ojalá Barcelona se hubiera convertido 
en la capital de los graffitis! O este señor 
no ha entrado nunca en un museo de arte 
contemporáneo, o si lo ha hecho, no ha 
entendido nada”. Abundando en el tema, 
Margalida recuerda que “las instituciones 
han llegado a tacharnos de graciosillos, a 
afirmar que vender chapas es tan incívico 
como las propias actitudes retratadas en los 
pins”. Hasta el propio adjetivo “incívico”, 
utilizado por el diario La Vanguardia en su 
primer artículo sobre el tema, resulta todo 
un síntoma. “No creo que el periodista 
lo haya hecho con mala fe, aunque sí 
buscando la polémica”, razona Arcadi. Pero 
se pregunta: “¿Actividades incívicas? En 
todo caso, serán actividades ambulantes 
ilegales… ¿pero ‘ incívicas’?”. Y Margalida, 
siempre al quite, contesta: “si acaso, para 
actividad incívica, la de los Mossos, ¿no?”. 
Pasada alguna semana desde la polémica, 
con la tranquilidad que da la distancia, la 
joven arquitecta aún duda en cómo calificar 
todo este embrollo: “yo diría un taco, pero 
no lo voy a decir”. Sólo cuando el reportero 
amenaza con prolongar la entrevista más 
allá de lo razonable, se lanza: “Realmente 
ha sido una cagada”.

kAp


