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Salutació
Benvolguts,
Benvolgudes,
Us presentem el llibre Records de la lluita per un barri millor: l’Associació de Veïns de
la Verneda Alta, de la Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí, on podreu
trobar informació sobre l’evolució històrica de la Verneda Alta. Un dels barris,
en aquest sentit, que s’ha transformat més en els últims anys gràcies a l’esforç
de moltes persones que han dedicat part molt important de les seves vides a
lluitar per aconseguir un barri cada vegada millor per a tothom.
Records de la lluita per un barri millor: l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, és
un manual que, d’una banda, permet al lector apropar-se a singularitats i
característiques de la Verneda Alta i, d’una altra, ajuda que tothom pugui conèixer
una mica millor referents importants d’aquest popular barri del districte de Sant
Martí.
Un llibre que recull, mitjançant diferents aportacions, diversos aspectes lligats
molt directament amb diverses situacions viscudes al barri i amb la seva evolució.
El Pla Popular, els posicionaments polítics, les mobilitzacions per demanar
equipaments i zones verdes per al barri, la cultura i els actes populars, els canvis
urbanístics, els moviments veïnals, la implicació per la millora del barri... són
alguns dels exemples que han viscut molt directament els veïns i les veïnes de la
Verneda i que queden reflectits en aquest manual.
Per acabar, vull destacar molt especialment totes les persones que, en el seu
moment, van tenir la magnífica idea de fer aquest veritable treball de recerca
històrica que recull la història viva d’una part molt important del nostre districte.
Cordialment,
Francesc Narváez i Pazos
Regidor del Districte de Sant Martí
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Introducció
En la festa de celebració dels vint anys de l’Associació de Veïns de la Verneda
Alta, durant el sopar, un grupet de persones va prendre la iniciativa de recollir
per escrit les vivències i el treball fet al barri.
Calia donar a conèixer-ne la història perquè, per més que és recent, potser és
poc coneguda pels més joves i menys ho seria encara per a les noves generacions.
L’objectiu era doble: d’una banda, explicitar com s’havien anat aconseguint
els equipaments del barri partint del gran projecte del Pla Popular; i de l’altra,
continuar promovent vida associacionista i comunitària al barri i continuar potenciant activitats culturals.
Iniciaren aquesta tasca sis persones. Van anar recollint dades i escrivint articles sobre les lluites més importants i es van anar reunint durant dos anys. Però
la desgràcia de la mort de dos dels autors, la Rosa Maria Pascual i Sánchez i en
Lluís Moral Treserra, va portar a la paralització del treball. Hi havia pena i
desànim.
Passat un quant temps, el record mateix dels dos estimats companys ens va
fer sentir compromesos a donar llum al llibre. S’incorporaren dues persones més
al grup, i a poc a poc, amb la diferent disponibilitat temporal de cada un, es va
anar treballant fins a aconseguir el llibre que teniu a les mans.
Per plasmar més bé aquesta història recent del barri, el llibre recull diversos
tipus d’informació:
– Els articles. Són escrits pels diferents autors del grup de treball, consensuats
en equip, i exposen de manera més o menys detallada els processos de les lluites, el funcionament de les vocalies, etc.
– «El meu record» (comentaris personals). Exposen de manera personalitzada un fet, una vivència, relacionada amb el tema de l’article corresponent. Amb
els bitllets s’ha donat la possibilitat d’escriure a persones que havien participat
activament en la vida de l’associació de veïns.
– El material gràfic. Consta de la reproducció de fotografies i diapositives
que han anat aportant membres de l’associació.
– Documents diversos: Pla Popular, població, juntes, etc.
Lògicament desitjaríem que aquest llibre tingués una àmplia difusió, però
especialment voldríem que ocupés un lloc en les llars de la Verneda, per consultar-lo de tant en tant, per conèixer la seva història i per continuar sentint-nos
tots plegats membres actius d’un barri, d’una societat.
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Pròleg
Tot estava per fer
“Salvemos la calle Prim” era el títol del número de maig de 1978 de la portada
de la revista Verneda Unida; “Queremos los terrenos de Roig”, en referència
a una fàbrica que plegava i havia empudegat l’ambient, era el títol de març
de 1979; i “La plaça de la Verneda, una victòria dels veïns”, el de la revista
de dos mesos més tard. Tenien els tres títols un denominador comú, la
reivindicació de l’espai públic digne, una cosa pràcticament inexistent a la
Verneda, un barri fet de grans blocs de pisos però mancat d’equipaments.
Verneda Unida era la revista que havia creat l’Associació de Veïns de la
Verneda Alta, que havia afegit aquest qualificatiu, “alta”, obligada per les
arbitrarietats de Govern Civil a l’hora d’aprovar els estatuts de la nova entitat,
el setembre de 1975. Al principi el logotip era molt lleig, però un veí que
sabia dissenyar, Matías Rodríguez, en va fer un de més maco, uns verns –
l’arbre que va donar nom al barri– i una senyera en forma de corda que els
aplegava. Va ser l’instrument per divulgar tot el que feia l’associació,
especialment la proposta de Pla Popular per modificar les idees del Pla
Comarcal, que no convencia els veïns perquè no atenia moltes de les seves
reivindicacions.
Perquè això era al principi una associació de veïns: una veu plural per
reclamar el que no es tenia. I a la Verneda tot estava per fer: hi mancaven
zones verdes, ambulatoris, escoles, centres on trobar-se la gent, biblioteques...
Va ser la força de les associacions –la de la Verneda Alta i la de Sant Martí
de Provençals, al principi molt poc combativa però després infatigable– la
que va generar els canvis que vindrien, no sense insistir-hi, fins i tot quan ja
havíem deixat enrere la dictadura i vivíem en democràcia.
Marc Genestar, que va ser president de la Verneda Alta i que ara té la sort
de viure a Menorca, ha escrit per a aquest llibre unes paraules ben certes:
“Ara, quan passejo pel barri, vint-i-cinc anys després de tota aquella moguda
(es refereix al Pla Popular), i veig els equipaments i les zones verdes
aconseguides, em sembla un somni.” En el mateix sentit el periodista Jaume
Fabre va parlar l’any 2000 de “transformació quasi miraculosa de la Verneda
els deu últims anys”. Cal estar-hi d’acord, sobretot si tenim ben present
d’on es venia: d’un mar de ciment sense gairebé res més. Això no significa
que tot estigui aconseguit i que no calgui lluitar, sinó que, de vegades, és bo
aturar-se i fer un cop d’ull al camí recorregut procurant evitar qualsevol
personalisme. La Verneda va canviar perquè molts hi van posar el seu gra de
sorra. I també, per què no reconèixer-ho, quan les noves autoritats municipals
es van adonar de les grans mancances d’un barri immens.
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El repàs d’una història de gairebé trenta anys constata el camí que s’ha
fet. El llibre que teniu a les mans no descriu només les lluites urbanes, sovint
es deté en el detall que a alguns els pot semblar insignificant, com ara el
record dels camps de cols i de les pudors de la fàbrica Roig. No menystinguin
aquestes evocacions, són igualment visions i olors que formen part de la
història col·lectiva.
Del que poden estar convençuts és que, sense les moltes hores perdudes
pels veïns més conscienciats, no gaudirien tots del barri que ara és la Verneda:
no és el millor lloc de Barcelona, però segur que ha deixat de ser un dels més
deshumanitzats i ara resulta agradable viure-hi.
Josep M. Huertas
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Els primers temps
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La dècada dels 60 es va caracteritzar pel desig de millorar la societat. La paraula
compromís estava de moda. Eren moltes les persones que van adoptar un compromís social.
En aquell moment el compromís social venia de dos camps ben diferents
però amb finalitats semblants. D’una banda, hi havia els homes i dones afiliats
a partits polítics d’esquerra en la clandestinitat. De l’altra, la gent que formava
part de les comunitats cristianes de base, contestatàries amb la jerarquia eclesiàstica, que dedicaven el seu temps lliure a lluitar per millorar la societat. També
hi havia persones que, a la vegada que estaven afiliades a partits polítics d’esquerra, eren membres de comunitats cristianes de base. Un altre sector important era el de la gent que podia sentir-se més o menys pròxima a alguns partits
polítics, però que no s’hi havia afiliat. Els motius de la no-afiliació eren diversos, entre ells el risc que comportava en aquell moment estar afiliat a un partit
polític: no oblidem que estaven prohibits.
Si bé la idea de constituir una associació de veïns va sorgir d’una comunitat
cristiana de base, ben aviat s’hi van afegir membres de partits polítics d’esquerra que lluitaven en la clandestinitat.
L’any 1973 un grup de persones conscients de les mancances socials, culturals i urbanístiques del barri de la Verneda, es van reunir a la parròquia dels
sagramentins, que llavors estava ubicada als baixos dels números 15-17 de l’actual carrer de Josep Miret (abans Cantàbria, 56 tras), per tal d’engegar una associació de veïns. Eren pocs i calia buscar més gent. Aquesta idea, cadascú la va
comunicar a amics i coneguts. En successives reunions van veure com anava
augmentant el nombre de persones de totes les edats i opcions polítiques o
ideològiques unides per un objectiu comú: treballar per millorar el nostre barri
de la Verneda i fer-lo més habitable. Convertir en un poble arrelat a un barri,
una massa de gent heterogènia que havia arribat de tots el cantons de la geografia de l’Estat espanyol.
Gestació de l’Associació de Veïns
Ningú coneixia exactament els tràmits que calia seguir per legalitzar una associació de veïns. Uns quants es van posar en contacte amb altres associacions ja
existents (Sant Andreu, Nou Barris, etc.) perquè els orientessin sobre la manera
de presentar els estatuts. Un altre grup es va adreçar a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que feia poc que havia canviat la seves
finalitats.
Recordem que en un principi la FAVB era una federació d’associacions de
comerciants agrupats per carrers i que una de les seves finalitats principals consistia a treballar conjuntament per guarnir i enllumenar els carrers per Nadal.
D’aquí els venia el nom de bombilleros. Aviat les associacions de veïns més com-
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MEMBRES FUNDACIONALS
Luis Babarro
M. Carme Lloret
Gracia del Campo

Marc Genestar
Francesc Pons
Lluís Moral
Marisa Manera

batives i compromeses es van fer sòcies d’aquesta federació; al principi amb
l’objectiu principal d’obtenir una cobertura legal; després per donar-hi una nova
orientació: que representés totes les associacions de veïns que es volguessin
federar. El 1977, les associacions combatives van prendre la junta de la FAVB i
van deixar enrere l’etapa bombillaire.
Mentre esperava la legalització de l’associació, el grup promotor va creure
convenient conèixer per boca dels veïns de la Verneda quins eren els problemes
que tenia el barri. Va confeccionar, doncs, una enquesta que va adreçar a una
mostra representativa de la seva població. Els resultats van servir de base a
l’hora de confeccionar el Pla Popular.
En una reunió es va prendre l’acord de nomenar la Junta Gestora, que seria
l’encarregada de tramitar oficialment l’aprovació dels estatuts. A principi del
1974 van presentar els estatuts al Govern Civil (màxima autoritat de la província, avui substituïda per la figura de la Subdelegació del Govern, amb menor
pes polític), el qual havia de seguir el tràmit següent: un cop rebuts, ho comunicava als responsables del districte municipal corresponent, el qual donava o no
el vistiplau, o bé manifestava les seves objeccions.
En els estatuts presentats hi figurava el nom que portaria l’associació: es
diria Associació de Veïns de la Verneda. També hi constava la seva demarcació:
l’espai comprés entre els carrers Ca n’Oliva, Gran Via, Agricultura i Ronda de
Sant Martí. En aquell moment aquest territori estava dividit entre dos districtes
municipals: el Districte IX, que arribava fins al carrer Huelva i estava governat
pel Sr. Calvo, i el districte X, que arribava fins a la Gran Via i el regidor del qual
era el Sr. Canalda, molt amic del president de l’Associació de Veïns de Sant
Martí de Provençals.
El març del mateix any, el Govern Civil va tornar els estatuts amb les anotacions següents: «La Verneda es un barrio muy extenso en el que ya existe una
asociación de vecinos. Por consiguiente han de cambiar el nombre que delimite
su campo de actuación.»
La Junta Gestora, en una carta de rèplica enviada al governador civil amb
data de 23 de novembre de 1974, va respondre que el barri de la Verneda era

L’ESCUT
L’històric escut de l’Associació de Veïns de la Verneda Alta és obra de
Matías Rodríguez, un grafista que participà en les lluites veïnals des
de primera hora. En l’escut hi figuren cinc verns (arbres que donen
nom al barri) sobre una corda nuada amb els colors de la bandera,
que simbolitzen la unitat de tots els veïns del barri.
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RECORDS DE LA LLUITA PER UN BARRI MILLOR
HEM DE SEGUIR LLUIT
ANT
LLUITANT
Vaig ser una de les persones que vaig impulsar i fundar l’associació de veïns de la Verneda. Llavors viviem en un dels blocs
de la Cooperativa Montseny, concretament el que dona a Cantàbria. A casa meva vàrem fer moltes reunions pre i post
fundació. Lamentablement (o afortunadament...) ja han passat gairebé trenta anys i són molt poques les coses que recordo.
Aleshores en Josep Maria (el meu marit) i jo formàvem part d’una comunitat cristiana del barri d’on vam sortir part dels
promotors de la associació de veïns. El que voliem, tots plegats, era treballar per la dignificació del barri i la conscienciació
de la seva gent. Els capellans de la parròquia (sagramentins) ens van ajudar cedint-nos en diverses ocasions els seus locals
per reunir-nos. Tota la nostra tasca s’ha d’entendre dins del context sociopolític d’aquells anys (1972, 73, 74...), a les
acaballes d’una dictadura franquista que per salvaguardar-se augmentava dia a dia la seva agresivitat i repressió.
Recordo amb tendresa companys i companyes amb els que vaig compartir aquells moments difícils i engrescadors: En
Marc, en Lluis Moral (que ja s’ha avançat pel camí de l’infinit) en Julio, la Fina, en Lluis Babarro... Demano perdó perquè
se que em deixo noms importants... però la memòria em falla. No sabria, en alguns casos, recordar quins vàren ser els
companys d’abans o de després de la fundació de l’associació de veïns... però és igual. Vist en perspectiva, totes i tots
vàrem posar el nostre granet de sorra per fer realitat un projecte trascendental per el nostre barri.
Crec que el dia de la reunió on es constituia l’associació ens vàrem reunir en un bar. Ah, hi havia també un policia de la
brigada político social vigilant que no fessim rès de caire subversiu! Em va tocar el carnet número 3.
Posteriorment la nostra associació va lluitar per aconseguir millores urbanístiques al barri (plaça de La Verneda, treure
els barracons i fer una escola al Pont del Treball...).
Ara les coses han canviat molt. Amb la democràcia i la “normalització” política les associacions de veïns van perdre
una certa empenta que, sembla, ara estan recuperant.
Crec que d’obstacles sempre n’hi ha i que hem de seguir lluitant, des de les associacions de veïns o bé des de els
col.lectius cívics ben diversos que tenim al nostre abast.

Gràcia del Campo

molt gran i que la seu de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals es
trobava en un extrem del barri, mentre que la nostra es trobaria a l’altre extrem.
Pel que fa a la denominació, el grup promotor de la nostra associació va
decidir afegir un qualificatiu al nom de Verneda. Però quin adjectiu es podia
donar a un barri que té un nom ben propi? Després de molt rumiar es va optar
per triar el nom de Verneda Alta per dues raons: perquè era un nom que s’escrivia i es pronunciava igual en català que en castellà, i perquè al costat del riu
Besòs ja hi havia un grup de habitatges que també portaven el nom de Verneda
(la Verneda Vella) i el nostre barri estava més allunyat del riu, i per tant en un
punt més alt. En honor a la veritat cal dir que aquest afegitó no va fer mai gràcia
a la gent de l’Associació, però el van haver de posar per imperatiu legal.
El projecte d’estatuts degudament corregit va ser enviat un altre cop a Govern Civil i un altre cop va tornar denegat. Aquesta vegada l’objecció venia del
regidor president del Districte X. Al·legava que al barri ja hi havia una associació de veïns –la de Sant Martí de Provençals– i que no era convenient que se’n
creés una altra. A més, dins el barri hi havia una altra associació de veïns: la
Asociación de Cabezas de Familia. El seu àmbit territorial comprenia l’espai
que hi ha entre el Pont d’Espronceda i el Besòs.
Els promotors sabien que aquest regidor posaria impediments per tal que la
nova associació de veïns no s’aprovés, atesa la relació, ja esmentada, que tenia
amb el president de l’Associació de Sant Martí de Provençals.
Al Registre d’Associacions que hi ha a l’Arxiu de la Generalitat es troba el
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Els límits de l’Associació de V
eïns van acabar sent TTreball,
reball, ronda de Sant Mar tí, Ca
Veïns
n’Oliva i Guipúscoa

motiu de les dues denegacions dels estatuts, com s’explica tot seguit.
El governador civil va demanar a l’Ajuntament de Barcelona un informe
sobre la possible conveniència de legalitzar una associació de veïns. El concejal
(regidor) del Districte X va sol·licitar a les dues associacions que hi havia al
barri de la Verneda (Sant Martí de Provençals i Cabezas de Familia) el vistiplau
per autoritzar la nova associació.
L’Asociación de Cabezas de Familia va respondre negativament amb una carta
adreçada al regidor on entre altres consideracions deia: «Consideramos que la
extensión que solicita (la gestora de la nueva asociación) para sus actuaciones no
se ajusta al espíritu que inspira la creación de la asociación de vecinos, sino el de
sus calles, festejos, y alguna generalidad defensiva ante los poderes públicos [...]
Que la legalidad de la entidad solicitante dañaría la nobleza cívica i los valores
que atesoran las peculiaridades de la familia en sus intenciones pacíficas.»
Per poder aconseguir l’aprovació dels estatuts els promotors van decidir retallar l’àmbit territorial d’actuació de la nostra associació: van traslladar el límit
est de la Gran Via al carrer Guipúscoa. D’aquesta manera la major part del
territori corresponent a l’associació estaria dins el Districte IX i el regidor president que hauria de donar el vistiplau a la nova Associació de Veïns seria el Sr.
Calvo, que tenia una actitud més oberta.
Finalment, el setembre de 1975, el Govern Civil va enviar els estatuts degudament aprovats. Ja es podia començar.
L’assemblea fundacional va tenir lloc al bar López del carrer de Campo Arriaza
(actualment Camp Arriassa), on es va constituir la primera junta.
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MEGÀFON EN MÀ
El megàfon (segons el Diccionari de la llengua catalana és un aparell format per una botzina cònica i una embocadura,
que serveix per a reforçar sons, especialment la veu, i transmetre’ls a distància) és una eina que tingué el seu moment
àlgid fa uns anys, en l’època de la transició política, i també social.
Tot açò ve a compte de la utilitat que els grups de persones, homes i dones, donàrem en el seu moment a aquest “estri“
a la Verneda, mitjançant les convocatòries de l’Associació de Veïns.
A mi en vénen al cap les dotzenes de vegades que vaig “passejar” pels carrers de la Verneda, i molt especialment pel
carrer Cantàbria, megàfon en mà, per cridar a les manifestacions els homes i dones de la Verneda per tal de reivindicar
escoles, ja fóra l’escola infantil, o bé l’escola del solar del Pont del Treball (que al final s’aconseguiren, tot s’ha de dir,
també gràcies al megàfon).
La veritat és que, amb la distància dels 25 anys passats, les coses han canviat molt i molt. Possiblement han perdut
l’encant de la combativitat, de la reivindicació, de l’inconformisme davant situacions de mancances, però també crec que
d’aquell treball n’ha sortit una situació de més prestacions, de més benestar, per a la gent del barri, però que la serenor
del temps ens ha demostrat que sense el megàfon (i el que ell ha significat), sense el Pla Popular, sense sortir al carrer, etc.,
no s’hagueren aconseguit.
Si realment ha estat i és així, jo em don per ben satisfet, encara que no em coform, perquè la mateixa serenor del temps
ens demostra que sense la lluita, diguem-li ara la pressió social, res no s’aconsegueix, i aquesta pressió ha de continuar,
perquè res mai no s’acaba, ja que les coses només s’obtenen i s’arrebassen amb aquest treball constant, mai no se
regalen.

Tomeu Febrer

Com era preceptiu en el règim franquista, a l’assemblea hi van ser presents
dos policies nomenats pel Govern Civil a fi que l’ordre del dia fos degudament
seguit. Un dels policies, en to distès, va comentar: «Supongo que no hablaréis
de la pena de muerte», fent referència a les execucions de militants antifranquistes
que havien de tenir lloc el 27 del mateix mes, i que van ser les últimes del règim.
Fins a final d’octubre el local social era el domicili particular d’uns socis,
situat al carrer de Puigcerdà. A principi de novembre es va poder llogar un local
al carrer de l’Estartit. Aquest local va ser la seu de l’entitat durant cinc anys,
fins que es va traslladar al local actual del carrer Camp Arriassa.
Relació amb l’Associació de Veïns Sant Martí de Provençals
Ja s’ha dit que a l’extrem sud del barri de la Verneda funcionava des de principi
dels anys 70 l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, que tenia com
a finalitat organitzar partides d’escacs i promoure entre els socis fons d’inversió. Tots els veïns que organitzaven la nova Associació de Veïns de la Verneda,
com que no podien actuar corporativament, van decidir escriure cartes al director dels diaris barcelonins denunciant la manca d’interès pels problemes del
barri per part d’aquesta associació.
Un dia, en una de les moltes reunions que els gestors de l’Associació de Veïns
de la Verneda tenien al local dels sagramentins, va venir un grup de veïns, pertanyent al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) per demanar-los consell i suport a fi de poder presentar una alternativa a la Junta que hi havia en
aquell moment a l’Associació de Veïns de Sant Martí. La resposta va ser positiva i totes les persones de Verneda Alta es van fer socis de l’Associació de Sant
Martí.
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El gener de 1975 va tenir lloc als locals dels Jesuïtes del Clot l’acte de renovació de la junta. Hi havia dues candidatures: la continuista presidida pel Sr.
Coderch, i la renovadora presentada pel Sr. Cardona. El resultat va ser que la
candidatura psuquera (del PSUC) amb l’ajuda dels vots de Verneda Alta va quedar guanyadora. Immediatament, l’entitat va prendre una orientació pròpia de
les associacions de veïns de barri reivindicatives.
Ara ja hi havia una associació de veïns reivindicativa al barri. Per què n’hi
havia d’haver dues? Per què no «congeleu» la vostra associació de veïns i treballeu en la de Sant Martí? Aquesta va ser la proposta que la nova junta de Sant
Martí va fer a la gent de Verneda Alta.
La resposta que se’ls va donar es podria desglossar en diversos arguments.
Verneda Alta ja havia presentat els estatuts i tenia molt clara la manera com es
volia treballar. Ells eren molts i els de Sant Martí només eren la Junta estricta. A
més, el barri de la Verneda és molt extens. L’àrea d’influència de l’Associació de
Sant Martí era en un extrem del barri, i com que el de la nostra associació era a
l’altre extrem, difícilment hi podria haver duplicitat. D’altra banda, davant les
autoritats municipals dues associacions de veïns reivindicatives serien més eficaces que una.
Malgrat tot, el grup de Verneda Alta va treballar conjuntament amb la Junta
de Sant Martí fins que es va aprovar l’Associació. Després hi ha hagut una
estreta col·laboració entre les dues associacions en punts que afectaven tot el
barri; però també, malauradament, discrepàncies sobre la manera d’enfocar certs
problemes, com ara el Parc, el carrer Guipúscoa o el metro.
El barri de la Verneda el 1974
L’any 1974 el barri de la Verneda disposava encara d’uns pocs solars lliures.
Aviat, però, aquests solars es van anar edificant.
La major part del barri és fruit del pla anomenat Plan Comarcal de la Zona
Levante-Norte, aprovat el 16 de juliol de 1956, que després de les modificacions
de rigor va convertir-se en el Polígon de Sant Martí, aprovat el 17 de desembre
de 1962. En aquesta part del barri hi ha un equilibri entre el volum edificat i els
grans espais lliures: carrers amples, edificis alts distribuïts més per blocs que per
carrers, amb una mitjana d’uns 10 pisos d’alçada, amb absència de cases baixes
unifamiliars. Aquesta part del barri comprèn l’espai que hi ha entre els carrers
de la Gran Via, Agricultura, ronda de Sant Martí i l’actual rambla de Prim.
A la part compresa entre els carrers de Camp Arriassa i Ca n’Oliva hi ha un
excés d’edificació en detriment de vials i espais lliures.
Al barri també hi ha el nucli més antic del que havia estat el municipi de Sant
Martí de Provençals, annexionat a Barcelona el 20 d’abril de 1897. A més de la
Verneda, comprenia els actuals barris del Clot, la Sagrera i Poblenou). És un
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DE LOS CAMPOS DE COLES AL TGV
En diciembre de 1962, con una nevada que ha resultado ser histórica, vinimos a vivir a la Verneda, a los bloques
construidos por la Obra Sindical del Hogar (hoy Adigsa). Podemos presumir de que en las fotos de la época, entre la
iglesia de Sant Martí y nosotros sólo había campos de coles, muchas ratas y, algunas noches, un mal olor de la fábrica
Roig que te despertaba.
Por el camino de barro que llegaba a los bloques no querían pasar los taxistas y el medio de transporte público más
cercano era la estación de metro de la Sagrera.
Fue creciendo el barrio y el punto de reunión de los que estábamos interesados en mejorarlo fue la iglesia de los
Sacramentinos de la calle Menorca. La colaboración del padre Primitivo nos permitía hacer reuniones clandestinas con la
excusa de repasar el catecismo holandés, que en aquel momento era lo más progresista entre las comunidades cristianas
de base. De allí salieron los fundadores de la Asociación de Vecinos, que a lo largo de este tiempo tanto hicieron por las
mejoras de este barrio.
Los que no conocieron aquella primera época quizás no podrán valorar tanto el cambio realizado. Seguro que faltan
cosas pero disfrutamos de espacios ajardinados, centros de reuniones (el Centre Cívic en el antiguo edificio Gaudí) donde
jóvenes y mayores disponemos de espacios para aprender y pasar el rato, polideportivos, conservación del patrimonio
histórico de este barrio y, para los que nos vamos haciendo mayores, el centro de día de la Residencia de la Verneda.
Recuerdo algunas de las actividades de la asociación con especial cariño. El Esplai, que colaboró en formar a muchos
de nuestros hijos y que unió a muchas familias y se hicieron grandes amigos La lucha por la desaparición del
barraquismo, salvar solares para equipamientos, las masías...
Esperamos a que construyan la estación del TGV para ver qué nuevos cambios se producen en el barrio con este proyecto.

Francisco Pons Sala

conjunt històric consistent en l’església parroquial –un edifici gòtic del segle
XV–, la rectoria i tres masies que en aquell moment encara estaven habitades
pels seus masovers o propietaris, que treballaven els camps del voltant. Més
tard aquest nucli històric formaria part del parc de Sant Martí.
Finalment, a la banda de ponent de la Verneda i al costat de la via del tren de
Portbou, hi havia més d’un quilòmetre de barraques ocupades per gitanos. Era
el que es coneixia com el barri de la Perona. Fins al seu desmantellament i la
posterior integració dels seus habitants a diferents barris de Barcelona, va donar
lloc a molts problemes de convivència i va ser un motiu de preocupació constant de l’Associació de Veïns, com es veurà després.
Un barri de nova creació, fruit de l’especulació
La Verneda, com la majoria de barris perifèrics de Barcelona i la seva àrea metropolitana, va ser fruit de l’especulació. Això vol dir que no solament no es va
construir, sinó que es va deixar de planificar, una sèrie d’equipaments, zones
verdes, etc. tan necessàries per a la correcta vertebració del barri.
Quasi la totalitat de les construccions del barri de la Verneda són posteriors
al 1968. Per tant, el podem considerar com un barri de nova creació. El 1975, la
majoria d’habitatges feia menys de cinc anys que estaven construïts i encara
quedaven alguns solars per edificar. Això suposa que la major part de veïns
venien de fora. És normal, doncs, que el barri no tingués cap mena de tradició
cultural ni associativa. Aquesta característica serà valorada d’una manera concreta per l’Associació de Veïns a l’hora de fomentar la vida cultural.

20

El Pla Popular

21

RECORDS DE LA LLUITA PER UN BARRI MILLOR

L’any 1976, durant el mandat de l’alcalde Enric Massó, l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar i va sotmetre a informació pública el Pla General Metropolità (PGM), que era la revisió del Pla Comarcal de Barcelona de 1953. En
aquest pla hi havia detallats cadascun dels equipaments, zones verdes, espais
per edificar, etc., que en un futur s’havien de dur a terme, com també el Primer
Cinturó de Ronda.
L’Associació de Veïns va considerar que aquest pla no preveia les necessitats
del nostre barri. Hi mancaven escoles, guarderies, centres socials, places, un
centre sanitari, un poliesportiu, un parc, etc. Va decidir, per tant, impugnar el
pla, emparant-se en el dret que hi tenia segons la legislació vigent.
No es volia que la impugnació fos una simple oposició al pla de l’Ajuntament, sinó que es va confeccionar un pla alternatiu del nostre barri en què
figuressin sobre el mapa tots els equipaments, zones verdes, parc, places, línies
de transport, etc., que el barri necessitava. També s’hi va incloure el deure que
tenia l’Ajuntament d’eradicar les barraques de la Perona i proporcionar habitatges dignes als seus habitants. Aquest pla va ser aprovat en una junta ampliada
de l’Associació de Veïns. Se li va donar el nom de Pla Popular. Va ser presentat
a l’Ajuntament el 7 de febrer de 1977. Paral·lelament, se’n van imprimir 500
exemplars.
L’any següent, ja amb més calma, l’Associació de Veïns va revisar el Pla
Popular i s’hi van introduir petites modificacions urbanístiques. S’hi van afegir,
a més, tot un seguit de punts alguns dels quals vint-i-cinc anys després semblen
utòpics, però que en aquell moment reflectien l’interès perquè el nostre barri
fos el més habitable possible i, en definitiva, molt més humà. Es lluitava per un
barri en què la convivència i la solidaritat fossin els valors aglutinadors dels
veïns. Així, en aquest pla hi podem trobar projectes culturals i socials que van
des de la creació d’un ateneu popular fins a la planificació de menjadors comunitaris.
Un cop confeccionat i redactat el Pla Popular (que podeu consultar a l’annex
Documents) amb la participació de tots els membres actius de l’Associació de
Veïns, es van convocar tots els veïns de la Verneda Alta a una assemblea per tal
que fos aprovat pels mateixos veïns, fossin socis o no de l’Associació de Veïns.
Aquest acte d’aprovació va tenir lloc el dia 9 de juny de 1978 a l’Institut Bernat
Metge.
Contingut del Pla Popular
Tal com s’ha dit abans, a més de la planificació del barri que es detalla en el
plànol de la doble pàgina següent, l’Associació de Veïns també considerava
primordials per al barri altres qüestions, com ara: la necessitat que el metro
arribés al barri i el reforçament de les línies d’autobusos; la demanda de menja-
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RECORDS DEL PLA POPULAR
Recordo que mentre jo era president de l’Associació de Veïns “La Verneda Alta” - devien córrer els anys 76 ó 77 encara no teniem democràcia, viviem sota la dictadura franquista.
En aquells anys la majoria dels que treballavem a l’Associació lluitavem contra el franquisme, però no tots ho feiem de
la mateixa manera.Uns volien una democràcia representativa basada en eleccions periòdiques...Uns altres, més
somiadors, anaven més enllà: a més a més de democràcia, volien més justícia, mès participació, més igualtat.
Jo era d’aquests darrers, i per aconseguir aquesta meta era necessari que la majoria de les persones es mobilitzessin,
creant amb la seva participació constant elements que apuntaven cap a una democràcia justa i participativa.
Per tot això, i donat que estava a la vista que la barriada dormitori de la Verneda era un producte del capitalisme més
especulatiu, una manera de fer concienciar i moure la gent era cercar una imatge que, alhora que partigués de la situació
real del barri contingués una via o un llistat de solucions i de millores pel barri.
Aquesta imatge era el Pla Popular. De fet aquest Pla va néixer, entre altres coses, del meu estudi dels plans parcials de
la zona que anava a consultar al Col·legi d’Arquitectes.
Les idees centrals del pla era fer reduir les possibilitats d’edificabilitat d’habitatges, corregir la manca de previsions
d’equipaments de tot tipus, evitar que partiguessin el barri en dos amb el I Cinturó que havia de passar per c/ Prim, reivindicar
les zones verdes previstes i que mai es feien...En el fons era un projecte popular per una millora de la qualitat de vida.
Vam fer un nou plànol del barri, on en cada solar buit hi havia un hospital, escoles, zones verdes... I aquesta imatge del Pla
popular va calar com una pluja fina en molta gent del barri de manera que quan venien les excavadores per començar noves
obres seguint les directrius dels plans parcials oficials hi havia mobilitzacions per oposar-s’hi. A partir de la nostra presió
l’Ajuntamnet de Barcelona ens va començar a tenir en compta. Més endavant els especuladors i les constructores venien a
l’Associació per negociar abans de començar cap obra... I així es van aconseguir moltes de les reivindicacions del Pla Popular.
Ara quan passeig pel barri, vint i cinc anys després de tota aquella moguda, i veig els equipaments i les zones verdes
aconseguides, em sembla un somni...Però no ho és, encara existeix a la memòria de molts de veïns i exveïns de la Verneda
Alta.

Marc Genestar

dors i bugaderies públiques; la supressió de les barraques de la Perona i que es
proporcionessin als seus habitants habitatges dignes. Altres aspectes urbanístics considerats eren la planificació de semàfors, les voreres, els sentits de circulació dels carrers i els aparcaments.
També s’hi plantejaven qüestions més generals: el foment de la vida col·lectiva; el paper de l’Associació de Veïns dins el barri i les reivindicacions polítiques generals que podien afectar el funcionament dels barris (recordem que
encara no hi havia ajuntaments democràtics).
Importància del Pla Popular
No consta als autors que cap altra associació de veïns hagués confeccionat un
pla alternatiu al Pla Comarcal tan detallat i complet com el de l’Associació de
Veïns de la Verneda Alta.
Amb aquest instrument a la mà, els arguments eren molt més fàcils de defensar. Va ser a partir del Pla Popular que l’Associació de Veïns va començar les
lluites i les negociacions, tant amb l’Ajuntament com amb els propietaris dels
solars. Qualsevol lluita o reivindicació sempre tenia com a referència el Pla, en
què figuraven totes les millores urbanístiques, socials i culturals del barri.
L’Associació actuava amb contundència quan calia evitar fets consumats i
aconseguir que l’Ajuntament comprés solars sense edificar. Però quan això s’acon-
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seguia, intentava entrar en una fase de negociació en relació amb la planificació dels futurs equipaments i zones verdes.
Caldria destacar el paper important i decisiu
que va tenir el llavors director general d’Urbanisme de Barcelona, Joan Antoni Solans, que va
promoure la compra de solars i edificis per a futurs equipaments. Es poden destacar, entre altres solars, els següents: el de la fàbrica S.F. Vila,
el de la fàbrica Roig i el de Mirurgia.
Cal dir també, en honor a la veritat, que l’equip
Maragall es va tornar a vendre a particulars alguns dels solars comprats per l’Ajuntament per
a futurs equipaments del barri.
En alguns casos, com el del Pont del Treball
(escola d’FP) i la plaça de la Verneda, els veïns
van haver d’actuar amb més rapidesa i energia
que mai per impedir unes obres que ja havien començat. Aquestes lluites van
generar violència, no per voluntat dels veïns, sinó a causa de la repressió exercida pels poders públics.
En altres mobilitzacions, el paper de gestió i impuls era la feina més important de l’Associació, ja que, encara que no hi hagués cap amenaça imminent, es
volia tenir la seguretat que l’Ajuntament adquiriria un determinat solar per
construir-hi l’equipament que es reclamava. En són exemple la lluita de la fàbrica S.F. Vila (per a un equipament sanitari) i la dels Horts (per a una escola).
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L’Associació de Veïns va intentar tenir una perspectiva àmplia davant de la
realitat. El fet mateix d’impulsar el Pla Popular com a perspectiva de conjunt de
les nostres reivindicacions, n’és una mostra significativa.
Així, hi havia una voluntat d’entroncar les reivindicacions concretes de barri
amb la defensa d’una cultura popular alternativa, amb actituds solidàries amb
altres col·lectius i amb preses de posició de caràcter polític. Aquestes últimes es
poden entendre com les reivindicacions i actituds que s’adopten envers els poders públics i el marc institucional i jurídic.
Es pot distingir entre les reivindicacions generals definides en el Pla Popular
i les posicions que es van anar prenent davant de situacions o fets concrets.
Aquestes darreres eren de fet la plasmació pràctica de les primeres.
Les reivindicacions generals
Com es pot veure al capítol 10 del Pla Popular, l’Associació reivindicava les
llibertats d’expressió, reunió i associació, i concretament demanava el control
popular dels mitjans de comunicació oficials (antics òrgans franquistes), les subvencions per a les revistes de barri, la legalització automàtica de tots els partits
i associacions populars mitjançant la simple inscripció en un registre, el ple dret
d’assemblea i d’autoorganització a les empreses, la derogació de la Llei d’associacions de 1964 i del Decret del Santoral de Martín Villa (que obria la porta a la
fragmentació associativa dels veïns sobre la base de crear múltiples associacions, cadascuna amb un nom de sant!).
També es reivindicava la substitució de les forces d’ordre públic heretades
del franquisme per altres de caràcter democràtic i dependents de la Generalitat
i els ajuntaments; la plena autonomia de Catalunya i l’exercici del dret d’autodeterminació; com a primer pas d’aquest procés, el restabliment provisional de
l’Estatut de 1932 i la convocatòria d’eleccions al Parlament, el qual hauria d’elaborar un nou Estatut que establís un elevat grau de competències autonòmiques, incloent-hi l’autonomia financera i legislativa; es reclamava paral·lelament
la desaparició de la província com a unitat administrativa artificial, de les diputacions i els governs civils. També s’incidia en els mecanismes formals democràtics: lleis electoral i de règim local democràtiques i catalanes, supressió de la
Regla d’Hondt d’assignació d’escons (perquè distorsiona la proporcionalitat del
sistema electoral) i d’altres limitacions de la representació popular i de les minories, sufragi universal a partir dels 16 anys i dret a elegir la forma d’Estat.
Baixant a un nivell més proper, el pla reclamava la creació d’organismes comarcals i metropolitans democràtics, el reconeixement de l’autonomia municipal, la derogació de la Llei del sòl i el Pla Comarcal i l’enjudiciament dels especuladors i estafadors. Val la pena destacar una reivindicació democràtica avançada: ajuntaments elegits i controlats pel poble.
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UNA ORGANITZACIÓ CIUTADANA FORTA
Els primers contactes que vaig tenir amb el barri i la seva gent, va estar amb motiu de la decisió d’instal·lar-nos en la
nostra residència en Campo Arriaza a partir de la nostra boda. No era difícil observar la existència d’un barri amb
mancances de tota mena, no solament de les infrastructures i equipaments imprescindibles, si més no d’allò que podíem
considerar mínim, com podien ser l’asfalt dels carrers, arbres i enllumenat, tot i el contrasentit que s’hi deduïa, donat que el
creixement era garantit.
Per la meva trajectòria sindical i social vaig donar-me de que no podia ser aliè al moviment que per els anys 70-80
naixia a Barcelona i el del meu barri m’oferia les eines per poder participar en la dignificació d’una part de la ciutat. El
moviment de pares i mares dins l’Esplai de l’Associació de Verns de la Verneda Alta va significar la possibilitat de que els
meus fills formessin part d’unes activitats d’esbarjo, culturals i cíviques que significaren una plena integració social i la
captació d’uns valors democràtics que s’hi derivaven de la dinàmica diària de l’Esplai.
Han estat molts els temes en els que varem posar esforços individuals i col·lectius, sempre trobaves al final del dia
qualcú raonament per sentir-te satisfet. Abans de marxar del barri vaig veure una millora global considerable. Se que hi
ha ciutadans que consideren que les coses haurien estat igual de no haver estat nosaltres. Jo considero que el pastis de
mancances urbans era força superior a la capacitat de finançar-los i els barris que no tenien una organització ciutadana
forta que estirés dels “fils” per arrossegar actituds i projectes envers el barri no avançaven en les seves aspiracions.
De totes les meves vivències en el període pre i post democràtic, a l’antic barri meu, hi ha una que m’ha deixat un record
agre, el gran conflicte sostingut entre la comunitat paia i la gitana envers el procés d’eradicació del barraquisme.
Observar la manca de projecte i decisió política municipal respecte una solució humana al conflicte i les animositats
violentes en ciutadans/es d’origen forani poc sensibles a la comprensió ample, llarga, profunda i negre d’aquest tema.

Angel Chica Castro

Les posicions concretes
L’Associació de Veïns es va adherir i va participar a manifestacions: les de l’1 i
el 8 de febrer de 1976, per la llibertat, l’amnistia i l’estatut d’autonomia, convocades per l’Assemblea de Catalunya com a organisme unitari de l’oposició
antifranquista; la que es va fer el juny de 1976 per demanar l’amnistia laboral i
expressar la solidaritat amb els acomiadats de Motor Ibérica; la de l’11 de setembre de 1977, per l’Estatut (els veïns del barri van sortir de la plaça de la
Verneda per anar junts al passeig de Gràcia). L’Associació també en va convocar directament, com la que es va fer el novembre de 1976 contra la carestia de
la vida i l’atur, i per l’amnistia laboral.
Paral·lelament, s’elaboraven documents que es publicaven com a article a
Verneda Unida (butlletí de l’Associació) o com a full separat: el document que
criticava el referèndum per a la Reforma Política de 1976, pel que plantejava i
per les condicions antidemocràtiques en què es realitzava, document que defensava com a alternativa un autèntic procés constituent; el full informatiu davant de les eleccions generals del 15 de juny de 1977, en què es denunciaven les
limitacions de la convocatòria des del punt de vista democràtic; l’article de
febrer de 1977 Pla d’urgència o pla popular, davant de la substitució de l’impopular alcalde franquista Joaquim Viola pel reformista Josep Maria Socías Humbert,
o el document per a la campanya «Salvem Catalunya per a la democràcia».
Altres textos extensos eren el document d’abril de 1978 on es feia balanç de
l’ajuntament Socías, es denunciava la posició del Govern de retardar les eleccions municipals (cosa que significava mantenir els ajuntaments franquistes), s’in-
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MÉS ENLLÀ DE LA NOSTÀLGIA
Quan vaig aterrar a la Verneda, el Caudillo havia mort feia poc, i jo havia fet dues coses que s’estilaven aleshores: la
primera, complir amb el servei militar; la segona, sortir per cames de la casa paterna (i materna) única manera que
teníem els joves inquiets de l’època de viure la nostra vida sense contínues interferències autoritàries.
Com tants altres, jo m’havia polititzat a la universitat, però em feia molta il·lusió incorporar-me al moviment veïnal, com
a nova forma d’oposició a moltes de les coses que em repugnaven del sistema social vigent. El canvi en les meves
circumstàncies personals m’oferia una oportunitat idònia per fer realitat els meus desitjos.
Vaig tenir molta sort. A l’Associació de Veïns de la Verneda Alta vaig trobar un model engrescador de mobilització, de
dinamització social en el sentit més ampli i més sa de la paraula. Però hi vaig trobar molt més. Per a mi va ser una
experiència personal inoblidable, un període no gaire llarg, però molt intens i enriquidor de la meva vida.
Aquí vaig madurar, vaig conèixer el caliu d’una colla de gent diversa però unida per unes il·lusions compartides. La
lluita i la feina sovint feixuga no impedien el riure, l’alegria de viure, l’amistat, l’amor i el desamor…
Al cap de tants anys, malgrat la tristor per la pèrdua de companys i amics, em resulta estimulant reflexionar sobre
aquella experiència, més enllà de la nostàlgia inevitable, amb la mirada posada en un futur que pot ser millor.

Josep Toda

sistia en el caràcter antidemocràtic de la Llei electoral i es criticava la campanya
per l’Estatut centrada en la diada de Sant Jordi perquè tenia uns objectius difusos; el document de 1979 en què es plantejaven les reivindicacions davant de la
convocatòria d’eleccions municipals: no al presidencialisme de l’alcalde; control popular; descentralització; reorganització racional dels districtes (fonamental per al nostre barri, dividit en dos districtes); autonomia municipal en el marc
de l’autogovern i la reordenació territorial de Catalunya; derogació del Pla Comarcal; municipalització del sòl; reconeixement i independència de les associacions de veïns. Igualment es poden fer constar notes de premsa contra la detenció de militants antifranquistes, contra la militarització de certs col·lectius com
els bombers de Madrid, etc.
Mereix un comentari especial l’acta de l’assemblea general ordinària que s’havia
reunit el 23 de febrer de 1981, poques hores després que el tinent coronel Tejero
assaltés el Congrés de Diputats en un intent de cop d’Estat.
La radicalitat democràtica
Podem distingir dos nivells en les reivindicacions: les democràtiques mínimes,
en què l’Associació de Veïns coincidia amb el conjunt de l’oposició antifranquista
aglutinada per l’Assemblea de Catalunya i el seu lema «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia»; i les que pretenien anar més enllà, en el sentit de buscar tant
un aprofundiment democràtic com un marc polític favorable al màxim als interessos populars (ajuntaments elegits i controlats pel poble, derogació de la Llei
del sòl o del Pla Comarcal).
Val la pena destacar les reivindicacions precises que es feien respecte a l’autonomia de Catalunya i a la seva organització territorial; és a dir, la projecció del
barri en el seu marc territorial i nacional. És important tenir això en compte, en
el context d’un barri format majoritàriament per la immigració. Aquest esperit
es va palesar en la participació, ja esmentada, de l’Associació de Veïns en la
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gran manifestació de l’Onze de Setembre de 1977.
Tots aquests plantejaments van ser objecte d’una polèmica important, el desembre de 1976, arran d’unes declaracions del llavors president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Albert Pons Valón. Aquest senyor denunciava la politització de les associacions de veïns i la seva suposada
manipulació «pels partits minoritaris d’un extrem i l’altre».
Pons Valón representava el sector que les associacions de veïns combatives
anomenaven pejorativament bombillero, del qual ja s’ha parlat abans. Aquestes
associacions tenien majoria a la Federació perquè el vot d’una d’elles pesava
tant com el d’una associació de barri. D’altra banda, Pons Valón tenia vincles
estrets amb el reformista Socías, que acabava de ser nomenat alcalde, i preparava un document, que seguia la línia de les seves declaracions, amb els partits
CDC, UDC, PSC i PSUC, que començaven a preparar el seu assalt al futur
ajuntament democràtic i l’abandó paral·lel de les associacions de veïns (seguint
l’estratègia segons la qual la lluita s’ha de portar només en el si de les institucions).
El sector combatiu de la federació representat per associacions com la de
Nou Barris –capdavantera en el debat– o la nostra mateix, va replicar immediatament. Aquest sector no negava la politització com a reacció enfront de les
agressions de la política franquista. Defensava el dret a adoptar les posicions
que es creguessin adients en defensa dels interessos populars, sempre que aquestes fossin fruit d’un debat democràtic, en el qual els militants dels partits tenien
dret a presentar les seves propostes com un veí més. Finalment, demanava la
dimissió del president Pons Valón i l’obertura d’un debat per construir una FAVB
representativa i conseqüent amb la defensa dels interessos populars.
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Vint-i-cinc anys després, es pot afirmar rotundament la validesa d’actituds
com la que es va adoptar en el debat esmentat.
Independència política de l’Associació de Veïns
L’Associació de Veïns, quan adoptava posicions polítiques, no actuava com a
corretja de transmissió dels partits o dels seus membres més «polititzats», sinó
que exercia la seva funció d’organització popular. Una organització reivindicativa no pot ignorar el marc polític global –institucional, legislatiu, de mesures
de govern–, en tant que aquest condiciona la consecució de les seves reivindicacions.
Aquesta línia de treball és vàlida sempre que es facin plantejaments generals
assumibles pel conjunt de veïns, clarament deduïbles de les seves necessitats
com a tals, sense caure en la defensa d’una línia ideològica concreta, d’un programa de partit o d’un mínim denominador comú entre els programes de diversos partits. Vol dir plantejar-se qüestions com ara si una llei ens beneficia o ens
perjudica o es pot millorar, i en quins aspectes. O bé si la forma d’Ajuntament
que tenim és una trava per aconseguir el que volem. O si ens pot ser útil l’autogovern de Catalunya, i quin model d’organització territorial afavoreix més la
intervenció a favor dels interessos populars.
En el marc històric –període final de la dictadura franquista, complexa i contradictòria transició cap a un règim democràtic– en què van néixer i es van
desenvolupar la lluita veïnal i l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, totes
aquestes consideracions generals eren evidents: com es diu en el Pla Popular,
sense un marc democràtic qualsevol lluita esdevé molt més difícil. Els veïns de
la Verneda, com es descriu en altres capítols d’aquest llibre, van tenir prou
ocasions de comprovar-ho. Però, tal com s’ha intentat raonar, la lluita política
no s’acabava amb l’obtenció –que ningú no discutia– d’unes llibertats i uns
drets democràtics bàsics.
Per últim, potser caldria reflexionar sobre el que s’ha aconseguit des d’aleshores. Moltes d’aquelles reivindicacions continuen tenint vigència: Els ajuntaments, ¿són controlats pel poble, més enllà de les votacions que es fan cada
quatre anys? ¿S’han reconegut els nostres drets nacionals? ¿Hi ha una política
eficaç contra l’especulació?
Podríem parlar d’un esperit democràtic radical i popular, que no era evidentment el de la tan lloada Transició Democràtica. Més que revifar la polèmica
sobre les possibilitats que tenia la ruptura democràtica, volem reivindicar aquell
esperit, no en un sentit nostàlgic, sinó amb la voluntat de reflexionar sobre un
conjunt de valors que la democràcia institucionalitzada s’ha encarregat d’arraconar.
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Quatre etapes

Naixement i consolidació (1975-1979)
L’esplendor cultural (1979-1982)
Els anys foscos (1982-1990)
Dels Jocs Olímpics a l’actualitat
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Ahir, l’Associació volia parcs, rambles, semàfors, escoles, recuperar les tradicions, conèixer la nostra història (la de veritat, la que ens havien amagat). Volia
hospitals, menjadors populars, guarderies, clavegueres, transport públic, igualtat social, igualtat per a la dona, solidaritat. Volia nens que aprenguessin la
llibertat des de petits, instituts, carrers asfaltats, fonts, la fi de la intolerància.
Volia la nostra llengua segrestada, volia un barri millor, i també una societat
millor. Avui, el barri té moltes d’algunes coses que es demanaven. Avui, malauradament, no s’han aconseguit moltes de les coses que es volien. Cal continuar.
Tal com érem
No importa com, no importa qui, un bon dia va començar a reunir-se un grup de
veïns i veïnes que tenien en comú la voluntat de transformar el barri, de fer-lo
més digne i habitable (així ho deien). Xerrades, contactes amb altres veïns de
Barcelona que també iniciaven la lluita contra una ciutat monstruosa, fruit de
l’especulació urbanística més voraç, intents de legalització, treball en una altra
associació ja legalitzada (Sant Martí de Provençals) i finalment, a partir de setembre de 1975, una organització pròpia i molta gent disposada a dur a terme
els seus objectius. Entre els anys 1975 i 1979 es van concentrar les principals
lluites de l’Associació. Va ser el període de la predemocràcia municipal. Tots els
barris de la ciutat bullien de reivindicacions, de models de ciutat, de realitzacions urbanístiques pendents.
El Pla Popular
L’Associació va agrupar les seves peticions a les administracions en un instrument que encara avui és vàlid: el Pla Popular de la Verneda Alta.
Aquest fixava tot allò que l’Associació creia necessari per al seu objectiu
final d’aconseguir un barri millor. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics,
el 1979, el Pla Popular va haver de ser el punt de referència indispensable per
als partits polítics que aspiraven a governar al districte.
L’Associació es va mantenir ferma en la defensa del Pla. Moltes reivindicacions van trigar a fer-se realitat, però potser cal destacar-ne una. El punt primer
del Pla Popular declarava la negativa de l’Associació a la construcció de cap
més bloc d’habitatges al barri. La densitat ja era prou gran i la lluita contra la
falta dels equipaments necessaris per als que ja hi vivien era prioritària.
Aquest criteri es va respectar en tots els intents que els constructors van fer
menys en un: el bloc del número 97 del carrer Guipúscoa.
L’esplendor cultural
L’impuls del treball de l’Associació va durar fins al 1982. El període del 1979 al
1982 va suposar un aprofundiment en els aspectes culturals: la recuperació del
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LA LLUITA FÈRTIL
Els amics que fa anys que no visiten el barri, quan vénen, comenten: «La Verneda ja no és el que era.» Aquest comentari
té una doble lectura.
Els amics recorden quan érem nens i enterràvem la sardina en descampats; quan fèiem campana i ens amagàvem en
alguna masia abandonada; quan entràvem a les clavegueres en construcció per viure una aventura emocionant; quan ens
colàvem a jugar al camp del Sant Lluís i acabàvem al cuartel del carrer Guipúscoa.
Els amics recorden quan érem joves i començaven la lluita contra una dictadura que ara reconeixíem; quan
organitzàvem sessions clandestines de cine fòrum; quan sentíem al voltant nostre les desigualtats de dos barris (la Perona i
la Verneda) en un mateix barri; quan ens comprometíem en moviments que naixien arreu; quan discutíem i arreglàvem el
món durant hores i hores, al carrer o al bar (si les parets del Buenavista parlessin!).
Els amics s’enlluernen amb el nou paisatge. Una ronda on abans hi havia barraques. Un centre cívic on abans hi havia
una residència de la Falange. Metro on abans hi havia cues matinals a les parades d’autobús. Carrers asfaltats i amb
semàfors («Recordeu quan anàvem casa per casa a recollir signatures perquè posessin els de Menorca amb Cantàbria!»).
I escoles, nous instituts, parcs, places, poliesportius, casals d’avis... La Verneda ja no és el que era!

José Angel Borlán

carnaval, les revetlles de Sant Joan, els cursets de català, el naixement de l’Escola d’Adults, les primeres jornades de solidaritat amb Llatinoamèrica, el punt
culminant de l’esplai, la nova vocalia d’esports.
I, de sobte, tot va caure.
Les manifestacions antigitanes del setembre i octubre de 1982 van colpejar
fortament l’Associació. Al llarg del conflicte, aquesta va mantenir una ferma
postura de rebuig del racisme. I ho va pagar molt car. L’Associació es va desprestigiar davant una part dels veïns i molta gent activa va marxar.
En aquelles manifestacions no sols es van cremar bosses d’escombraries i
autobusos. També es va cremar un cicle de la història de l’Associació.
Van començar els anys del desencant. Hi va haver l’intent de cop d’Estat de
1981, que va frenar de cop molts projectes progressistes. No era per això que
s’havia lluitat, i molts dels que ho havien fet ocupaven ara càrrecs municipals,
oblidant molts cops els seus orígens.
D’entrada, no
Qui no recorda la famosa frase, paradigma de l’ambigüitat, feta servir per cert
partit polític davant la possibilitat d’entrada a l’organització militar de l’Atlàntic Nord. Ves per on, el referèndum sobre l’OTAN de l’any 1986 va remoure les
consciències dels que portaven anys desencisats. El nostre barri va revifar en la
preparació de la campanya contra l’OTAN. Feia anys que no es veia tanta gent
a les reunions i a les manifestacions.
L’ajustada victòria dels partidaris del «sí», en lloc de desinflar el moviment
ciutadà, el va omplir de continguts nous. I així van començar a aparèixer grups
de gent jove preocupada per l’antimilitarisme, la pau i la solidaritat amb el Tercer Món. Aquests grups no es van integrar a l’estructura de les associacions de
veïns (una mica viciades de tants anys d’urbanisme), però sí que es van moure
al seu voltant.
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Noves fites
El final de la dècada dels 80 coincideix amb un nou projecte de ciutat que
posarà tots els ressorts ciutadans en marxa un altre cop: la Barcelona olímpica.
El moviment ciutadà va rebre amb il·lusió els projectes de transformació de
la ciutat, però també amb recel. Calia vigilar el procés de canvi estructural i fer
que els barris se n’aprofitessin, que tot allò que restava pendent per manca de
recursos s’afegís al nou projecte. El nostre barri va treure del repartiment del
pastís la rambla de Prim, un projecte que feia anys que estava aparcat per manca de diners. I també un nou Pla Popular, el del 1988, adaptat als nous temps.
Un futur barri ferroviari
El període postolímpic va portar una nova junta, amb gent jove que donà un
nou aire a la manera de fer i reivindicar i una nova fita: l’estació de la Sagrera.
Acostumats com estem els ciutadans a sentir parlar de grans projectes, la transformació de l’espai entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat sona com
un de més.
En el cas del nostre barri, suposa un canvi radical en l’estructura social actual. Vol dir nous veïns (al triangle Santander/Prim/ ronda Sant Martí), noves
activitats econòmiques –les que generarà una estació de rodalies i una estació
central internacional: hotels, pensions, oficines, noves empreses de serveis, més
trànsit, nous enllaços de transport públic– i nous problemes.
Quan semblava que les reivindicacions del Pla Popular s’esgotaven, vet aquí
que cal recomençar. Faran falta nous esforços, nova gent, moltes hores. Fins i
tot un nou Pla Popular.
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La història de les mobilitzacions que l’Associació de Veïns de la Verneda Alta
ha portat a terme és molt llarga. Com ho és la quantitat de lluites en les quals ha
estat implicada per aconseguir un barri millor. Tanmateix, els autors n’han volgut destacar una desena que han acabat conferint una transformació fonamental a la qualitat de vida dels ciutadans del barri.
La major part arrenquen en els primers moments de l’associació i s’estenen al
llarg d’un bon grapat d’anys. Són de caire eminentment urbanístic encara que
totes porten un rerefons de millora de les condicions de vida. En aquest apartat
trobareu com es van aconseguir la plaça de la Verneda, la rambla de Prim, la
remodelació de l’illa on es trobava la fàbrica S.F. Vila, el solar del Pont del
Treball que va esdevenir una escola de formació professional, els horts de la
rambla de Prim que ara són una escola d’ensenyament primari, el parc de Sant
Martí, la desaparició del barraquisme de la Perona, els locals socials de l’associació, el poliesportiu i la piscina del carrer Binèfar i la remodelació de l’avinguda
Guipúscoa amb l’arribada de la línia 2 de Metro.
Després d’aquest bloc, trobareu tot un seguit de lluites més «petites», encara
que igualment importants. Moltes només afecten una part del barri però van ser
vitals per al grup de ciutadans a què afectaven. Algunes no van ni arribar a les
orelles del veïnat perquè es van resoldre directament als despatxos de les administracions.
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Un conflicte delicat
Quan l’Associació tot just havia estat reconeguda, se li va plantejar el primer
repte: l’espai que acabaria sent la plaça de la Verneda.
El 20 de març de 1976, a l’espai situat entre els carrers Puigcerdà, Maresme
i Menorca, es van col·locar unes tanques amb la finalitat d’iniciar les obres
d’una església i altres locals per a la parròquia que els pares sagramentins administraven en un lloc provisional al carrer Josep Miret, 15-17. Aquesta parròquia
havia acollit en els seus locals el grup que promovia l’Associació, ja que en
aquells temps no hi havia dret de reunió ni d’associació. El més fàcil era que
aquest tipus d’associacions de barri s’iniciessin en el si d’alguna comunitat cristiana, i fent honor a la veritat cal dir que el pare Primitivo Andraiz, rector de la
parròquia, sempre va acollir aquest grup de veïns i li va facilitar que es pogués
reunir en els seus locals.
S’havia començat a dissenyar el Pla Popular del barri i des del principi va
quedar molt clar que cap mena d’especulació no ens podria arrabassar els pocs
espais que no estaven urbanitzats i que, segons el criteri de l’Associació, havien
de convertir-se en àrees verdes, places i parcs infantils.
D’una banda, la Junta de l’Associació de Veïns se sentia lligada a no posar
traves a la construcció del nou temple, per la bona relació que, com s’ha dit,
tenia amb la parròquia. D’altra banda, la coherència en la lluita per les seves
conviccions i l’honradesa envers els veïns la portaven a no quedar amb els braços plegats. La solució salomònica va consistir a promoure la lluita dels mateixos veïns ubicats als carrers Menorca, Puigcerdà i Maresme. El dia 21 al vespre
van baixar al solar els veïns dels voltants i van tirar a terra totes les tanques. Als
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balcons aparegueren pancartes amb els textos: «Queremos una plaza»,
«Queremos plaza y jardines». Les obres es pararen tot seguit i el dia 29 de març
es van reunir al solar uns 300 veïns convocats per l’Associació i membres de la
parròquia, per tal de trobar una solució conjunta.
Se salva la unitat del barri
La solució no era fàcil. Uns pensaven que l’època del nacionalcatolicisme s’havia acabat i que amb uns locals grans i ben condicionats per al culte n’hi havia
prou, sense necessitat d’ocupar un espai públic; per altres, però, era molt important la silueta del temple al mig del barri. Per sort, els pares sagramentins van
entendre la posició de l’Associació i es decidiren per la primera solució.
El dia 23 de juny de 1976 se celebrà la «Primera Revetlla de Sant Joan al
Solar de la Plaça» organitzada per l’Associació de Veïns. En el transcurs de la
festa es realitzà una consulta popular entre tots els veïns per assignar un nom a
la futura plaça. Per majoria va sortir aprovat el nom de «plaça de la Verneda».
El 14 de novembre de 1976 es va fer una inauguració simbòlica de la plaça i
es van col·locar els rètols amb el text «Plaça de la Verneda», confeccionats per
l’Associació de Veïns. Per celebrar-ho es va fer una ballada de sardanes. Van fer
acte de presència la televisió i altres mitjans de comunicació per donar notícia
de l’acte. La plaça ja era un fet irreversible.
El projecte es concreta
El 30 de setembre de 1977, la Comissió Executiva de l’Ajuntament va aprovar
la quantitat de tres milions de pessetes (18.030 euros) per a l’enjardinament i la
urbanització de la plaça de la Verneda (primera fase). La pressió de l’assemblea
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La pla ça es va convertir en el centre dels actes públics del barri. Sempre
al voltant del seu característic escenari (conegut com el “búnquer”)

de veïns va fer que aquest pressupost s’augmentés a quatre milions.
El 5 de novembre de 1977, amb motiu de la Festa Major, l’Associació de
Veïns va presentar a l’opinió dels veïns el projecte d’enjardinament i urbanització de la plaça. Es va aprovar el projecte presentat pel senyor Sodupe, arquitecte proposat per l’Associació.
A la primavera de 1978 van començar les obres. Al cap d’un any es donà per
enllestida la primera fase, la inauguració de la qual es va fer el 14 de juny amb
una gran festa i una ballada de sardanes, a càrrec precisament de la cobla Verneda.
Aquest espai ha estat durant molts anys un àmbit de convivència per al barri
i el punt de referència on es feien la majoria d’actes festius i reivindicatius organitzats per l’Associació de Veïns.
La plaça no va ser un regal de l’Ajuntament al nostre barri. Va ser una obra
guanyada a pols per l’Associació.
I després
Posteriorment, la plaça ha tingut dues remodelacions. Una per demanda dels
veïns i l’altra com a conseqüència de l’aparcament soterrani, com es veurà a
continuació. Cal observar, però, que encara no s’ha resolt la totalitat de la seva
urbanització ni la dels espais del seu entorn. L’Associació de Veïns sempre ha
entès la plaça com l’espai comprès entre els carrers Cantàbria, Puigcerdà, Menorca
i Maresme.
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L’APARCAMENT SUBTERRANI
El Pla Popular de 1978 ja feia esment de la manca futura de places d’aparcament al barri. Quan es va fer patent que seria impossible la convivència de
persones i automòbils a peu de carrer, l’Associació va engegar la reivindicació
d’un aparcament subterrani a la plaça de la Verneda, aprofitant que s’havia de
fer la segona fase. El 1987 l’Ajuntament decidí que la societat municipal Smassa
faria un estudi per ubicar l’aparcament al carrer Menorca (entre
Maresme i la plaça).
L’any següent l’Associació va convocar els veïns a una reunió
informativa. Les obres d’urbanització de la rambla de Prim (dins
del paquet d’obres olímpiques) deixaven més de 600 cotxes sense lloc per aparcar i la prioritat era que el nou aparcament estigués a prop de la rambla. L’acord més significatiu de la trobada
va ser confeccionar un llistat (que finalment arribà a més de mil
persones) amb els veïns interessats en una plaça d’aparcament
pública.
El canvi d’ubicació del projecte, en una zona tan edificada
com la cruïlla entre Menorca i Maresme, els mètodes de construcció i la falta de sensibilitat de l’empresa van provocar l’enfrontament entre l’Associació i alguns veïns que temien per la
seguretat de les construccions properes. El setembre, l’Associació va sol·licitar una trobada amb els responsables del projecte,
per insistir en la proposta que havia fet anteriorment de començar les obres al costat de l’Institut Bernat Metge. El motiu d’aquesta posició era doble: el punt d’inici era allunyat dels habitatges i
donava la possibilitat que el veïnat observés, sense risc, les tècniques de construcció de pantalles laterals que, en tot cas, enfortien les construccions properes. L’Ajuntament es va limitar a rebatre les objeccions amb informes tècnics. No hi va haver entesa
i el projecte restà aturat.
El 1989, Smassa va enviar una circular en què donava a conèixer el temps de construcció, el nombre de places (425), el procediment i els criteris de reserva de plaça i el cost aproximat de
cada una (un milió de pessetes). Pel març es van iniciar els dipòsits d’arres i es va confeccionar la llista més o menys definitiva.
Un cop tancada la llista, el total de sol·licitants era de 371. Hi
havia una llista annexa de 86 interessats més.
El 30 de novembre de 1990 l’Ajuntament comunica el canvi
de criteris, d’ubicació i de procediment i es torna a la proposta
inicial de l’Associació: des de davant de l’Institut Bernat Metge Diferents etapes

de la
construcció de l’aparcament
subterrani de la plaça
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VA SER UNA BONA IDEA
La meva idea de que l’Associació de Veïns de la Verneda Alta havia de demanar a l’Ajuntament la construcció d’un
aparcament subterrani al barri, va venir d’una constatació empírica: per tenir places i carrers amples on passejar calia
treure del mig els cotxes i aquests no podien desaparèixer per decret.
A més, la miopia de l’Ajuntament va fer que la pràctica totalitat dels edificis del sector es construïssin sense places
d’aparcament i l’aleshores ple de fang carrer Prim, on encara es podien col·locar centenars de vehicles, aviat havia de ser
urbanitzat i convertit en l’actual rambla Prim.
Molts veïns s’adonaven de aquest fet i estaven preocupats. Es tractava de que l’Ajuntament construís un aparcament
subterrani a la plaça de la Verneda, per la seva posició central al barri, on les places es vendrien a preu de cost. Posats en
contacte amb l’Ajuntament, aquest va acceptar tirar endavant un aparcament subterrani amb concessió de places per
cinquanta anys i al carrer Menorca, no a la Plaça de la Verneda com volíem nosaltres.
El fet experimental de que l’Associació havia encertat amb els desitjos d’una part del barri va ser la multitudinària
assemblea que es va fer per presentar la idea. Evidentment no tothom pensava el mateix: molts volien plaça d’aparcament
gratuïta, d’altres volien moltes places pagant, però de propietat, etc. Malgrat tot, el procés va continuar i van ésser
centenars de veïns que es van apuntar per tenir una plaça.
Però van succeir tota una sèrie de fets que van enterbolir el procés: una sèrie de veïns van negar-se a que l’aparcament
es construís al carrer Menorca per por a que caigués el seu edifici i tot es va enrederir. Finalment, l’aparcament es va fer on
inicialment volíem: a la plaça de la Verneda, i més petit del previst.
Una vegada ha passat tot, t’adones com la defensa d’una idea de millora urbanística pot desencadenar una sèrie de
conseqüències no previstes, al menys per una persona sense experiència en moviments veïnals: part dels membres de
l’Associació defensaven que aquesta no havia de potenciar la construcció d’un aparcament. Jo encara penso que va ser
una bona idea.

Ramon Vicente

cap a la Rambla. El rebuig dels veïns és total a qualsevol iniciativa i raonament.
L’Associació va comprendre què hi havia darrere: la por que, després de la
construcció, el carrer Menorca s’urbanitzés en forma de passeig que era el que
reivindicàvem a Urbanisme. Això representava una connexió entre la rambla de
Prim i el parc de Sant Martí i també una pèrdua d’espai d’aparcament molt
important. És evident que la gent optà per la seguretat de l’espai per al cotxe
abans que el disseny d’un barri còmode per als ciutadans. Els cotxes no podrien
tenir-los a la vista des de la finestra de casa seva. Un cop més el projecte s’aturà.
Es desfà tota l’organització que s’havia creat al respecte malgrat que des de
qualsevol anàlisi es considerava imprescindible aquest equipament. En els següents contactes amb l’Ajuntament, s’observà una coincidència unànime: l’aparcament a la plaça de la Verneda era imprescindible i potser s’hauria de pensar en
un nou canvi d’ubicació: a sota de la mateixa plaça de la Verneda. No hi va
haver cap actitud d’oposició.
Tres anys després ja hi va haver un nou projecte per a l’aparcament de la
plaça. El preu s’havia encarit en més de 300.000 pessetes, s’havia reduït la
capacitat i es modificaven les condicions de les garanties (arres).
El 1995, es va fer el lliurament als propietaris d’una plaça d’aparcament en
règim de concessió per 50 anys.
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Les primeres disposicions contràries a la conversió del carrer de Prim en una
rambla figuraven en el Pla General Metropolità (PGM) de Barcelona de 1976,
que projectava que aquest carrer formés part del traçat del Primer Cinturó de
Ronda. El Pla Popular de la Verneda Alta, per contra, plantejava la urbanització
de Prim amb els criteris següents: que el centre fos un passeig arbrat; que es
prolongués fins a Fabra i Puig; que hi hagués correspondència de trànsit amb
Menorca; que la línia d’alta tensió existent se soterrés; que les voreres fossin
noves i més amples; que s’instal·lessin semàfors al carrer Santander.
Les gestions administratives de l’Associació de Veïns
El 2 d’agost de 1976, emparant-se en la Llei d’ordenació urbana del 2 de maig
de 1976 i el Decret 3280/1974, l’Associació de Veïns va presentar un recurs
d’alçada adreçat al ministre de l’Habitatge, contra l’acord adoptat per la Comissió Provincial d’Urbanisme en relació amb el Pla General Metropolità. Els arguments de l’Associació es poden resumir de la manera següent: es rebutjava la
construcció enlairada del cinturó pel carrer de Prim, la qual, a més, es considerava inadmissible des del punt de vista tècnic; es recordava que el Pla Parcial de
1956 ja preveia un passeig arbrat i el destacava com a pulmó respiratori, el qual
els veïns consideraven imprescindible, atesa la gran densitat de població de la
zona de Campo Arriaza (actualment camp de l’Arriassa).
També se solidaritzava amb la resta de barris afectats i es reafirmava en la
defensa d’un urbanisme que millorés la qualitat de vida dels veïns en comptes
de grans obres fetes al marge dels seus interessos. Recordava, d’altra banda, que
l’Ajuntament no havia atès les impugnacions que havia fet l’Associació el març
de 1976 al PGM; el qual, en la redacció que s’havia sotmès el mes anterior al
segon període d’informació pública, encara era més perjudicial.
El document d’impugnació demanava l’anul·lació de l’acord de la comissió i
advertia que els veïns intervindrien en el conflicte, ja que s’havien manifestat a
favor del passeig arbrat.
L’abril de 1977, la Direcció General d’Urbanisme (pertanyent al Ministeri de
l’Habitatge) va demanar a l’Associació que presentés les al·legacions pertinents.
Aquesta, després de presentar-les i de comprovar que el tràmit no havia servit
de res, va optar per les mobilitzacions, en coordinació amb les associacions de
veïns de la Pau, Maresme i Besòs, i amb el suport de les entitats següents: el
Grup de Pares del Col·legi Sant Saturi, el Grup d’Ecologia del Maresme-Besòs,
l’Ateneu Llibertari de la Verneda i l’Assemblea del Col·legi Gregal. El 7 de maig
de 1978, els veïns van ser convocats a les seus respectives per debatre el perill
que representava el criteri municipal respecte de la rambla de Prim. Hi van
sorgir les següents qüestions concretes. Què suposava per a la Verneda el Primer Cinturó de Ronda?: l’aïllament de la zona de Campo Arriaza de la resta del
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El meu record
UN GRAN TRIUNFO PARA EL BARRIO
Vine a vivir a la Verneda a finales del año 1970, procedente de uno de los barrios más emblemáticos de nuestra querida
Barcelona. La mayoría de personas que formaban mi círculo de amistades eran trabajadores metalúrgicos y estibadores del
puerto y muchos de ellos habían padecido la guerra civil, los campos de concentración y la posterior represión.
El ambiente en el que me desenvolvía imprimió en mi un carácter profundamente democrático, casi libertario, y de lucha
contra la injusticia, cuyo máximo exponente en ese momento era el régimen franquista.
La primera vez que contacté con la Asociación de Vecinos fue durante la manifestación contra un proyecto que pretendía
hacer una vía rápida a la altura de la planta segunda de los edificios que forman la Rambla Prim. Aquella manifestación
fue un gran triunfo para el barrio y supuso la consolidación de la entidad como herramienta de lucha vecinal. Desde
entonces quedé vinculado a la Asociación de vecinos cuyos integrantes más veteranos ya habían demostrado ser unas
personas honestas, honradas, perseverantes y sobre todo amantes de la libertad y la justicia.
La Asociación de Vecinos de la Verneda siempre se ha distinguido por la tolerancia y el respeto a las ideas de sus
miembros y ha sido escuela y ejemplo para otras entidades. Por todo ello me siento muy orgulloso de haberos conocio y de
haber colaborado con todos vosotros durante todo este tiempo y os mando un abrazo sincero y tan grande que abarque
desde la calle Estartit pasando por todas las mejoras del barrio hasta ellegar al local ya concolidado como sede de la
asociación.
Os felicito y os doy las gracias por la publicación de este libro y aprovecho para hacer un cariñoso homenaje a los
compañeros ya desaparecidos que desde el einfinito gozaán de estos gratos recuerdos que les brindáis.

Diego Carrión

barri?; perjudicava directament els habitatges del carrer de Prim?; el nus a tres
nivells –per tant, a l’altura d’un quart pis a Prim/Santander– era una imatge que
dignificaria el barri?; quin valor tenia un passeig arbrat per als veïns, com a
ciutadans?
Totes aquestes reflexions evidenciaven un disseny de ciutat amb criteris classistes, així com la dependència dels sectors més poderosos econòmicament,
com ara les multinacionals de l’automòbil.
Hi havia una constant en les alcaldies: la política de fomentar
projectes d’autopistes urbanes que no mostraven la consideració imprescindible als ciutadans. L’alcalde Socías pretenia satisfer els veïns de paraula, però no donava l’ordre de modificar el
projecte de cinturó pel carrer de Prim.
Inici de les mobilitzacions
Després d’aquest període de debats, l’Associació de Veïns de la
Verneda Alta va plantejar a tot el moviment ciutadà de la zona
que els veïns no podien aturar-se i que calia estudiar una alternativa que no fos la del cinturó enlairat. D’aquest debat va sortir
la conclusió que la riba del riu Besòs podia ser el lloc més adequat per satisfer les reivindicacions del moviment veïnal, de tal
manera que finalment es pogués projectar un passeig al carrer de
Prim. En el número de maig de 1978 del seu butlletí Verneda
Unida, l’Associació publicava un resum de totes aquestes qüestions, sota el títol de «Salvemos la calle Prim».
Potser gràcies a tot un seguit de mobilitzacions ciutadanes en
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El meu record
ENTUSIASME I PERSISTÈNCIA
En els moviments veïnals a l’inici de la transició democràtica, el rescat de les pràctiques especulatives dels espais lliures
i la seva ordenació s’hi contemplaven com una de les reivindicacions més compartides pels verns.
Un d’aquests espais en conflicte era l’antiga riera d’Horta. No acceptàvem el projecte municipal de via ràpida i sí que
fos una Rambla que dignificaria els Barris per on transcorria.
Com totes les lluites urbanes de l’època, aquesta no va estar gens fàcil, un cop més s’introduïen els especuladors al mig
dels verns i l’administració que donen més crèdit als tècnics amb els seus planells que als veïns que son cada dia en
contacte directe amb el seu entorn.
A la Rambla de Prim s’hi van complir els objectius vernals, avui significa l’existència d’un pulmó de fer salut, la
quantitat d’arbrat, la llargària i amplada del passeig, el canvi de disseny cada cinc cents metres amb un mobiliari urbà,
que sense estar complert, forma un conjunt que afavoreix les passejades de la gen gran que avant no sortien, sovint,
acompanyats dels nets que juguen en els diferents espais amb mobiliari infantil.
Els verns que van estar en la lluita, amb una tossudesa sostinguda, poden gaudir d’un espai d’una forma plena i amb
un sentiment intern per haver estat útils en una conquesta emblemàtica en una zona excessivament massificada. Amb
aquest sentit no podem deixar de recordar-nos d’aquells que ens han deixat després de posar tant d’entusiasme i
persistència, sense poder gaudir amb nosaltres d’aquesta gran Rambla.

Francisco Conesa Mata

reivindicació del passeig, l’any 1986 l’Ajuntament va presentar, mitjançant diapositives, un projecte de l’arquitecte Javier San José, que tècnicament resultava
acceptable. L’Associació, però, considerava que l’alçada dels talussos laterals
aïllava visualment el passeig de les voreres.
El dia 30 de gener de 1987, les associacions de
veïns de la zona es van adreçar al regidor del Districte, Joaquim de Nadal i Caparà, per suggerir-li modificacions en la zona central del passeig, en els aparcaments i en les voreres, i l’eliminació dels talussos.

La rambla Prim, en obres

Comencen les obres
El Consell de Districte no va admetre cap suggeriment i començaren les obres de la primera fase, entre els carrers de Llull i Cristóbal de Moura. La perspectiva dels primers cent metres de talussos confirmaren els criteris del moviment veïnal. Els veïns del
Besòs es van mobilitzar per aturar les obres. Un nou
període de bloqueig estava servit.
Va començar, doncs, una altra etapa de pressió
perquè es modifiqués el projecte i comencessin les
obres. Les actituds de l’arquitecte eren tossudes i no
hi havia manera d’avançar.
A final de l’any 1988, el moviment veïnal va promoure un debat urbanístic al Centre Cívic de Sant
Martí i va invitar els responsables municipals a participar-hi. El cap dels Serveis Tècnics de l’Ajunta-
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Assemblea a la rambla Prim contra el cinturó elevat

ment de Barcelona, Josep Anton Acebillo, va estar inamovible. Finalment, va
ser el regidor del Districte de Sant Martí qui va decidir modificar el projecte.
Van tornar a començar les obres de la primera fase. Al seu acabament l’Associació va quedar satisfeta del disseny i les perspectives que oferien les obres.
Quan es va interessar per la continuïtat en una altra fase, la resposta va ser que,
a causa dels preus dels materials d’importació, els costos havien estat més grans
del que s’havia previst. No hi havia, per tant, pressupost suficient per continuar
amb els mateixos criteris: calia fer noves previsions i els materials projectats per
a la resta de la Rambla havien de canviar-se. Allò era la cançó de l’enfadós.
El nou projecte que van presentar no tenia res a veure amb el primitiu. Fins
i tot incorporava espais de serveis en diferents zones. A la nostra, de Guipúscoa
a Santander, incloïa les pistes de petanca a la zona central del passeig. Els seus
raonaments principals eren que els materials de la primera fase tenien uns costos excessius i que una rambla tan llarga, tota igual, comportaria monotonia.
L’Ajuntament també havia canviat l’equip tècnic inicial. Aquesta substitució
no era un element d’enfrontament, però la resta d’aspectes no admetia més
resposta que la negativa contundent, tant pel que feia als criteris com als continguts.
Les pistes de petanca
Els grans projectes de la Barcelona olímpica van accelerar la realització del
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El meu record
HISTORIA DE UN VECINO DEL BARRIO
Ésta es la historia de un vecino del barrio de la Verneda, más concretamente de la calle Maresma. Recuerdo cuando
llegué al barrio en el año 1974. Lo que ahora es la Rambla o Paseo de Prim era la Riera de Horta. Había una granja
donde íbamos a buscar la leche y un huerto que daba a la calle Maresma y al Paseo de Prim. Este huerto con los años se
convirtió en el colegio”Els Horts” y en medio de la Riera se hizo un cuadro de catorce pistas para jugar a la petanca. Así
empezó la transformación de la Rambla de Prim, a la que acudían los vecinos para jugar a la petanca. Así s fundó, el 15
de junio de 1985, el actual club ASVEVER (en la actualidad están en la calle Santander, esquina Prim). Durante los 80
empezaron las obras hasta tenerlas a punto para las Olimpiadas del 92. Así, la Rambla de Prim está preparada para la
práctica del deporte, con aparatos de gimnasia y dispone de carril para bicicletas.
En la actualidad, la Rambla de PRim es un lugar que desearían tener muchas barriadas. Se ha convertido en zona de
encuentro de los vecinos de la barriada donde vamos a pasear, los niños juegan, los abuelos toman el sol... Todo esto que
he explicado ocurría entre las calles Guipúzcoa y Santander, naturalmente no explico los inconvenientes que todos los
vecinos tuvimos que pasar hasta tener la Rambla de Prim. Pero por encima de todo no dejo de agradecer a la asociación
de vecinos por todos los esfuerzos realizados.

Manuel Sacristán

projecte de la Rambla. Les obres van recomençar a final de 1989. D’altra banda, en la informació que es donava al butlletí de maig de 1990 es començava a
constatar un fet distorsionador: hi havia veïns organitzats, dintre de la nostra
entitat, que donaven suport a les tesis municipals. Concretament, volien les
pistes de petanca al centre del passeig.
La picabaralla es va originar a final de maig de 1990 per un nou projecte per
al tram de Guipúscoa-Santander. El grup esmentat insistia en les pistes de
petanca al centre del passeig. Es van convocar tots els presidents de comunitat
del barri a una reunió que va tenir lloc el 14 de juny. Del debat va sortir una
resposta unànime: rebutjar les pistes al passeig. Es va acordar fer una recollida
de signatures en suport d’aquest acord, que es va comunicar a l’Ajuntament.
Això va donar peu als defensors de les pistes a editar l’anònim en els termes
següents:
“Pistas de petanca. Estimado vecino! No te pongas a la nueva ubicación de
las pistas, piensa en la parte humanitaria, social y en la convivencia del Barrio.
El Excm. Ayuntamiento nos apoya. La familia petanquera te lo agradece.”
L’enfrontament que s’originava en el veïnat en aquesta fase del procés era
dolorós, perquè en el fons hi havia una manipulació vergonyosa amb l’objectiu
d’especular amb el terreny que el Pla Popular destinava a equipament per a la
petanca.

La rambla,
ahir i avui

El pacte final
L’11 de desembre, l’assemblea general ordinària va debatre amb caràcter extraordinari el tema de la rambla i es va ratificar en la postura de reivindicar un
passeig central sense les pistes de petanca i demanar als veïns que hi reflexionessin. L’alternativa era defensar tots plegats les instal·lacions definitives de
petanca a Ca n’Oliva / Santander, per acabar amb el seguit de provisionalitats
que patia el col·lectiu petanquista. Això va donar lloc a una nova trobada amb
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els responsables polítics i tècnics del Districte, en què cada part
va defensar raonadament les seves tesis. Finalment, l’Associació va cedir respecte del canvi de materials i els representants
del Districte van acceptar no ubicar les pistes de petanca al passeig. El regidor va encarregar al cap dels Serveis Tècnics un nou
disseny, que l’Associació de Veïns va trobar satisfactori. Aquest
és el passeig que tenim entre Guipúscoa i Santander, inaugurat
el maig de 1992.
Està previst que la rambla de Prim enllaci amb la rambla de
l’11 de Setembre (rambla de Sant Andreu). Se satisfaria així la
reivindicació de connectar la Verneda amb Sant Andreu, barris
actualment separats per la barrera ferroviària.

La rambla de Prim ha incorporat
carrils per a les bicicletes

El meu record
“SI HO ACONSEGUIU, HO GAUDIREM TOTS”
Han estat disset anys de lluita darrera d’una Rambla a l’antic carrer de Prim. La defensa, basada en el criteri del Plan
Parcial de 1956, que en la zona considerava imprescindible la incorporació d’un pulmó verd, les especials
característiques de planificació de l’espai urbà de Campo Arriaza, amb densitats de població inacceptables, l’observar
què en els criteris socials hi havien continguts marginals: de qualitat de vida, d’estètica urbana, de sentir–nos o no,
incorporats a la ciutat integralment i no com un suburbi, eren conceptes amb suficient caràcter com per posar tot l’afany i
ingeni, en incorporar els projectes d’urbanisme què signifiquessin una dignificació dels barris què havien crescut d’una
forma incomplerta però, al mateix temps, consideràvem què qualsevol propòsit de l’Ajuntament volíem debatre–lo, per què
s’adeqüés a les necessitats dels què, al cap i a la fi, érem els què havíem de, gaudir u patir, en qualsevol cas, viure–lo.
Hem de manifestar què en la primera etapa, hi havia una identificació minsa a la nostra lluita, eren temps difícils per
bellugar–se en oposició als poders de l’Estat, sociològicament existia certa comprensió, tot i que també s’observava una
bona dosis d’egoïsme, de no aportar res, “si ho aconseguiu, ho gaudirem tots”, precisament el raonament contrari al què
existeix en molts què s’alineen a qualque dogma religiós, jo hi soc, i si hi ha quelcom, ja obtindré un profit.
La fase de l’acord per què el nostre passeig fos com és, ens mostra, per una banda un passatge trist, per que
representà un període d’enfrontament entre els veïns, per l’altre, un intent dels poders públics, de donar–nos un producte
de segona, proporcionar–nos uns espais de serveis barrejats i tenir llibertat per vendre uns terrenys que havien estat
aconseguits en la lluita global de l’Entitat per dotar al Barri dels terrenys per equipar–lo dels equipaments necessaris,
malgrat tot, ens va enriquir, per la demostració pràctica d’allò que diuen de que un mal pacte, és millor què un bon judici.
Les dificultats econòmiques que al·legaven abans de 1990, donen pas a una abundància quasi bé il·limitada des
d’aleshores, el “miracle” es deia Jocs Olímpics, les interpretacions a aquest fet son plurals, pot ser cadascú te la seva, jo
em quedo amb la lectura pràctica de què l’objectiu hi és un fet.
A l’actualitat hi ha un cert alè d’inquietud, no sabria dir si de menor importància, és el manteniment i la netedat del
passeig, per un costat els ciutadans no tenim molta cura en la utilització de les papereres, del mobiliari urbà, de la gespa etc.
per l’altre, les empreses i brigades de serveis, en les seves intervencions no mostren un nivell acceptable de professionalitat i
tot plegat, ens incorpora dubtes en la implicació dels veïns a una valoració positiva de tenir la millor Rambla de la ciutat.
Per últim, tinc de manifestar un agraïment sincer a tots els què han participat, en la lluita i en les decisions polítiques per
que a la fi La Rambla de Prim sigui un fet.

Francesc Reina Ruiz
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El solar de la fàbrica S. F. Vila
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Tal com es preveia en el Pla Popular, els veïns van decidir reivindicar públicament el solar que deixaria lliure la pròxima desaparició de la fàbrica de teixits S.
F. Vila, perquè s’hi construís un centre sanitari. L’any 1976 el solar quedava
limitat pels carrers Puigcerdà, Cantàbria, Guipúscoa i Menorca.
Aquesta va ser una lluita llarga en què es va posar a prova la capacitat negociadora de l’Associació de Veïns, ja que com es veurà, la negociació es va portar
a quatre bandes: l’Ajuntament, els propietaris de la fàbrica, els obrers i la nostra
associació.
El febrer de 1976 l’Associació de Veïns va presentar una impugnació al Pla
General Metropolità, perquè qualificava aquest solar com a zona urbanitzable
amb un petit espai verd i els veïns hi volien un equipament sanitari, i el mateix
mes va organitzar una manifestació davant la fàbrica per donar a conèixer als
veïns i a l’Ajuntament que en aquest lloc hi volien un equipament sanitari: un
hospital, concretament.
S’evita la ruptura social
L’amo de la fàbrica volia destinar tot el solar a habitatges, ja que el benefici que
trauria de la venda serviria per avalar els crèdits que l’empresa havia demanat per edificar la nova fàbrica a
Riudarenes. Si no obtenia aquest benefici, la fàbrica nova
no es podria construir i els obrers serien acomiadats. Això
va atemorir els obrers, que immediatament es van posar en
contacte amb l’Associació de Veïns.
Mentrestant, el delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, coneixedor de la necessitat d’equipaments que
hi havia al barri, es negà a donar cap llicència d’edificació,
en espera que hi hagués un acord entre les quatre parts implicades.
El setembre, després de diverses reunions amb els obrers
i els empresaris, l’Associació de Veïns va convocar una assemblea en què es va prendre l’acord d’acceptar que una
part del solar es destinés a habitatges sota les condicions
següents: que la venda de la fàbrica no suposés l’acomiadament de cap treballador i que la resta del solar fos destinat
a la futura construcció d’un hospital de 300 llits, excepte
una petita part que es destinaria a zona verda. També es
reclamava que la posada en funcionament del centre impliConvocatòria a una de les moltes
qués la creació de llocs de treball per al barri.
assemblees que es van fer sobre la
El 1978, després de moltes gestions i modificacions del
fàbr ica S.F
S.F.. V ila
volum edificable, les quatre parts implicades van signar els
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acords que s’havien pres en assemblea. Dos anys més tard, un dels propietaris
de la fàbrica va comunicar a l’Associació de Veïns que ja havia cobrat de l’Ajuntament tota la indemnització per l’expropiació i va demanar una pròrroga per
enderrocar la fàbrica.
El projecte es materialitza... i es transforma
L’any 1981 es va enderrocar la fàbrica. L’Associació va començar immediatament les gestions perquè es fes l’enjardinament i es construís l’hospital.
El novembre de 1984, l’Associació de Veïns es va entrevistar amb Josep
Laporte (CiU), conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per demanar-li la construcció d’un hospital, ja que l’anterior conseller, Ramon Espasa
(PSUC), hi preveia un equipament sanitari. El Sr. Laporte respongué que allà no
s’hi faria cap hospital ni cap centre d’atenció primària.
Tres anys després, Joaquim de Nadal, regidor del districte X, proposà la construcció d’una residència geriàtrica assistida, ja que la Generalitat havia demanat a l’Ajuntament terrenys per a la seva construcció. El març de 1988 el Ple
del Consell de Districte va aprovar la cessió del solar a la Generalitat. De seguida es va començar a elaborar el projecte i a dibuixar els plànols.
El novembre de 1988 van començar les obres d’enjardinament del solar i el
juny de l’any següent es van inaugurar els jardins. L’Associació de Veïns va
proposar batejar-los com a plaça del Ram de l’Aigua, ja que l’activitat de la
fàbrica que ocupava aquest solar era la manufactura tèxtil i els estampats.
L’octubre de 1990 es van posar les tanques al solar, després de salvar moltes
dificultats i de tenir moltes entrevistes amb el conseller de Benestar Social,
Antoni Comas, i el regidor del Districte.
El conseller va dir que aquesta residència assistida constaria dels elements
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La residència assistida que va ocupar part dels terrenys de l’antiga fàbrica

Acte
d’inauguració
de la residència

següents: un centre permanent per a persones grans amb deficiències físiques i
psíquiques, un centre de dia per a persones grans que necessitessin cures o
altres serveis i un menjador per a gent gran. El pressupost inicial era de 600
milions de pessetes (3.606.000 euros).
El 1991 van començar les obres de la residència assistida. El 1995 es va
inaugurar. L’equipament estava constituït per una residència per a la gent gran,
un centre de dia i un casal d’avis. (Vegeu l’article referent als Casals d’Avis.)
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El solar del Pont del Treball
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El solar situat entre els carrers Pont del Treball/Santander/Ronda Sant Martí
era reivindicat per l’Associació de Veïns en el primer Pla Popular com a zona
d’equipament escolar. L’any 1976 es va formular una demanda en aquest sentit,
adreçada a l’Ajuntament i acompanyada de 1.300 signatures.
Quan va sortir a informació pública el Pla General Metropolità (PGM), el
solar estava qualificat com a 7b (zona d’equipaments per construir). Però, curiosament, després de passar per la impremta va aparèixer qualificat com a 17b
(zona industrial), ja que pocs dies abans havia estat concedida una llicència
d’obres per a una indústria de deu pisos.
Aquest solar i els tres que l’envoltaven tenien els propietaris següents: el
titular de la llicència esmentada, Germán Cid, que tenia diversos negocis (els
que l’Associació de Veïns coneixia eren Gerplex, Novias Cid i un de confecció
d’etiquetes); les germanes Raventós; Tricots Gàlia (propietaris també de la fàbrica Vitos) i els germans Batista Ribé.
Una resposta contundent
El mes de gener de 1977 van començar les obres al solar. Immediatament es va
presentar una denúncia legal a l’Ajuntament perquè s’aturessin les obres i es va
fer una assemblea que va decidir anar a manifestar-se davant la Casa Gran.
El mes de febrer va ser el moment més fort de la lluita. L’Ajuntament es va
negar a aturar les obres, argumentant que segons el PGM la llicència era legal.
Aleshores va començar una forta campanya que incloïa una assemblea diària
seguida d’una manifestació pels carrers principals del barri, tallant la circulació.
Es va col·locar una pancarta al carrer contra l’alcalde Socías, que deia «Socías,
si no quieres ser como Viola, para las obras» (Joaquim Viola era l’alcalde anterior, inequívocament franquista). També es van enviar notes informatives a la
premsa i es va informar des de diversos programes de ràdio.
El dia 20 es va fer una festa reivindicativa a la qual van assistir uns 700 veïns
i on es va informar de totes les gestions. Allí mateix es va decidir aturar les
obres. El dia 28, al matí, un grup de dones ho va portar a la pràctica.
Es van establir torns de vigilància des de les 6 o les 7 del matí fins a les 6 de
la tarda, ajustant-se a l’horari de treball de l’obra. Si hi havia cap moviment
sospitós, es trucava als timbres de les escales i es telefonava a tothom. A la nit
es feien les assembles i manifestacions amb una participació mitjana d’unes 500
persones, on es cridaven diferents eslògans; els que tenien més èxit eren «Verneda unida, escuela conseguida» i «Vecino únete».
També s’hi va fer una sardinada amb la participació d’unes 200 persones i la
col·laboració d’alguns treballadors, que van ser esbroncats l’endemà per l’empresa.
Al solar, als matins es preparaven cartells informatius per al barri, s’organit-
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Les tanques publicitàries del Pont del Treball van estimular la imaginació reivindicativa

zaven xerrades, es discutien idees sobre la campanya i es planificaven les actuacions. A la tarda s’hi feien les reunions de les vocalies. En aquest procés es va
consolidar la Vocalia de Dones.
El dia 25 al matí la policia va treure del solar les dones i algun home que
també hi havia. Els desallotjats van tallar el carrer Pont del Treball i van fer una
manifestació. La policia les va perseguir pels carrers i porteries i va detenir cinc
persones, que no van ser alliberades fins a la nit. Aquell vespre es va fer una
assemblea i una manifestació amb participació massiva.
El març hi va haver una entrevista amb l’alcalde, que va reiterar que les obres
eren legals. La nostra resposta va ser que podien ser legals però eren il·legítimes.
La lluita va continuar: el dia 12 es va construir una escola simbòlica al solar i a la
nit es va fer una tancada al local de catequesi del carrer Pont del Treball. Allí i a les
assemblees següents es van prendre més acords per estendre la campanya.
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El meu record
DONES I MÀQUINES
De tot aquest període es podrien explicar diverses anècdotes. Se’n pot destacar una. Hi havia dos encarregats: el de
l’empresa constructora (que no estava d’acord amb nosaltres i tractava de fer-nos la vida impossible) i el de l’empresa de
maquinària de pivotatge, que avisava quan venien els inspectors, perquè baixéssim on eren les màquines. L’últim dia que
varen venir, les dones van enfilar-se a les màquines en moviment. L’aparellador i el capatàs de la constructora ens van
escridassar tot dient-nos “No sabéis a lo que os exponéis al subiros” La resposta va ser contundent: si la maquinària ens
matava, a nosaltres se’ns havien acabat tots els problemes, però a ells els començaven. Cinc minuts més tard, les màquines
s’aturaven per no tornar a engegar-se més.

Rosa Maria Pascual

Es van fer 7.000 cartells, on es demanava la dimissió de Socías, per repartir a
tot Barcelona (carrers, autobusos, metro, etc.). Aprofitant una tanca publicitària del Corte Inglés que hi havia al solar, se’n van substituir els textos per altres
que demanaven l’escola.
En una de les manifestacions, hi van participar sis barris de Barcelona. Per
recollir fons, es va fer un recital del cantautor José Dolado a la plaça de la
Verneda, on també es va rifar un pernil. Hi van participar prop de mil persones.
Germán Cid va denunciar l’Associació de Veïns, al·legant que obligava a
aturar les obres per la força i que s’havien trencat vidres dels barracons dels
obrers. El jutge va cridar a declarar el president i la secretària de l’Associació de
Veïns.
El mes d’abril van continuar les guàrdies permanents, com també les assemblees i les manifestacions, que es feien cada dijous a les 8 del vespre. Un dissabte es van repartir fulls informatius davant tots els locals de Germán Cid, demanant a la gent que no hi comprés, explicant el problema i tractant-lo d’especulador.

Per aturar les
obres es van
fer assemblees,
tancades,
pegatines...

Unes negociacions complicades
Cid es va sentir ultratjat i es va posar en contacte amb l’Associació de Veïns.
Les dues parts van mantenir diverses entrevistes, en què l’Associació va explicar la necessitat que teníem d’escoles. Cid inicialment va intentar comprar les
voluntats dels interlocutors oferint-se a cobrir les seves necessitats personals i
intentant esbrinar qui tenien al darrere: partits polítics, empreses… Al final va
entendre que no hi havia interessos particulars i que el que es plantejava era una
necessitat del barri de la Verneda, i va retirar la demanda judicial.
Aquí van començar les negociacions tripartides entre Germán Cid, l’Associació de Veïns i l’Ajuntament. El mes de maig l’Ajuntament es va comprometre
a fer un canvi d’ubicació de la fàbrica de Germán Cid, a comprar els altres tres
terrenys i a construir l’escola en el marc del Pla d’Urgències. Les dones van
continuar fent guàrdia fins al mes de juny, en què la maquinària va ser retirada.
En aquest punt de la narració dels fets, cal esmentar el paper importantíssim
que va tenir en tot el procés la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
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(FAVB), proporcionant suport tècnic, donant a conèixer el problema i afavorint
els contactes amb Germán Cid.
El mes de novembre, davant la lentitud del Pla d’Urgències, es va decidir
continuar la lluita. Es van recuperar les assemblees setmanals i les negociacions. Finalment, va començar l’expropiació del solar. D’altra banda, l’assemblea,
en veure que al barri hi havia tres instituts de batxillerat, va decidir demanar un
centre de formació professional (FP), ja que no n’hi havia cap.
El gener de 1978 es van fer enquestes a les escoles per saber el percentatge
d’alumnes que s’orientava cap a l’FP i quines eren les especialitats preferides.
El febrer hi va haver una gran festa popular amb la col·locació simbòlica de
la primera pedra, a la qual van assistir unes mil persones. Sota la pedra es va
enterrar un pot amb un document commemoratiu, signat per les persones que
més havien participat en la lluita.
L’Ajuntament va proposar a Germán Cid permutar un terreny del Polígon
Pedrosa a canvi del de la Verneda. El desembre va comprar el terreny de les
germanes Raventós i, canviant d’idea, va proposar a Germán Cid comprar-li
també el seu, ja que la permuta podia comportar un procés massa llarg.
Els anys 1979 i 1980, les negociacions amb Germán Cid continuaren amb
moltes dificultats, ja que demanava a l’Ajuntament 360.000.000 de pessetes
(2.160.000 euros). Ell ja havia instal·lat la fàbrica en un altre lloc i volia especular amb el solar.
D’altra banda, l’Ajuntament va comprar el terreny dels germans Batista Ribé.
En una entrevista es va demanar a Raimon Martínez Fraile, regidor d’Ensenya-
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¡EL SOLAR DEL PUENTE SERÁ CENTRO DOCENTE!
¡El solar del puente, será centro docente! ¡Verneda unida, jamás será vencida! ¡Vecino escucha, Verneda está en lucha!
Aun me resuenan como si fuera ayer esas frases que un, afortunadamente, cada vez más nutrido grupo coreábamos con la
ilusión que nos daban a algunos nuestros veintipocos años y saber que la razón (que no la ley tardofranquista de aquellos
tiempos) estaba de nuestro lado.
En la Asociación de Vecinos nos pusimos en guardia al conocer que un empresario, Germán Cid, vinculado a los trajes
de novia y al comercio (Novias Cid y los almacenes Gerplex) pretendía poner, creo recordar, un almacén en un solar junto
al Puente del Trabajo. No teníamos nada contra este empresario, pero en aquellos tiempos del 1976-77 sólo había que
mirar un poco alrededor para darse cuenta de que los equipamientos en un lugar densamente poblado como la Verneda
eran prácticamente inexistentes.
Iniciamos la defensa planteando que el mismo se destinara a Instituto (en el barrio no teníamos ninguno) e iniciamos las
movilizaciones para conseguirlo, primero con innumerables manifestaciones diarias y después, cuando vimos que las
máquinas iniciaban los trabajos, con la ocupación del solar de forma indefinida. Ocupación en la que incluso organizamos
charlas en el propio solar, de urbanismo, sanidad, etc., para hacer la ocupación más soportable y darle un mayor
contenido lúdico y reivindicativo. Hasta que conseguimos que el empresario desistiera de hacer el almacén y el solar se
destinase, como así fue finalmente, a equipamientos.
La verdad, no fue tarea fácil, la lucha fue dura y larga, pero hubo mucha gente que nos apoyó. En algunos casos, ese fue
su bautismo de lucha vecinal que a continuación se materializaría en colaborar establemente en la Asociación de Vecinos.
Como toda lucha larga, tuvo momentos anecdóticos, por eso creo que vale la pena recordar dos sucesos que lo fueron. A
alguien se le ocurrió que una valla publicitaria (creo que del Corte Inglés) podía convertirse en una buena proclama
reivindicativa. Le pusimos las correspondientes viñetas («diálogos») a los personajes del anuncio y quedó tan bien que nos
ganamos, aparte de las simpatías del barrio por su originalidad, creo que la primera querella contra la Asociación de Vecinos.
Pero quizás una de las anécdotas, recordándola hoy, más divertidas, la produjo un policía de paisano, un «social» les
llamábamos entonces. Se acercó a mí, que era el que habitualmente llevaba el megáfono, finalizada la concentración, con
amenazas de que si seguíamos por esa vía radical de reivindicación igual nos podían disolver, tener un disgusto, etc. Lo
hablamos entre los miembros de la Asociación de Vecinos, Marc, Tomeu, etc, todos excelentes barbudos, y llegamos a la
conclusión de que era mejor no destacar para evitar posibles detenciones. Así que acordamos seguir igualmente con las
manifestaciones, pero para pasar más desapercibidos: todos nos afeitaríamos la barba, y así lo hicieron... ¿Todos? Bueno,
todos menos yo, que en el último momento, no por un acto de valentía sino más bien fruto de la inconsciencia de la edad,
decidí que me afeitaría cuando yo quisiera... 25 años después aun no lo he hecho.

Juan López Lafuente

ment, que inclogués l’escola en el conveni amb el Ministeri. Mentrestant, l’Ajuntament va comprar el terreny de Tricots Gàlia.
El solar ja és nostre
A principi de 1981 encara es negociava amb Germán Cid sense arribar a cap
acord, tot i que havia rebaixat el preu a 40.000.000 de ptes. (240.000 euros).
Per fi, el mes de maig, es va arribar a l’acord de comprar-li el solar per 36.000.000
ptes. (216.000 euros). El dia 30 l’Ajuntament va fer efectiu el pagament. Els
terrenys havien costat en total 43 milions de pessetes (258.000 euros). El 30
d’octubre es va fer una gran sardinada per celebrar que el solar ja era del barri.
El 1982 van començar les gestions perquè la Generalitat fes realitat l’escola.
La fàbrica Vitos (situada al carrer Santander, al costat dels terrenys comprats) va fer fallida i l’edifici va quedar buit. Es va lliurar una carta al director
general d’Ensenyaments Professionals de la Generalitat, en què se li demanava
que comprés aquest edifici, perquè el terreny corresponent quedés com a pati i
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zona esportiva del centre. Aquesta carta va ser signada per l’Associació de Veïns i totes les associacions
de pares de les escoles del barri. Es van iniciar les
negociacions per a la compra de la fàbrica.
El mes d’octubre de 1983, després de moltes gestions, la Generalitat va comunicar que ja havia visitat
el terreny i l’edifici, i que el projecte d’adaptació ja
estava enllestit. El novembre va dir que s’havia tramès al Servei de Programació i que podria entrar al
pressupost de 1984.
Durant l’any 1984, l’Associació va continuar demanant explicacions sobre els tràmits del projecte i li
van comunicar que hi havia problemes pressupostaris. En el programa Correu Obert de TV3 va denunciar la Generalitat pel retard. Aquest programa es va
enregistrar al mateix terreny i va sortir en pantalla l’1 Primera pedra simbòlica
de maig.
L’octubre, per fi, la Generalitat va comprar la fàbrica Vitos. El gener de 1985, el director general d’Ensenyaments Professionals
ho va confirmar en una entrevista i va dir que depenia del Servei de Programació que es posés en marxa el projecte.
Els veïns es van assabentar mitjançant el diari La Vanguardia que l’escola
estava inclosa en el Pla Quadriennal d’Ensenyament i que entraria al pressupost de 1985. Desprès d’insistir molt, se’ls va comunicar que el mes d’octubre
començarien les obres, cosa que es va produir –per fi!– el novembre.
L’escola es concreta
Durant l’any 1986 es va fer el seguiment del projecte d’adaptació i de les especialitats educatives que s’impartirien a l’escola. El gener l’Associació de Veïns
va fer una visita d’obres per veure els plànols i l’edifici. L’empresa tenia 20
mesos per fer l’obra, però el Sr. López, arquitecte, va prometre fer tot el possible per acabar-la abans.
El projecte preveia quatre plantes d’aules per a classes teòriques i pràctiques,
i la cinquena i última es destinava a gimnàs. El mes de febrer es va enviar al
director general d’Ensenyaments Professionals una carta on se li demanaven els
plànols per fer una exposició i se li preguntava quines matèries s’impartirien.
També s’hi feien suggeriments sobre el nom del centre: Escola Nicolau M. Rubió
i Tudurí, Escola Professional de la Verneda, Escola Pont del Treball i Escola
Rafael Campalans i Puig. Aquests noms anaven acompanyats d’una justificació
de la proposta.
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Al cap de dues setmanes es va rebre una carta amb les respostes següents: el
nom, l’havia de triar el claustre de professors, encara que ell s’inclinava pel de
Rafael Campalans, ja que va ser un home molt destacat (va ser director de
l’Escola del Treball i va ocupar alts càrrecs relacionats amb l’ensenyament a la
Mancomunitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Govern Provisional de la Catalunya republicana); pel que feia a les especialitats, calia adreçar-se
al director general de Programació.
Durant el 1987 es va fer el seguiment, tant de l’obra com de les matèries que
s’impartirien al centre. El novembre es va inaugurar el curs, amb les especialitats següents: Administrativa de 1r grau; Electricitat de 1r grau; Mecànic dentista de 2n grau; Formació estètica de 2n grau. Cal destacar que aquesta era la
primera escola de Catalunya que impartiria la branca de mecànic dentista.
En una entrevista mantinguda amb el director general, a més de parlar del
funcionament de l’escola, es va tractar el tema del nom. Tot i reiterar que era
cosa del claustre de professors, va dir que a ell li agradaria que fos el de Salvador Seguí, persona que es va destacar per posar-se al costat del món del treball.
A l’Associació li va semblar molt bé. No obstant això, va haver-hi algunes reticències, tant del professorat com de la mateixa Generalitat, i el nom va trigar
bastant de temps a fer-se oficial.
Durant un any, a petició del director, es van fer gestions perquè l’Ajuntament
cedís els solars que havia adquirit per a l’escola, perquè s’hi fes una ampliació
del lloc d’esbarjo i deixessin de ser un niu de porqueria. Una part del solar, però,
ha quedat sense ús.
Present i futur
L’escola va començar a funcionar com a centre d’FP i batxillerat. Actualment
és un centre d’FP amb diverses especialitats, algunes d’elles remarcables. El Pla
de l’Àrea de Nova Centralitat de la Sagrera preveu, però, enderrocar-la i li assigna una nova ubicació en una zona d’equipaments.
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La història d’aquesta escola es pot dividir en les parts següents: els orígens i el
seu nom, la compra del terreny i l’edificació, els criteris educatius i per entrar a
l’escola, i l’associació de pares.
Orígens i nom
En el solar situat entre els carrers Maresme, Prim i Cantàbria hi havia uns horts
dels quals no tenien prou cura els veïns que els feien servir, les tanques eren de
trossos de fusta, hi havia deixalles... Tot això produïa males olors i era un niu de
rates. Els veïns se’n queixaven.
Per aquestes raons l’Associació de Veïns va denunciar-ho al Districte IX tant
verbalment com finalment per escrit el 24 de novembre de 1977. Es demanava
que els responsables del Districte fessin una visita ocular i es donés un temps
prudencial als usuaris per suprimir els horts. Es reivindicava a més el solar per a
una escola pública ja que eren escasses al barri.
No hi va haver cap actuació per part de l’Ajuntament.
El dia 15 d’abril de 1978 veïns anònims van calar foc als horts. Les reivindicacions van anar endavant per aconseguir el solar per a la construcció d’una
escola. De seguida es va pensar que la futura escola es diria Escola dels Horts.
Es lluitava per aconseguir l’Escola dels Horts com a centre d’EGB. També
va sorgir el projecte de crear una escola per a adults, ja que molts veïns no
havien tingut ocasió d’estudiar gaire. El lema de la lluita va ser «Nosaltres també aprenem mentre els nostres fills estudien». Però es volia una escola que tingués unes característiques determinades, no es volia una escola clàssica. Es
volia una escola participativa, de coneixement de l’entorn i sobre tot que la gent
hi aprengués a conviure.
Es van editar uns adhesius en què es veia un
pare, una mare i un nen, junts, que anaven cap a
l’escola.
Terrenys i edifici
Durant la lluita del solar del Pont del Treball i
concretament en l’acte de la col·locació de la primera pedra de l’escola d’FP (actualment IES Salvador Seguí) es van començar a recollir signatures per demanar l’Escola dels Horts, com a escola d’Educació General Bàsica i escola d’adults.
Aquestes signatures s’entregaren al delegat d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Solans. Aquest va dir que calia entregar-les a l’alcalde, Sr. Socías. L’Ajuntament ni tan sols sabia
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qui era el propietari del solar.
Es feren moltes accions: tallades de trànsit, manifestacions, assemblees en
què es discutien tots els temes referents a l’escola i on la policia feia acte de
presència. També es va fer la col·locació de la primera pedra simbòlica amb una
gran festa.
L’Associació de Veïns, com que no s’aclaria el tema de la propietat del solar,
va crear una comissió perquè en fes les gestions oportunes i el seguiment del
procés. Es van fer les indagacions pertinents i en una reunió mantinguda amb
l’alcalde, el delegat d’obres públiques i el delegat d’urbanisme, se’ls va dir que
possiblement el propietari era la CMB (Corporació Metropolitana de Barcelona).
El Sr. Socías comentà que si era així, pel setembre podrien començar les obres.
Aquests terrenys eren en realitat de la guàrdia civil, ja que havien estat permutats per uns altres situats a la mateixa rambla de Prim, cantonada amb el
carrer Menorca. La CMB i la guàrdia civil no havien fet, però, els tràmits administratius corresponents, per tant el terreny de fet continuava sent propietat de
la CMB, sense que ni uns ni altres en fossin conscients.
Els tràmits de cessió van ser llargs i difícils, ja que la CMB i l’Ajuntament no
s’acabaven de posar d’acord en el preu que aquest havia de pagar pel solar. Per
fi, la CMB acordà cedir-lo a l’Ajuntament per 25.779.000 ptes. (155.000 euros).
Es va efectiva aquesta cessió el març del 1979. Mentre s’iniciaven les gestions
per a la construcció de l’escola, es demanà al Ministeri d’Educació i Ciència
que instal·lessin unes aules provisionals.
L’octubre de 1979 es començaren a construir aquestes aules provisionals i el
gener de 1980 s’inauguraren, però amb algunes mancances de llum, gas i estufes, que al cap d’uns quants mesos es van solucionar.
En tot aquest procés hi va tenir un paper molt important el senyor Joan Antoni
Solans.
El 14 de novembre de 1980 es va fer una gran festa amb jocs infantils, a
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L’ESCOLA DELS HORTS
Des del balcó de casa meva veia els horts del carrer Prim. Sovint els contemplava: cols, enciams, mongeteres... Era
curiós veure això en una ciutat com Barcelona, com rar era anar a buscar la llet directament de les vaques a Can Nyau.
Els horts però, ens oferien una desagradable visió al ser envoltats de fustes, xatarra diversa, bruts, niu de rates. Un bon
dia, un matí de dissabte, de cop vam veure flames: els horts cremaven. Ràpidament en vam fer fotos. Al cap de poc temps
el solar era net. Allí reivindicàvem una escola: L’ESCOLA DELS HORTS!
Vam preparar la festa de la col.locació de la primera pedra simbòlica.
Era el dia 14 de novembre de 1980. Aquella tarda, dues hores abans de que s’iniciés la festa, allí estava jo, amb el
company Matías, donant-li al pic i pala, per fer un bon forat a terra. La pedra era força grossa.
L’anècdota més curiosa i dura va ser el que un senyor, tot passejant, es parés, es quedés mirant-nos i digués: “Quines
ganes de treballar i quin esforç tan absurd, aquí no s’aconseguirà res”.
Nosaltres que sí, pica que pica i treu que treu terra. La nostra joventut i la fe en aconseguir millores pel barri van fer que
continuessim sense desànims.
I ho vam aconseguir. L’any 1980 funcionaven els barracons provisionals i el 17-1-1983 jo participava en la inauguració
de la definitiva ESCOLA DELS HORTS.

Marisa Manera

Primera pedra
simbòlica de
l’escola

càrrec de l’esplai de l’Associació de Veïns, una xocolatada preparada per alguns
pares dels alumnes, i l’acte principal: la col·locació de la primera pedra de la
futura escola. Hi assistiren el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament i uns mil
veïns.
A final d’agost de 1981 per fi començaren les obres de l’escola definitiva.
Com es pot comprovar per les dates, havia passat un llarg període de temps ja
que el projecte va haver de passar pels tràmits següents: cessió-compra del terreny, execució i aprovació del projecte, pressupost per part del MEC i de l’Ajuntament i adjudicació d’obres. El pressupost final de l’obra va ser de 125.900
000 ptes. (757.000 euros) i el MEC en va subvencionar 44.160.000 ptes. (265.000
euros).
Criteris educatius i d’admissió d’alumnes
En aquells anys les escoles públiques, tret d’alguna excepció, eren encara hereves directes dels postulats franquistes. Solien tenir directors autoritaris, feien
tot l’ensenyament en castellà, els aprenentatges eren molt memorístics i poc
participatius per part dels alumnes.
A la vegada hi havia tot un moviment reivindicatiu social que especialment,
per part dels ensenyants, es concretava molt en les Escoles d’Estiu de Rosa
Sensat.
L’Associació de Veïns i grups de pares de futurs alumnes anaven reflexionant
i concretant com volien que fos aquesta escola i els criteris educatius pels quals
s’hauria de regir. Aquests s’aprovaven en assemblees. De vegades es presentaven discrepàncies especialment pel tema del català a l’escola.
Es volia que l’ensenyament impliqués activament els alumnes en el propi
procés d’aprenentatge, que aquests manipulessin, experimentessin, que poguessin
aportar les seves opinions (és el que en aquells moments es reivindicava com a
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«escola activa»). També es volia que el professorat tingués una línia pedagògica
coherent, que hi hagués participació dels pares, que a parvulari l’ensenyament
fos en català i s’anés implantant progressivament a tots els cursos quan comencés l’EGB, que es fes educació física, que tingués aula d’educació especial. Es
demanava, a més, equipament de menjador, biblioteca, laboratori, audiovisuals
i gimnàs.
Els criteris en relació a la prioritat d’admissió d’alumnes a l’escola també
eren decidits assembleàriament. Es va considerar important tenir en compte:
primer, la proximitat a l’escola; segon, el nombre de fills; tercer, viure a la Verneda; i quart, la participació dels pares en el procés de reivindicació de l’escola.
En la reunió mantinguda amb el Cap de Serveis Territorials d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya es va demanar i es va aconseguir tot l’esmentat i
també que un representant de l’Associació de Veïns estigués present en el procés de selecció de les preinscripcions i en la matriculació, ja que calia evitar
irregularitats. Era una escola de nova creació i anaven a sortir llistes amb places
atorgades prèviament al procés de matriculació.
La nova Escola dels Horts
Desprès de vèncer moltes dificultats, es va aconseguir que l’edifici nou comencés a funcionar el curs 1982-83, amb els cursos d’EGB, i es van mantenir els
barracons prefabricats per al parvulari. El 17 de gener de 1983 es va inaugurar
oficialment l’escola amb una gran festa, amb parlaments a càrrec de: la directora, el sotstinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la Regidora del districte X, representant de l’associació de pares i de l’Associació de Veïns. També
va assistir a l’acte el Sr. Solans, persona que va jugar un paper important en el
procés d’aconseguir l’escola i en moltes altres reivindicacions del barri.
Desprès de fer una passejada per tota l’escola i mirar l’exposició que s’havia
muntat, tots els assistents a l’acte, alumnes, pares i veïns, van prendre un aperitiu en què es va brindar pel present i el futur de l’escola.
Els dos primers anys, l’escola va tenir una directora nomenada en comissió

Procés de
construcció de
l’escola

Després d’una primera fase en barracons, l’Escola dels Horts va ser finalment inaugurada
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de serveis, Raquel Lacuesta (així
ho va decidir el Cap de Serveis
d’Educació de la Generalitat desprès de la nostra reunió). Mentre
ella va ser a l’escola, va portar a
terme el nostres criteris, fins i tot
va ser la primera escola de
La vitalitat de la nova escola es va expressar en una
Barcelona que va incorporar una
revista, exposicions i activitats esportives
aula d’informàtica.
L’escola tenia dues línies de
bàsica i un parvulari amb dues classes de 4 i 5 anys.
Va funcionar el laboratori, la biblioteca, es va fer educació física. Es va editar
la revista escolar. El català no es va poder implantar de cop, ja que havia de ser
demanat per tots els pares explícitament. Es va anar seguint el que el sistema
educatiu de la Generalitat anava implantant.
Associació de Pares
En començar a funcionar les aules provisionals, es va crear una comissió gestora per preparar els estatuts de l’Associació de Pares de l’Escola dels Horts.
Aquesta va ser aprovada per Governació tot i que en el primer temps, les aules
depenien de l’escola Diego de Velázquez i allí ja hi havia Associació de Pares.
L’Associació de Mares i Pares va jugar un paper important ja que va defensar
en tot moment els criteris marcats per les assemblees col·laborant amb els primers mestres en totes les tasques que podien: festes populars, activitats
extraescolars, reunions amb el professorat, etc.
En l’actualitat l’escola continua
funcionant amb Parvulari i Educació Primària. La reivindicació
inicial que fos també una Escola
d’Adults no es va mantenir, ja que
com es veurà en l’article següent,
aquesta va passar a uns altres edificis.

A la lluita per l’Escola dels Horts va afegir-se la demanda
d’una escola d’adults
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L’ESCOLA D’ADULTS LA VERNEDA-SANT MARTÍ
La lluita per una escola per als nens i nenes del barri, la de l’Escola dels Horts,
va ser l’origen d’una de les entitats més prestigioses avui dia del barri: l’Escola
d’Adults La Verneda-Sant Martí.
Tot va néixer en les reunions de la Vocalia d’Ensenyament de l’Associació el
1978. Pel setembre, en una assemblea per demanar l’Escola dels Horts, es va
fer una reflexió sobre el fet que moltes de les persones adultes qui hi assistien
no havien pogut estudiar. D’allà va sorgir el germen d’unes classes que es van
començar a impartir a les aules de l’institut Bernat Metge i esdevingueren l’Escola d’Adults.
Primers passos
El primer pas pràctic va consistir en un estudi del cens de 1975, per veure quina
era la realitat acadèmica de la població.
Es va analitzar la població del territori comprès entre: Gran Via de les Corts
Catalanes, rambla de Prim, avinguda Guipúscoa, Via Trajana, carrer Santander
i carrer Espronceda. La població total d’aquesta zona eren 78.000 veïns, dels
quals 47.000, eren més grans de 16 anys i, d’aquests, 1.350 no havien anat mai
a l’escola. L’estimació era superior: la xifra real d’analfabetisme voltava les 2.000
persones. Sense el certificat dels estudis primaris n’hi havia 12.500, i 35.000 no
posseïen el graduat escolar.
Amb aquestes dades a la mà, es confirmà la necessitat de posar en marxa el
projecte. En primer lloc, quatre membres actius de l’Associació de Veïns s’oferiren, altruistament, a treballar a l’escola.
La campanya per donar a conèixer el projecte es va fer de tres maneres: amb
el cens a la mà i visitant els possibles interessats en el seu domicili; amb informació impresa repartida per les bústies; i amb parades a les portes dels mercats.
Havien de ser els alumnes de les classes d’alfabetització els que havien de
donar el major contingut social a l’escola. Per moltes raons, sense ells no tenia
sentit l’escola. La secretaria la portaven els propis futurs alumnes de pregraduat.
El pas següent va ser conquerir unes aules per començar les classes. La direcció de l’Institut Bernat Metge i el claustre de professors van donar les màximes
facilitats, i avalaren la sol·licitud verbal a la Delegació del Ministeri per iniciarles. A les nits, el mes de gener del 1979, es va començar.
Tothom que coneixia el projecte s’hi identificava. La prioritat que es donava
a l’alfabetització mostrava una sensibilitat social que s’encomanava. L’alfabetització, el certificat d’estudis primaris i el graduat escolar eren els tres nivells
que s’impartien. Tenien caràcter oficial en haver estat acceptats per l’inspector
de zona. El projecte s’havia iniciat amb el compromís de fer una sol·licitud
oficial amb el màxim suport social.
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DOS SEGLES D’EDUCACIÓ AL BARRI
L’Escola de Persones Adultes de la Verneda de Sant Martí i Paulo Freire són els responsables fonamentals de la meva
dedicació a l’Educació de Persones Adultes des de fa més de vint anys.
La meva primera aproximació a aquest àmbit va ser a principis del anys 70... del segle passat! Havíem llegit “Pedagogía
del Oprimido” i des de la Vocalia d’Ensenyament de l’Associació de Veïns de la Verneda Alta volíem endegar cursos
d’alfabetització. Vam adaptar el mètode de les Paraules Generadores però... no vàrem saber “trobar” els futurs “educands”.
A finals d’aquella dècada es va crear l’Escola de Persones Adultes de la Verneda de Sant Martí gràcies a la lluita del
moviment veïnal. Vam començar utilitzant algunes aules de l’Institut Bernat Metge. El dret a una educació pública i gratuïta
no només per a nenes i nens sinó també per a mares i pares ens va dur a l’ocupació del que avui és es Centre Cívic de Sant
Martí i aleshores era una Residència de la Secció Femenina juntament amb d’altres col·lectius del barri Ateneu, AAVV .
Les noves institucions democràtiques havien d’assumir aquests espais guanyats per la lluita veïnal.
Durant la reforma de l’Edifici Gaudí vam utilitzar provisionalment aules a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó i espais a
l’Associació de Veïns de Sant Martí i a l’Ateneu Llibertari de la Verneda. Per cert un dels millors berenars de la meva vida
el vaig compartir amb unes dones d’alfabetització: faves crues, bacallà salat i tomàquets!
Tot plegat manifestacions, reivindicacions, classes a la Plaça Sant Jaume, excursions , conferències, assemblees,
xerrades com la de José María Valverde, tertúlies, recitals com el memorable de Tete Montoliu però sobretot les sessions
de classe compartides amb les persones participants són el meu bagatge professional i humà fonamental.
Comptar amb la il·lusió, paciència, sensibilitat i coneixements de les persones participants, compartint i creant
coneixement des d’ un model dialògic em va ensenyar i em va permetre aprendre els trets fonamentals que orienten la
meva tasca educativa. Les coses fonamentals que sé com educadora les vaig aprendre amb les dones i homes que
participaven a l’EA de la Verneda de Sant Martí. Molt més tard es van crear Màsters i Postgraus d’Educació de Persones
Adultes a les Universitats.
I va ser al Saló d’Actes de la Universitat, ple de gom a gom, un dels moments més emocionants de la meva vida. Tothom
bocabadat, alguns estudiants i professors emocionats, amb llàgrimes als ulls. Un grup de la Tertúlia literària dialògica de
l’Escola de Persones Adultes de la Verneda de Sant Martí escenificava, recitava, cantava i explicava qué era a partir de
poemes de Lorca. Va ser una de les millors classes que s’han fet a la universitat. Algunes de les persones participants a la
tertúlia s’havien alfabetitzat a l’escola.
El model i la pràctica educativa de l’Escola de Persones Adultes de la Verneda popular, democràtic, dialògic,
participatiu, solidari i transformatiu a l’any 2002 continua sent més que mai un model a seguir per les educadores i
educadors de Persones Adultes.

Victòria dels Angels Garcia i Anguita

Una escola viva
Les activitats acadèmiques es feien compatibles amb un debat viu i permanent
envers el futur de l’Escola. Primer: pel model d’escola que es volia. Segon: per
la necessitat de donar-li un caire estable. La provisionalitat era la característica
del moment. Respecte del primer: hi havia una gran sensibilitat perquè fos una
escola oberta a tota mena d’iniciatives, activa, amb una participació àmplia i
amable, vinculada a la problemàtica d’uns barris difícils, nous, amb mancances
d’equipaments. Respecte del segon: es va decidir fer costat al moviment veïnal
que ja existia en la zona, incorporant-nos a la Coordinadora d’Entitats perquè la
Residència Gaudí de l’antiga Sección Femenina (actual Centre Cívic) passés a
ser de titularitat municipal, i les entitats cíviques dels barris poguessin organitzar-hi les seves activitats.
Qualsevol planta de l’edifici posseïa les característiques idònies per cobrir les
nostres necessitats en els propers anys. La comissió d’entitats decidí ubicar l’escola a la setena planta. L’Ajuntament acceptà l’acord i l’adaptació la vam fer la
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comunitat escolar els caps de
setmana. S’havien d’enderrocar
armaris i unir dues habitacions
per aula. Esperar un projecte
municipal de rehabilitació,
d’adaptació i dotació econòmica hauria demanat un temps que
no podíem permetre’ns d’esperar.

Pr imer a “pr omoció” de l’Escola d’
A dults, a la sala d’act es
d’A
de l’Institut Bernat Metge

Els professors
Paral·lelament a la lluita per aconseguir un espai físic, havíem de conquerir els
nomenaments dels professors. L’escola havia d’iniciar-se adquirint un mínim
d’estructura.
El curs 79-80, la Coordinadora d’Escoles d’Adults de Catalunya va estar
molt activa en les mobilitzacions que s’organitzaren amb un ampli suport social. La repressió de la policia arribà a detenir 14 persones, entre les quals hi havia
un professor i un alumne.
El novembre es va fer una redistribució de les 151 places oficials del curs
anterior. L’escola havia adquirit un crèdit en tot l’àmbit d’ensenyament d’adults
i es considerava que havia de nomenar-se, com a mínim, un mestre. Molts alumnes de graduat hi assistien per la necessitat d’obtenir el títol amb l’esperança de
millorar la seva situació laboral i s’havien de fer les certificacions acadèmiques
al final de curs. Finalment, es nomenà oficialment un mestre (tot i que ja n’hi
havia molts que de fet hi feien classe).
Des de llavors, l’escola ha
canviat de local, s’ha engrandit,
han arribat nous mestres i col·laboradors, els estudis i activitats s’han diversificat, els participants arriben ara a les 1.500
persones i, amb tot plegat, l’escola s’ha convertit en un model
de referència a nivell mundial.
A més és l’ànima de l’edifici
on es troba el Centre Cívic Sant
Martí, al carrer Selva de Mar,
215.
Manifestació reclamant l’increment de places de mestres de
les escoles d’adults a Catalunya
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El parc de Sant Martí
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La zona delimitada entre els carrers Agricultura, Huelva, Menorca,
Ronda de Sant Martí i Pont del Treball, amb una extensió de 10
ha, ja és contemplada pel Pla Cerdà del segle XIX i també pel Pla
General Metroplità de 1976 com a parc.
El gener de 1976, les associacions de veïns de Sant Martí de
Provençals i la Verneda Alta van començar a reivindicar la construcció del parc amb una inauguració simbòlica en la qual es van
plantar uns arbres al solar que actualment ocupa la primera fase
del parc.
Després de diverses reunions dedicades al parc, l’Associació
de Veïns de la Verneda Alta va decidir fer el seguiment de les
expropiacions i del projecte municipal.
El desembre del mateix any les associacions ho van exposar a
l’Ajuntament. Pel que fa a les expropiacions, Joan Antoni Solans,
delegat d’Urbanisme, va recomanar que es fessin totes les gestions al Departament de Gestió Urbanística. Hi havia dos tipus
d’expropiacions: la primera afectava els propietaris, i la segona,
els arrendataris.
Les parcel·les per expropiar eren tretze, de les quals cinc havien de ser cessions. Segons una carta del delegat, els tràmits podien ser molt llargs si no s’arribava a un acord.

La lluita per mantenir el
nucli antic dins del parc va
començar amb una
plantada d’arbres quan
encara es mantenia intacte

Elaboració del projecte
El febrer de 1978, l’Àrea de Parcs i Jardins va enviar el seu projecte, que no va agradar a l’Associació, ja que constava d’un camp
de futbol envoltat d’una zona de jardí molt mal urbanitzada.
El març, l’Associació es va posar en contacte amb l’arquitecte
Miquel Sodupe i els seus companys d’equip Antoni Armesto i
Carles Martí perquè elaboressin ells el projecte i va demanar al
delegat d’Urbanisme que el financés l’Ajuntament.
El delegat, en veure el projecte de Parcs i Jardins, va donar la
raó a l’Associació, però amb la condició que un arquitecte especialitzat assessorés l’equip d’arquitectes. La persona escollida va
ser Nicolau Maria Rubió i Tudurí, amb l’aprovació de l’alcalde
Socías.
L’aprovació va quedar pendent del fet que les associacions de
veïns Sant Martí de Provençals, Verneda Alta i de Cabezas de
Familia (actualment Provençals de la Verneda) es posessin d’acord,
ja que aquesta darrera havia demanat un camp de futbol.
Els temes més discutits van ser: parc obert o tancat, l’aparca-
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LA NOSTRA VIVÈNCIA AL BARRI (1953-1976)
La nostra relació amb el barri comença l’any 1953 per a mi, que és l’any que vaig néixer i el 1955 per al meu
company, l’any que va venir a viure-hi amb els seus pares.
En aquells anys, Sant Martí era un paisatge rural enmig de fàbriques i els pocs pisos que començaven a alçar-se. Per
tant verns, ocells, recs d’aigua neta i fins i tot llargues files de cuques de llum a les nits d’estiu compartien espai amb
masos, camps cultivats, pagesos amb tartana, obrers, contramestres del tèxtil i la pudor característica que desprenia,
segons la intensitat del vent, la fàbrica de botons d’ossos situada davant de l’església de Sant Martí de Provençals.
Els nens i les nenes rebíem educació repartits entre l’Academia Luján, l’Adela de Trenquellón i l’escola de la Caixa amb
la instrucció característica del règim franquista i a la tarda jugàvem al carrer i als camps. Fins l’any 1962 que no es van
construir els instituts Infanta Isabel i Joan d’Àustria, els nois i noies havien de seguir els estudis superiors fora del barri.
Perquè els veïns poguéssim accedir a la sanitat pública encara vam haver d’esperar força més.
La majoria dels adults que vivien al barri treballaven als camps i les indústries. Per desplaçar-se fora del barri només es
disposava dels autobusos 43 i 44 i les estacions de metro més properes eren les de la Sagrera i la del Clot. Els diumenges,
l’únic dia de festa setmanal per la majoria es destinaven a l’oci. Al matí, els homes anaven a veure futbol al camp del Júpiter i
a la tarda tota la família anava al Cine Levante, l’únic cinema existent al barri. A l’estiu, famílies senceres anaven a buscar el
tren a l’estació del Poblenou que els portaria a les platges del Maresme. Per Sant Martí, cada any es muntava un envelat
prop del camp del Júpiter on s’hi feia ball i xocolatada amb una actuació de pallassos. Per Sant Isidre, patró dels pagesos,
se celebrava una missa a l’església de Sant Martí i a la sortida es venien tortells i borregos. A la tarda es muntava un envelat
a l’era de Can Planes on es feia un ball, que al mateix temps representava un punt de trobada de tots els pagesos de la
rodalia i explica la llegenda popular que d’aquesta festa en sorgiren algunes parelles.
A mitjans dels anys 60, el creixement de la població al barri va anar aparellat d’un canvi precipitat del paisatge.
Als pagesos que se’ls va expropiar els masos i les terres, els van pagar nou pessetes el pam per construir-hi blocs de
pisos. El nou paisatge va comportar per als pagesos buscar-se una nova manera de viure.
La meva família tenia una vaqueria i eren arrendataris d’uns camps del barri i per ells l’expropiació de les terres es va
reduir al valor de la collita que hi havia plantada en aquell moment. Pel que fa a la vaqueria, l’Ajuntament els va donar
l’opció a llogar un negoci, però al mateix temps, els va amenaçar amb un termini de 24 hores per treure les vaques d’allí,
en cas contrari les portarien a l’escorxador de Montjuïc.
Els pisos van començar a créixer a Sant Martí sense cap mena de planificació urbanística i molt menys sense tenir la
provisió de serveis socials pels habitants del barri. Per aquest motiu i molts d’altres, l’any 1976 vam entrar a formar part
de l’Associació de Veïns de la Verneda Alta.

Assumpta Magrans i Jaume Creixell

ment sota la primera fase i el nom del parc.
Es va decidir que el parc fos obert, ja que el fet de poder-lo creuar pertot
arreu unia molt més el barri i, d’altra banda, segons Parcs i Jardins el cost del
manteniment era més baix, perquè els parcs tancats inciten més a destrossarlos.
Quant a l’aparcament, els arquitectes van observar que no acostuma a ser
viable situar-lo sota un parc.
El nom que va proposar l’Associació de la Verneda Alta va ser parc de la
Verneda de Sant Martí; les altres dues associacions, parc de Sant Martí. Va
guanyar aquest últim, a canvi que aquestes associacions acceptessin el projecte
elaborat per l’equip d’arquitectes de la Verneda Alta i que es mantingués el
nucli antic del poble de Sant Martí, format per les masies de Can Planes, Can
Cadena i Ca l’Arnó; l’hostal –aquest darrer edifici era on reposaven les caravanes que venien per l’antic camí de València– i també els camins Fondal de Sant
Martí i Rector de Vallfogona.
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Tot això va quedar inclòs en el projecte que el mes de març de 1979 es va
exposar als respectius sectors del barri. No hi va haver ningú que s’hi oposés. El
projecte va ser lliurat oficialment a l’Ajuntament pels arquitectes el mes de
juliol.
Després de nombroses gestions, el setembre de 1981 l’Ajuntament va fer
l’encàrrec de la primera fase als arquitectes. El setembre de 1983 van començar
les obres.
Moltes fases i molts problemes
El projecte es va realitzar en sis fases, que es perllongaren des del 1983 fins al
1995, i estigueren farcides de problemes, aturades, incompliment de terminis...
Per començar, l’empresa que va omplir el sot ho va fer deficitàriament. L’Ajuntament no va escoltar les denúncies reiterades que li feia l’Associació, fins que
al final els arquitectes van comunicar a l’Ajuntament que no es farien responsables de les obres si no se solucionava el problema.
El 21 de setembre de 1985 es va inaugurar la primera fase, no sense incidents: el Districte volia que en l’acte només parlessin l’alcalde, el regidor i una
associació de veïns, concretament Provençals de la Verneda, casualment afí al
partit governant. Les altres associacions van plantejar que, si es volien evitar
conflictes, havien de parlar totes. Finalment hi va intervenir tothom.
L’Ajuntament, a més, va contractar una cobla. També va exposar el projecte
de la fase següent. Les associacions Sant Martí i Verneda Alta van muntar una
exposició sobre la història del parc i van oferir un aperitiu als veïns. També van
convidar-hi l’alcalde Pasqual Maragall, que es va excusar.
Les següents fases es van anar allunyant del projecte inicial pactat: el camp
de futbol que havien deixat fer provisionalment, mentre no comencés el projecte aprovat per tothom, el feien definitiu i, a més, instal·laven un aparcament
soterrani i consolidaven el «mercadillo», també provisional. L’Associació considerava que modificaven la millor zona del parc (vegeu plànol). Conjuntament
amb disset entitats del barri, entre elles algunes d’esportives, vam fer moltes
accions i vam demanar a l’alcalde que no modifiqués el projecte bàsic.
Respecte d’aquesta qüestió, cal destacar que l’Associació Provençals de la
Verneda no hi va col·laborar perquè tenia interessos diferents dels de la resta
d’entitats.

Butlletí amb el
projecte bàsic
del parc

El nucli antic del poble de Sant Martí
L’Associació de Veïns sempre ha estat interessada a conservar els edificis corresponents al nucli antic del poble de Sant Martí de Provençals i a millorar-los.
En aquest cas, es tractava de restaurar l’església, les tres masies i l’hostal. El Pla
Popular de 1978 ja els assignava un ús: aquesta era i l’única manera d’evitar que
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es deterioressin.
Les propostes eren aquestes: Can Planes com a ateneu popular, Can Cadena
com a biblioteca i museu agrícola, l’hostal com a bar i lloc de serveis del Parc, i
Ca l’Arnó com a llar d’avis. Després, però, aquest darrer criteri es va modificar
i es va proposar una ludoteca.
A final de gener de 1982, l’Ajuntament va fer marxar amb urgència els estadants de Ca l’Arnó (val a dir que l’Associació havia demanat que no marxés
ningú fins que no comencessin les obres del Parc). Ràpidament van començar a
enderrocar la, però l’Associació de Veïns, juntament amb l’Escola d’Adults de
la Verneda-Sant Martí, ho va impedir.
La masia, a partir d’aquell moment, va ser vigilada dia i nit: hi havia un grup
que hi dormia. De dia, l’Escola hi feia xerrades sobre la seva història. La informació sobre el que passava es va difondre pels diaris i emissores de ràdio. TVE
de Catalunya va fer un reportatge sobre la masia, en què entrevistava una de les
persones que hi feien vigilància.
Quan es va demanar una explicació sobre l’enderroc a l’Ajuntament, aquest
va contestar que el Departament d’Obres Públiques va ser pressionat per la
gent del mercat i els membres de la Casa del Pueblo del PSOE, que deien que era
una casa vieja (cal suposar que no en coneixien els orígens). Aquests col·lectius
havien demanat al cap de Planejament que ho fes, ja que la masia estava al mig
del camí. Aquesta persona, sense comprovar res, va donar l’ordre d’enderroc.
La masia va quedar tocada d’un costat, i el banc exterior i el pou en estat
precari.
En assabentar-se’n, la regidora Núria Gispert i el conseller d’Urbanisme del
Districte van reaccionar d’una manera molt diferent. La regidora va dir que el
nucli antic no es podia perdre i es va comprometre a arreglar els desperfectes i
posar-hi llum, aigua i una porta nova, i arranjar l’esplanada d’entrada.
Un diumenge l’Associació de Veïns hi va fer una festa sardinada amb una
parada d’informació i una pintada en un paper mural a càrrec de la quitxalla.
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Als veïns que la van visitar durant el procés de vigilància, en
què va estar oberta a tothom, els agradava i els recordava la
casa del seu poble.
Durant el mandat del regidor José Antonio García España
(1983-1987), les masies es van deteriorar per la manca d’actitud positiva envers la conservació del nucli històric. Les entrevistes amb ell van ser inútils.
El nou regidor, Joaquim de Nadal, va prometre que no sols
conservaria aquest nucli antic, sinó que el restauraria i li donaria un ús. La condició era que els veïns no s’oposessin al camp
de futbol.
Va passar, però, més d’un any i tot seguia estancat. Aleshores
un membre actiu de l’associació de veïns, tot observant Ca l’Arnó
des del seu balcó, va tenir una bona pensada: organitzar un camp
internacional de treball, no tan sols per restaurar la masia, sinó
també per cridar l’atenció dels mateixos veïns. La idea va trobar
suport de seguida.
El lema que es va decidir per a la iniciativa va ser Ca l’Arnó,
no te la perdis. Va començar amb una acampada davant de la
masia, on el cantant Jaume Arnella va interpretar una composició (vegeu il·lustració) encarregada per a l’acte: el Romanço de
Sant Martí. Cal recordar que Jaume Arnella és fill de ca l’Arnella,
fàbrica que estava situada al terreny que ara ocupa el Parc.

Les diverses fases de la
A r nó:
l’A
sal v ació de Ca l’
coberta amb una lona;
els tres torns del Camp de
Treball i l’actual ludoteca

El Camp de Treball Internacional
L’Associació va posar-hi l’enginy, les idees, l’organització i la
gestió. La Generalitat de Catalunya i el Districte, conjuntament
amb la Casa Gran, van proporcionar la infraestructura, materials, menjar, etc. També va ser important el paper del Servei
Civil Internacional.
El camp va funcionar entre l’11 de juliol i el 19 d’agost de
l’estiu de 1988. Es van fer tres torns, amb 39 estrangers en total
(amicalment se’ls deia guiris). Eren de diferents països. Com a
allotjament es va utilitzar l’escola Diego de Velázquez.
A part del treball de restauració, va haver-hi molta convivència amb els estrangers. Se’ls van organitzar sopars de benvinguda i de comiat, en què se’ls va regalar una samarreta del camp i
una foto de tot el grup. S’organitzaven partits de bàsquet, se’ls
acompanyava a veure la Font Màgica de Montjuïc i se’ls portava a les discoteques i a la festa major de Gràcia. Amb un dels
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LA VERNEDA, EN EL MAPAMUNDI
“Estáis locos. Esas cosas no se pueden hacer en La Verneda”. Estas y otras frases nos decían amigos bienintencionados
durante la primavera de 1988 cuando andábamos ideando el campo internacional de trabajo con el que pretendíamos
rehabilitar la masía de Ca l’Arnó.
Ciertamente, ese campo de trabajo fue fruto del entusiasmo y de la inconsciencia: dos elementos necesarios para llevar
cualquier iniciativa a buen puerto. Entusiasmo, porque la idea de actuar directamente, no sólo reivindicar o pedir,
entusiasmó a muchos amigos y vecinos, especialmente jóvenes; inconsciencia, porque era difícil creer que gentes de todo el
mundo se inscribirían para venir a rehabilitar una masía en La Verneda.
Sin embargo, fue así, vinieron. Recuerdo el día que tenían que llegar. Unos estábamos en Ca l’Arnó y otros en el Centre
Cívic, por si acaso se perdían. Fueron llegando a cuentagotas a lo largo del día: Stanley, Rolf, Mercedes, Andrew,
Mohamed,... y el señor José. Se fueron estos, y llegaron otros y luego otros, así hasta tres turnos a lo largo del verano.
El último día, cuando despedimos a Idoia y Henar, las últimas en irse, nos miramos los que quedábamos, estábamos
cansadísimos, sin embargo, sabíamos que habíamos hecho algo importante e irreversible: colocar a La Verneda en el
mapamundi.

Jorge Juan Borlán

grups es va anar a Montserrat. És a dir, a més de compartir el treball, també es
compartia la gresca.
Durant tot el camp de treball hi va haver una exposició de fotografies antigues sobre les masies del barri. Per ajudar a fer front a les despeses, es venien
adhesius de col·laboració i algunes samarretes amb el lema del camp de treball.
Alhora, amb fons de la Comunitat Europea, l’Ajuntament va organitzar una
escola taller a Can Cadena amb l’objectiu inicial de rehabilitar el nucli antic,
encara que només tenia pressupost per rehabilitar la mateixa masia.
Les altres qüestions van quedar aturades i el novembre de 1988 el Consell de
Districte va comunicar que no tenia diners per restaurar Ca l’Arnó. L’Associació de Veïns es va tornar a mobilitzar i va organitzar la campanya Salvem Ca
l’Arnó. La decisió es va adoptar en una reunió dinar. Aquella mateixa nit es van
fer pintades pel districte. Uns quants dies més tard es va col·locar un sostre de
lona plastificada, per protegir-la de les inclemències meteorològiques. Cosir-lo
va costar suors i esforços, però va valer la pena: al final el Districte va trobar els
diners per restaurar-la.
Les masies, avui
Ca l’Arnó funciona com a ludoteca, Can Cadena com a seu de Parcs i Jardins i a
Can Planes s’ha instal·lat un alberg per als sense sostre.
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EL PARC DE SANT MARTÍ: UN EPISODI DE COM ES CULTIVÀ LA DEMOCRÀCIA
En 1977, Juan Antonio Solans, llavors delegat d’Urbanisme de l’ajuntament de la ciutat, plantejà la possibilitat de
convertir en una “zona verda” un àrea heterogènia situada entre la trinxera del ferrocarril i els barris residencials construïts
en les dècades dels cinquanta i seixanta per sobre de l’avinguda Guipúscoa. L’actual ronda de Sant Martí estava ocupada
per les barraques de la Perona, habitades per famílies gitanes. Romanien restes del nucli rural de Sant Martí, tres masies,
l’església i la casa rectoral, unes quantes runes de fàbriques, alguns horts i uns descampats convertits en abocador. Una
escola provisional en mig, una altra en la perifèria i el mercat ocupaven, sense massa criteri, part del sòl disponible.
El moviment associatiu gaudia de gran vitalitat i autoritat moral. Els representants dels veïns quedaren perplexes
davant del plànol elaborat, amb bona fe, per uns tècnics municipals per enjardinar el sector: es tractava d’una col·lecció
de parterres inconnexes que omplien el full de paper, però es notava a faltar la presència d’espais públics adequats per a
la festa, el discurs polític, els jocs, el repòs, el passeig...
L’arquitecte Miquel Sodupe tenia, des dels seus darrers anys d’estudiant, una intensa relació amb el moviment obrer i les
associacions de veïns i fou consultat. Se li demanà que elaborés una alternativa a la proposta municipal. En 1979, formà un
petit equip amb els arquitectes Carles Martí i Antonio Armesto per estudiar-la recollint les demandes dels habitants.
A Solans li va semblar bé aquest camí i va posar com a condició, per fer l’encàrrec del parc, que una persona amb
autoritat assessorés l’equip. S’escollí algú il·lustre: Nicolau Rubió i Tudurí. Quan se li mostrà el plànol municipal i se li
demanà la seva opinió, els tres joves arquitectes vam poder sentir el següent: “els enganyaria si els digués que no em
desagrada”. Vam haver de fer una ràpida taula de veritat lògica per entendre aquell judici. Després vam saber que era
una argúcia que feia servir, amb molta gràcia, per guanyar temps i desconcertar l’interlocutor.
Aquell mateix dia, Rosa Maria li demanà que li signés alguns dels seus llibres de caceres africanes... La col·laboració
amb ell es desenvolupà a través de delicioses i iròniques converses.
Ningú sabia llavors el que era un parc urbà: la tradició del projecte de l’espai públic havia quedat interrompuda, de la
mateixa manera que el normal funcionament de la vida civil, durant moltes dècades.
La construcció del parc de Sant Martí es va dilatar fins ben entrats els anys 90, a través d’una lentísima successió
d’etapes dotades d’un raquític pressupost. Mai va tenir a veure amb l’eufòria del “model Barcelona”, amb el triomfalisme
de les Olimpíades. L’any 1992, no hi havia manera de que arribessin terres netes per a una de les penúltimes fases,
després va estar gairebé un any i mig sense manteniment; les motos esportives s’apoderaren temporalment de l’indret, la
vegetació es va ressentir i alguns elements patiren una greu erosió.
El desamor de les institucions per aquell indret és proverbial, de tal manera que, en un rull sarcàstic de la història, alguns
tècnics municipals, ajudats per brillants i professionals plomes, no fa massa s’han permès arremetre àcidament contra el
resultat d’aquelles penúries. Ignoren que l’indret fou cultivat per moltes fatigues i voluntats, lluitant contra la desídia i el
desinterès amb que, abans de descobrir l’encant de la perifèria, les autoritats democràtiques miraren aquell indret.
No saben que aquell sòl, com d’altres, va haver de ser roturat col·lectivament per tal que la democràcia pogués
germinar, regada amb la suor i abonada coralment per aquell substrat civil. La manca de memòria pot fer creure que les
coses succeïren a l’inrevés.
Uns aspersors elevats sobre postes haurien de seguir funcionant per refrescar l’ambient i crear, amb la llum del sol, la
il·lusió de quelcom lleu, l’arc de Sant Martí, el pàl·lid reflex del somriure volenterós i abnegat de Rosa Maria, de Lluís, de
tants altres.

Carles Martí i Antonio Armesto. Arquitectes
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Barraques a la Verneda (1950-1989)
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A la ciutat de Barcelona, comencen les grans concentracions de barraques coincidint amb els projectes de construcció del metro de 1920 i de l’Exposició Universal de 1929. Això produí la necessitat de mà d’obra a gran escala. La manca
de projectes en altres comunitats autònomes (aleshores regions) va produir un
fort corrent migratori cap a Barcelona. Si el 1921 hi havia 2.000 barraques, al
final de la dècada se n’hi concentraven 15.000. Pocs anys després de la Guerra
Civil arribaren a Barcelona 300.000 ciutadans d’altres indrets. Sorgiren els projectes de Ramon Albó (Turó de la Peira, 1946) i Milans del Bosch (Bon Pastor,
1956).
La quantitat de barraques es va reduir a 1.108 barraques a tot Barcelona el
1982, de les quals 529 eren al Districte X i, d’aquestes, 315 eren a la Perona. És
obvi que el nostre Districte estava sent marginat en la política global de la
ciutat dels projectes de reducció de barraquisme.
El nucli de la Perona té el seu origen en la concentració de famílies desplaçades d’altres indrets de la ciutat amb motiu de la visita de la primera dama argentina Eva Duarte de Perón, el 1950. Els primers barraquistes eren majoritàriament
immigrants que, amb el temps, compraren un pis i passaren a viure-hi un contingent cada cop més nombrós de famílies d’ètnia gitana.
En el transcurs dels anys, s’anaren establint a la Perona diversos equipaments sanitaris i educatius (un dispensari, una guarderia i l’escola Los Pinillos),
encara que les infraestructures bàsiques (aigua, enllumenat...) foren sempre molt
escasses.
L’eradicació del barraquisme
El Pla Popular de la Verneda Alta de 1978 proposava mesures per a l’eradicació
del barraquisme: «Proposem que dites barraques siguin suprimides i es doti els
seus residents d’habitatges dignes i d’acord als seus costums i cultura que s’han
de respectar. Igualment ha de fer-se extensiu l’indicat en el capítol de neteja als
camps adjacents.»
Entre 1977 i 1980 l’associació va intentar aconseguir l’eradicació del
barraquisme per la via política i administrativa. L’anàlisi d’aquest període
i els tristos fruits que es van treure serviren per deixar clar que s’havien
d’adoptar mesures més dràstiques. Tot l’any 1978 i part del següent es va
insistir l’Ajuntament de la necessitat d’un projecte i d’una vigilància especial a causa de la continuïtat en els robatoris que es produïen al pont del
Treball.
El novembre de 1980 es van promoure, amb el col·lectiu de la Perona, unes
concentracions i marxes al Consell del Districte X, per exigir actuacions encaminades a la solució del problema. Sorgiren els primers acords de la coordinadora, formada per les associacions de veïns de la Verneda Alta, la Perona, Sant
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UN OBJECTIU DEL NOSTRE PLA POPULAR COMPLERT
L’anàlisi reflexiu de 25 anys de lluites de la nostra entitat en el barri de la Verneda Alta, en principi en commemoració
del 25è aniversari i després com a mètode de saber si hem estat eficaços en trencar la inèrcia que duia el nostre barri,
amb una configuració basada en l’especulació i en segon lloc si hem incidit amb les nostres propostes en una evolució
envers la dignificació en coherència amb una ciutat que pretenia ser europea i moderna.
En aquest context de la realitat social del nostre Barri dels anys 70 hi era obvi que havíem d’incorporar criteris de
solució a les indignes condicions i estat de moltes famílies concentrades en el barri de la Perona.
Les experiències viscudes en aquest procés han estat múltiples. Des de que al inici ens proposàvem la denúncia d’un
nucli d’habitatges marginals, el poc interès que les institucions mostraven, l’anàlisi ximplista que la societat feia de les
causes, els mètodes i alternatives de resoldre aquest tema que ja en el 1977 pensàvem que s’hi podriria.
La facilitat i baixa moral dels «il·luminats» en utilitzar la marginació per enfrontar a col·lectius en dates favorables a
projectes polítics de dubtosos beneficis.
L’observar la desgraciada i trist antiguitat de la marginació gitana que per sobreviure han tingut de servir–se del
ingeni, de procediments delictuosos, segons normes i lleis que no han fet ells ni se’ls ha deixat participa
Que malgrat la tasca econòmica desenvolupada, al llarg dels segles en el sector de reciclatge de materials de
desperdicis, que ningú altre volia i que en l’actualitat es considera fonamental per la conservació del medi ambient, així
com en el sector immobiliari, ocupant els habitatges urbans d’inferior qualitat, per tant possibilitant a d’altres, un lloc
superior en l’escala social.
A nosaltres se’ns hi feia difícil comprendre l’exigència de que havien de marxar, però no a la nostra escala; que havien
d’anar al col·legi, però no on anaven els nostres fills; que a un poblat exclusiu, però mai s’hi trobaven terrenys; que havien
de treballar, però a l’ordre de preferència dels empresaris no hi constaven els habitants de la Perona.
Que s’enderroquessin vivendes davant la sospita del possible trasllat d’una família; què s’hi fessin pactes per escrit
entre institucions municipals amb participació d’entitats ciutadanes, limitant o negant aquests trasllats; que en la mateixa
mida en què s’intensificaven les pressions perquè marxessin, creixien les pressions per que no arribessin; si s’acostava un
pare a un director de col·legi en comanda d’una plaça escolar, la resposta era acostar–se, olorar–lo i manifestar–li que
canviés de perfum.
Pel contrari, quan alguna directora ha decidit participar en la higienització prèvia a l’inici de l’horari escolar, la
resposta immediata ha estat en reduir el nombre de nens al col·legi. Els raonaments de rebuig davant la institució
responsable dels trasllats realitzats hi eren del més pintoresc: que li dona el pit a la seva criatura a l’escala, que es
devalua la nostra propietat... El nostre desconcert i malenconia assolia grans nivells d’incomprensió, quan ficàvem tots
aquests criteris en un pot i barrejant–los prèviament li fèiem un forat i intentàvem que sortissin tres paraules màgiques,
«QUE SE INTEGREN», no ens hi sortien mai.
Tot plegat produí un nivell d’impopularitat envers la nostra entitat. Fins i tot alguns membres hem patit sovint agressions
verbals. Havia una constant: observar que els autors d’aquestes actituds foren d’un grup social que patien o havien patit
mancances de tota mena, per sobre de tot per les causes profundes que en els anys 50 i 60 produïren les grans corrents
migratòries a Espanya. Puc donar fe de que aquest tema ha estat un element que m’ha condicionat i marcat profundament,
m’ha limitat la capacitat primitiva de relacionar–me i m’ha reduït la convicció que posseïa en la noblesa col·lectiva.
A priori no ens fa fàcil deduir la lectura d’aquest comentari, com qualsevol text dependrà, de l’ànim, del dogma, de la
bona o dolenta llet que a cada un li hagin donat de nadó, cigrons d’adolescent o botifarra amb mongetes d’adult. Al cap i
a la fi no he fet no més què ser transparent amb els meus sentiments.

Francisco Reina Ruiz

Martí de Provençals, Familiar de Sant Martí (actual Provençals de la Verneda),
el Clot-Camp de l’Arpa, i l’agrupació del PSUC de Sant Martí. El 29 de novembre es va dirigir a l’alcalde de Barcelona, Narcís Serra, un document de nou
punts en què se li feia una radiografia de l’estat de la Perona, del nivell de
conflictivitat que a la zona es generava. Es demanaven dinàmiques d’informació en benefici de la tolerància, el nomenament d’un equip municipal eficaç,
amb l’interlocutor més idoni i sensible al tema.
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ONCE AÑOS EN LA PERONA
Llegué a la Verneda en agosto de 1973 y viví en ese barrio hasta octubre de 1984. Inmediatamente me llamó la
atención la extensa hilera de barracas a ambos lados de la Ronda Sant Martí, flanqueando la vía del tren. Impulsado
desde dentro por mi fe cristiana (que me lleva a optar por los más pobres), no resistí la tentación de acercarme e
implicarme en la suerte de quienes allí vivían, la mayoría gitanos. Trabajé en La Perona como maestro en la Escuela Los
Pinillos, como animador de tiempo libre en el Esplai y catequista y sacerdote desde la parroquia; nueve años en total;
cuando inicié, en 1984, la etapa paraguaya de mi vida, La Perona estaba en avanzada fase de desaparición.
Me identifiqué con el pueblo gitano, con su sentir y su sufrir, con sus penas y alegrías. Y al mismo tiempo viví los
problemas del barrio como vecino de La Verneda, socio entre los primeros de la Asociación de Vecinos Verneda Alta.
Para mí La Perona fue una escuela de vida. Palpé a manos llenas la miseria, la discriminación y la injusticia que
padecía el pueblo gitano como resultado de una sociedad que produce unos pocos hermosos ejemplares de persona... al
precio de dejar a miles tirados como basura en la cuneta de la vida. Contemplé el diabólico mecanismo por el cual todas
las desgracias descargan sobre los más débiles (“a perro flaco, todo son pulgas”). Lloré al constatar el indestructible
círculo vicioso que, cruelmente, convertía a inocentes criaturas (con los niños es con quienes más tiempo compartí y trabajé)
en jóvenes delincuentes y en adultos carne de prisión.
Pero, al mismo tiempo, La Perona me dio oportunidad de constatar la inagotable reserva de solidaridad que existe en
tantísimas personas y que se manifestaba en muy variadas formas: desde el compromiso directo y efectivo hasta el apoyo
moral y afectivo.
Quiero destacar, como ejemplo de solidaridad institucional, el papel que jugó la Asociación de Vecinos Verneda Alta
en todos aquellos años: en un ambiente en que lo fácil y natural era el enfrentamiento, el rechazo frontal, el desprecio y la
búsqueda de soluciones policiales y violentas, la Asociación siempre propugnó el diálogo entre todos, el afrontar la causa
profunda de los problemas y no simplemente sus efectos, la no discriminación... Quienes activaban en la Asociación
entendían que estábamos todos en el mismo barco, y que o nos salvábamos juntos o nos hundíamos todos; y que todos,
gitanos y no gitanos, Perona y Verneda, padecíamos males generados en una misma matriz. Por eso a veces tuvieron que
calmar ánimos, desautorizar convocatorias, soportar y enfrentar a vecinos exaltados (no sin causa, a veces)...
Cuando de tanto en tanto vuelvo a Barcelona, no puedo evitar un paseo (a veces solitario y de incógnito) por la
Verneda, por el parque Sant Martí, por la Ronda... ¡Qué distinto todo! ¡Y qué lindo está ahora! ¡Cuántas luchas y
sinsabores costó! Y se me queda flotando en la mente un conjunto de preguntas sin respuesta: ¿Dónde estarán ahora
aquellos niños gitanos? ¿Qué será de ellos? ¿En qué habrán venido a parar? Me consuelo pensado (quizás ilusamente)
que, cualquiera sea su situación, ciertamente estarán mejor que cuando estaban en La Perona. Que así sea.

Cristóbal López Romero, sdb

L’esclat de 1982
Al juliol de 1982, l’associació dóna a conèixer a l’opinió pública les seves inquietuds. Es demana a les institucions que observin la gravetat del moment. Dos
mesos després, al setembre, es produeixen estranyes coincidències: conèixer el
Pla d’Actuació 82-83 del Departament d’Assumptes Gitanos, de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona; la proximitat de convocatòria electoral al Parlament Espanyol; i l’esclat popular el dia 22 de setembre basat en el
rumor que s’estenia pel barri que «un gitano había agredido a una pareja y dado
muerte al joven». Mai es va confirmar el fet.
Fulls anònims van promoure les primeres accions de tallar el trànsit el dia 20
de setembre, el boicot a trobades de la coordinadora, el tancament de botigues,
etc.
El dia 28 del mateix mes l’Associació de Veïns de la Verneda Alta edita un
full informatiu intentant incorporar elements de reflexió: informació de les ges-
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UN MODELO... PESE A TODO
A mi llegada a la Perona en 1967 me encontré con un mundo extraño. Aunque venía de otro núcleo de barracas, en
Torre Baró, había grandes diferencias: el número, la pluralidad de los vecinos, las condiciones de higiene... El nuevo barrio
se encontraba junto a otro que pretendía formar parte de una ciudad desarrollada y moderna y que se sentía agredida
por las condiciones de vida de nuestro barrio.
Vivíamos en unas condiciones de marginalidad extrema. La decisión de formar parte del movimiento vecinal la
contemplo, después de tantos años, como uno de los aciertos más importantes de mi vida. Confieso que a veces se me
escapa una sonrisa de placer por haber participado en la erradicación de las barracas, la normalización en el hábitat de
tantas familias y la escolarización de tantos niños y niñas.
De los conflictos sociales entre etnias no quiero acordarme. Si bien entonces produjo tensiones, miedos, angustia y
aflicción, considero que si no hubiese sido por las movilizaciones aún estaría sin resolver el problema. Era triste comprobar
que los menos comprensivos salían de unas condiciones sociales no muy lejanas a las nuestras. Era chocante la diferencia
de sensibilidad de unas y otras entidades. La obsesión por la rapidez que exigían unas en contraste con la calidad que
reclamaban otras. Todavía hoy pienso que la calidad del proceso hubiera ganado con un seguimiento social más
cuidadoso después de los traslados.
En la actualidad es posible que existan conflictos en los colegios, aunque siempre serán puntuales e individualizados.
Recuerdo con profunda tristeza el día en que una directora de colegio me manifestó, acercándoseme, que los gitanos
olemos diferente. Y otra que me comunicó el cambio que había hecho en una aula de tres niños gitanos por tres negros.
Con todo, soy consciente de que aquel sistema de erradicación del barraquismo es hoy un modelo aplicado en muchos
lugares con valoraciones óptimas.

Raimundo Moreno

tions realitzades des del 80; cinc punts d’opinió respecte de les causes de fons;
tres punts d’opinió referents als mètodes utilitzats en aquest moviment veïnal i
acabant amb una nota d’aclariment de l’actitud de l’entitat.
Aquesta es resumia en: la voluntat d’eradicar el barraquisme; solucions humanes i dignes; un record als drets humans; la convivència i les condicions
culturals al barri; i una invitació a treballadors, entitats i partits polítics de no
participar en els aldarulls (vegeu el full informatiu al material gràfic).
El dia 29, s’inicià un intercanvi de correspondència entre el president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i l’alcalde de Barcelona, Narcís Serra, en
què manifestaven l’interès que tenien de sumar esforços i possibilitats per a una
solució del problema. Després de delegar en Josep Maria Cullell i Josep Miquel
Abad respectivament, van arribar a adonar-se que no era fàcil la ubicació d’un
poblat al polígon Pedrosa, com s’havia dit.
El dia 30 es va tenir la primera trobada amb l’alcalde per veure quina mena
de solucions hi donava. L’1 d’octubre, es va difondre la informació de la trobada al barri. El 5 d’octubre, Josep Miquel Abad va exposar un projecte en dues
fases: primera, trasllat de 80 famílies abans del cap d’any (si la Generalitat hi
participés, podrien ser fins i tot 120 famílies) i vigilància no estàtica a la zona i
amb funcions socials; i segona, eradicació total de les barraques en dos anys i
mig, és a dir pel juny del 1985.
El mètode havia de consistir en l’aplicació d’un sistema de «degoteig» continu a diferents llocs de la ciutat; la construcció de poblats de transició per a
famílies amb problemes per viure en pisos; tasca social i campanya de sensibilit-
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AQUELLS DIES DE SETEMBRE DE 1982
Un dels temes candents que l’associació de veïns es va trobar en el moment de la seva creació (detectat en els resultats
de l’enquesta que la Junta Gestora va repartir entre els veïns del barri l’any 1973) era la relació tibant que hi havia entre
els barraquistes de la Perona (majoritàriament d’ètnia gitana) i la resta dels veïns de la Verneda.
L’any 1980, els veïns van demanar amb insistència que l’associació de veïns prengués una actitud bel·ligerant contra
els barraquistes. La junta de l’associació de veïns va considerar que hi havia una actitud xenòfoba per part dels veïns. Per
tal de buscar una solució al problema va organitzar una comissió mixta de veïns, barraquistes i membres de l’associació
de veïns. El seu objectiu era l’eradicació del barraquisme i l’alternativa d’una vivenda digna.
Aquesta comissió va organitzar manifestacions, primer a la Plaça de la Verneda, després davant el Consell de Districte
i per últim davant l’Ajuntament a la plaça de Sant Jaume.
L’Ajuntament, tot hi que es va manifestar que era un assumpte urgent no sols de qualitat de vida sinó que es podia
convertir en un problema d’ordre ciutadà, s’ho va prendre amb molta calma.
Dos anys més tard, pel setembre de 1982 arrel d’un suposat petit robatori al carrer Pont del Treball, va esclatar la bomba.
Un grup de veïns, amb actituds clarament xenòfobes, va organitzar una manifestació que va ser multitudinària en contra
dels barraquistes. L’associació es va abstenir de participar en aquesta manifestació degut al seu caràcter xenòfob.
Aquestes manifestacions promogudes per un grup anònim de veïns van durar uns dies. A partir del segon dia, els veïns
convocants no van poder controlar aquestes manifestacions i grups ultradretans vinguts d’arreu de Barcelona s’hi van
afegir provocant destrosses.
La majoria dels veïns de La Verneda increpava a l’associació de veïns perquè no participava en aquestes manifestacions.
Aquella mateixa nit la Junta de l’associació de veïns es va reunir a la seu de la Federació d’Associacions de Veïns per
tal de buscar una solució.
Recordo que quan vam arribar al barri aquell vespre a les 11 de la nit (per telèfon s’ens havia aconsellat per la nostra
seguretat personal des del barri que no arribéssim fins que la manifestació s’hagués acabat) aquest oferia un espectacle
lamentable: l’autobús de la línia 40 que havia d’arribar a Sant Andreu no va poder passar del carrer Cantàbria. La
manifestació ja s’havia acabat. Ells carrers estaven plens de totxos, les bosses d’escombraries cremaven al mig del carrer.
Creia trobar-me em algun dels barris suburbials de qualsevol ciutat dels EUA.
Molt veïns estaven enfurismats contra els membres més representatius de l’associació de veïns. L’endemà al sortir al
carrer tenia molta por; no sabia si algun veí em podia pegar o insultar. Aquesta sensació tan rara la vam tenir tots els
membres de l’associació de veïns.

Lluís Moral

zació; i adjudicació de treballs comunitaris.
Relaxació del veïnat
Els anys 1983 i 1984, la comissió de seguiment va fer tot un pelegrinatge de
reunions amb els responsables del Districte i del Patronat Municipal de l’Habitatge en què s’observava que només pot aplicar-se el mètode de «degoteig» i
que el seguiment dels serveis socials de l’Ajuntament era deficient.
El febrer de 1984 s’havia enderrocat 193 barraques, i en quedaven 112.
L’escolarització normalitzada plantejava un rebuig social i exigia un procés
de matriculació específic. Tot aquest temps i la informació rebuda ens indicava
que les administracions no complirien els compromisos, ni de calendari ni de
mètodes, i que tornaríem a tenir conflictes.
El 10 de novembre de 1984 la Comissió va fer una valoració i decidí fer una
roda de premsa el dia 15, convocar una concentració a la plaça de la Verneda i
posterior manifestació al Consell de Districte el dia 22, i una presència massiva
a la visita de l’Alcalde per la inauguració de la plaça de la Palmera.
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Vista aèria de la Perona (amb l’escola Los Pinillos) i façana ferroviària del barri

Els anys 1985 i 1986 continuava el viacrucis de trobades i més trobades
analitzant els trasllats, els mètodes, les ubicacions i les conseqüències subsidiàries.
El 19 de novembre de 1986, un cop més es va manifestar la insatisfacció en
les condicions d’alguns trasllats, com per exemple, el de les nou famílies al
número 113 del carrer Agricultura.
S’observà que mentre unes entitats feien força per l’acceleració del procés,
unes altres, entre elles l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, posaven l’èmfasi en la qualitat. En aquesta data quedaven 44 barraques, 24 casetes i 6 cabanes (chamizos) amb un total de 87 famílies.
El 13 d’abril de 1987 els treballadors socials de la Perona van fer saber a
l’Ajuntament les dificultats que tenien en l’escolarització normalitzada dels nens
en els llocs on havien estat traslladats.
El 26 d’octubre, la tinència d’Alcaldia dels Jocs Olímpics s’adreçà a l’Associació per comunicar que les competències de l’«eradicació del barraquisme» passaven a dependre del regidor d’Urbanisme, Josep Maria Serra i Martí, i que l’eradicació se seguiria des de la Casa Gran. Se li va indicar que feia un any de la
darrera trobada; que la situació s’estava agreujant; que es volia informació de
les famílies traslladades i del cens; que estaven sorgint nous nuclis de barraques
en altres indrets; i, finalment, es demanaven els terminis de liquidació.
El 9 de febrer de 1988, els veïns de la Perona van fer un document d’anàlisi
del procés i recordaven que els seus suggeriments estaven sent ignorats i de-
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nunciaven: els trasllats precipitats i el sistema del «submarí» (pagar per marxar)
no donen garanties de futur; les sol·licituds d’habitatges són aturades; hi ha un
rebuig generalitzat en l’acceptació dels nens traslladats als col·legis de la zona;
el treball de recollida de materials de rebuig se’ls fa cada vegada més difícil; i hi
ha dificultats d’adaptació als nous habitatges d’algunes famílies.
El 24 de març, es va convocar un acte informatiu el Centre Cívic Sant Martí
per debatre l’estat de la qüestió i s’hi invità les autoritats responsables i els
veïns. Els primers manifestaven el ventall de dificultats, i els altres les exigències en el compliment dels compromisos de calendari en la total eradicació del
barraquisme. Per l’estil de les intervencions, es deduïa que les actituds eren al
límit de la crispació, i el respecte no es considerava un element important.
Manifestacions
de diferent
signe van
omplir la
història de la
Perona

1989: el segon esclat
Els veïns es van mobilitzar novament en observar la ralentització dels trasllats
i el barri tornà a crispar-se. L’Associació de Veïns reiterà la seva voluntat de no
participar en moviments poc tolerants i d’enfrontaments envers cap col·lectiu.
Els veïns no es van aturar fins a l’enderrocament de l’última barraca el 28 de
juny de 1989.
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El minúscul
local del
car r er LL’Es
’Es t ar tit

En un espai amb falta de vida associativa com era el nostre barri i amb uns
constructors caracteritzats per l’afany especulatiu, a cap li va passar per la imaginació deixar algun local lliure per a reunions de veïns.
Els primers passos per constituir-se en associació es van fer a les cases particulars dels membres que començaren a reunir-se, i tot seguit es va passar a la
parròquia del pares sagramentins. La idea de l’associació havia partit d’una comunitat cristiana de base, però de seguida s’hi afegiren altres grups com s’explica amb més detalls en altres parts del llibre. També es van fer reunions esporàdicament en els locals dels salesians, de les monges de Natzaret i de les monges
reparadores, que van deixar els locals que tenien destinats a catequesi als veïns
del grup de Construccions Espanyoles per fer-hi alguna trobada.
L’assemblea fundacional es va fer al bar López del carrer Campo Arriaza,
cosa que revela la precarietat que teníem quant a local, i l’adreça del local social
era el domicili particular d’uns socis.
A principi de novembre de 1975 es va poder llogar un local al carrer Estartit.
Aquest local va ser la seu social durant cinc anys. El lloc era petit, no feia més
de vint metres quadrats, i l’única ventilació era la porta d’entrada. Això comportava que en acabar la reunió formal en féssim una altra de més distesa al bar
Buenavista, i entre l’entrepà i la cervesa anàvem desgranant idees i comentaris
a favor de la bona marxa de l’Associació.
Els únics blocs que en aquest moment havien previst algun local per a les
activitats lúdiques o de reunions de veïns eren els de La Puntual i, després de
moltes converses amb els veïns i que l’Associació els ajudés a aconseguir algun
objectiu, un dels locals el van posar a disposició de l’esplai de l’Associació
(Asvever).
Els locals de Campo Arriaza
L’abril de 1978 va passar un fet que, amb el temps, va permetre posar fi a la
precarietat d’espai de l’Associació de Veïns: es van adjudicar uns habitatges de
protecció oficial d’una manera que aixecà sospites.
L’any 1962, Antoni Llobet Torrent va iniciar la promoció i venda d’uns futurs habitatges que no va arribar a construir mai. Els afectats van denunciar
l’estafa. Les denúncies dels fets i el temps que trigaria el procés judicial provocaren una proposta del Ministerio de la Vivienda d’edificar els habitatges si
prèviament els afectats es constituïen en cooperativa, compraven terrenys i els
hi cedien en escriptura pública. Així va néixer la Cooperativa de Viviendas
Sociales. El grup d’habitatges edificat als carrers Campo Arriaza-Prim-Binèfar
va ser un dels tres únics grups que es construïren. Es van adjudicar durant els
primers mesos de 1972. I començà un conflicte en el si de la cooperativa per la
reserva que s’havia fet dels locals. No havien estat adjudicats. Va sorgir la sos-
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pita que els responsables provincials de l’Instituto Nacional de la Vivienda i de
la cooperativa havien actuat irregularment, amb la perspectiva que Lluís
Vilaplana Garrigós i Lorenzo Guerrero Rebollo, president i secretari d’una junta
d’administració civil que s’havia nomenat per observar el compliment del protocol dels contractes, s’havien autoadjudicat quatre locals.
Els veïns van posar en coneixement de l’Associació, amb tota mena de detalls, el que tenia tot l’aspecte de ser un acte fraudulent. Veïns i Associació van
posar fil a l’agulla. Es va nomenar una comissió que constatà la maniobra bruta,
tant en la documentació com en els despatxos implicats. En el veïnat es va
observar una disposició favorable perquè els locals fossin ocupats per l’Associació. Les trobades oficials a Barcelona i a Madrid van confirmar que no es
trauria res en clar i que les autoritats deixarien que anés passant el temps sense
donar respostes.
Després de consultes populars, en assemblees de barri i en reunions de comunitats de veïns, es decidí ocupar els locals i posar-los al servei del barri. La
pressió que des d’aleshores es va patir, va ser molt forta: des de procediments
de faltes (finalment absoltes) fins a un intent de desnonament per part de l’Audiència Nacional, que va intentar executar una sentència contrària al barri. La
resistència d’un grup de veïnes i veïns estirats a terra davant la policia i el jutge
va ser la clau perquè comencessin a adonar-se del nivell de legitimitat de la
reivindicació. El tractament del cas per part de la premsa va ser notable. Les
autoritats amb responsabilitats donaven la callada per resposta. El Defensor
del Pueblo i el Síndic de Greuges no trobaven una via per intervenir-hi. Els
recursos foren constants.
En aquest punt, un cop més, es va veure que per la via administrativa i jurídica no s’avançava i es decidí la via política. Amb motiu de la convocatòria de
les eleccions municipals de 1986, es convidà tots els caps de llista perquè expliquessin com contemplaven el barri en el seu projecte. Convergència i Unió
(CiU) va estar receptiva i mostrà el seu desig d’ocupar-se del cas en una xerrada
amb Josep Maria Cullell, candidat a l’alcaldia. En pocs dies es reberen notícies
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d’Antoni Comas, portaveu del grup municipal de CiU, dels contactes que portava a terme amb els autoadjudicataris. La solució va arribar amb una permuta
amb uns locals al barri Parera. La cessió dels locals a l’Associació de Veïns, en
règim d’un lloguer simbòlic, es va fer efectiva el 23 de novembre de 1988, amb
una rehabilitació acceptable, a càrrec d’Adigsa, i una exigència que ens semblava correcta: que els locals fossin a l’abast de tot el barri.
Es va evitar que els poders de l’Estat i alguns ciutadans sense escrúpols
cometessin una injustícia. I cal constatar que aquests local han fet més fàcil
aglutinar la gent, sumar esforços i defensar objectius per aconseguir un barri
millor.
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No és gens fàcil sintetitzar la lluita per la consecució del poliesportiu, perquè va
durar setze anys. Tot i que en l’última fase van ser molts els grups organitzats en
pràctiques esportives els que es feien càrrec de la part més directa de les reivindicacions, l’Asvever (club esportiu sorgit de la Vocalia d’Esports de l’Associació) hi va desenvolupar una tasca important.
Els grups de nenes i nens practicant esport en llocs poc idonis, sense vestidors, ni dutxes ni cap mena d’infraestructura, posaven en qüestió els responsables polítics del Districte.

Sobre aquests
descampats
van néixer el
poliesportiu i
la piscina

La lluita
El primer pas va ser la identificació del propietari dels terrenys. En aquest cas
no es tractava d’una persona, sinó d’una empresa poderosa, Solimbar SA. La
primera reclamació a l’Ajuntament es va fer el 1977, i el 1978, Solimbar SA va
començar l’obra d’ampliació de les seves instal·lacions. Tancaven la seva propietat construint un mur en el carrer Ca n’Oliva i Binèfar. A les nits, els veïns
enderrocaven el que es construïa de dia, la qual cosa va derivar en un enfrontament amb quatre parts implicades: l’empresa, l’Ajuntament, l’Associació de Veïns
i el barri. Tot aquest seguit d’esdeveniments va originar un canvi d’actitud en la
direcció de l’empresa, que no trobava positiu un enfrontament amb els veïns
del barri. Per això finalment decidiren cedir gratuïtament els terrenys a l’Ajuntament de Barcelona amb data 5 de desembre de 1979. El 10 de desembre de
1981 es formalitzà una acta condicionant la cessió al fet que en un termini
màxim de deu anys els terrenys es dediquessin a instal·lacions esportives sense
ànim de lucre.

Vista aèria de la construcció del poliesportiu
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UN POLIDEPORTIVO PARA MUCHOS Y MUCHAS
La vocalía de Deportes de la Asociación reivindicó durante mucho tiempo una instalación deportiva en el solar del
antiguo campo de fútbol del Alhambra. Al final se consiguió que la Coca-Cola cediese una cantidad de terreno. Ahí iban,
juntos, un polideportivo y una piscina. Lo que ocurre es que en este país pasan las cosas como pasan. Hacen una obra y
cuando van a hacer la otra ya no se puede.
Primero estaba proyectado hacer el polideportivo y la piscina de una forma, hicieron el metro y entonces ya no se podía
hacer la piscina. Se tuvo que variar el proyecto y hacer la piscina adyacente pero de otra manera, comiéndose una serie de
metros. El polideportivo de la Verneda no tiene cuatro esquinas, tiene cinco. Una es un chaflán: donde da la curva el metro.
Donde está la pista al aire libre tendría que estar la piscina, la pista a continuación y después el polideportivo. Por lo
tanto, la pista que ahora está al descubierto estaría cubierta simplemente con un tejadillo entre dos edificios. Ese era el
primer proyecto que hubo. El Ayuntamiento no tenía más dinero para cambiar el proyecto y nos propuso hacerlo como está
ahora. Y dijimos que sí, porque al Ayuntamiento o le coges la primera palabra o te quedas diez años sin la obra.
También hay que decir que en este terreno hubo gente del barrio, con ánimo de lucro, que vinieron a la asociación de
vecinos muchas veces para que en ese terreno se volviese a hacer otro campo de fútbol, provisional según ellos. Nosotros les
dijimos que una vez hecho el campo de fútbol nos quedábamos sin la piscina. Además, un campo de fútbol lo aprovechan
unos pocos... y no unas pocas, y sin embargo, un polideportivo lo utilizarían unas muchas y unos muchos. Hubo que decirles
muchas veces que no, incluso hacer más de una fiesta allí pintando otras rayas que no eran las de un campo de fútbol.
En el polideportivo hay unas pistas de petanca. Con la modificación del primer proyecto, ahí tenía que haber ido un
frontón. Entre la pista de afuera y la calle Casa Oliva, en esa esquina. Pero por cuestiones políticas de la época, primó
más hacer una petanca: menos dinero y más amigos políticos de la época.

Álvaro Pérez Castro

Havia costat sis anys de lluita, però encara hi havia la sensació d’una gran
frustració perquè als ulls dels veïns no havia canviat res. És per això que es van
activar les pressions, en forma d’actes reivindicatius als terrenys desitjats.
L’Asvever s’enfortia com a organització amb nous grups de nens i nenes que
practicaven esports en els espais precaris que hi havia entre els blocs d’edificis.
Els dissabtes, a ple hivern, es podien veure aquests grups com es canviaven el
xandall per l’equip al carrer.
L’Associació Sant Martí Esport (ASME)
Tot aquest moviment sensibilitzat amb l’esport al barri va culminar l’any 1984
amb la constitució de l’Associació Sant Martí Esport, en la qual va tenir un pes
important la Vocalia d’Esports de l’Associació de Veïns de la Verneda Alta.
Aquest moviment va significar un suport extraordinari a les pretensions del
barri quant a la consecució del projecte definitiu de construcció de la primera
fase del complex esportiu, que fou aprovat a finals de 1985.
Inauguració de la primera fase
El 16 de maig de 1987, es va inaugurar la sala de barri i la pista poliesportiva
exterior del Complex Esportiu Municipal la Verneda, amb la presència de l’alcalde. Durant l’acte de la festa, li van ser lliurades 1.210 preinscripcions de
socis nedadors que sol·licitaven la construcció de la piscina. L’alcalde va entendre el missatge i va manifestar que allò era el que calia perquè les instal·lacions
fossin útils de debò.
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UNA GRAN REALIDAD
Hace algo más de veinte años vi como se fundaba a mi alrededor un pequeño movimiento deportivo que buscaba
simplemente canalizar hacia el deporte a los jóvenes del barrio, para que se olvidaran de drogas y delincuencia.
Lo que se les ofrecía era cambiar por un balón de fútbol, de baloncesto, de balonmano, o por unos patines, otras
costumbres como litronas, porros,...
Sin prácticamente medios, utilizando inicialmente las calles (“las pistas”) que buenamente podían, fundaron la primera
Escola d’Iniciació Esportiva de Barcelona.
Veintitrés años después, heme aquí como presidente de una gran entidad, la Associació Sant Martí Esport, dando las
gracias a todos aquellos que una vez soñaron con tener lo que hoy es una gran realidad.

Juan Antonio Frías

La desitjada piscina
El 23 de novembre de 1989, al ple del Consell del Districte es va presentar
l’informe del projecte de construcció d’una piscina al carrer Menorca (avui
Binèfar), amb un pressupost inicial de 193.729.081 pessetes (1.164.335 euros).
Dos anys més tard, el 9 de novembre de 1991, es va organitzar una gran diada
festiva amb la inauguració de la piscina.

Van ha v er de passar cinc an
y s entr
e la cons tr ucció del poliespor tiu i de la
any
entre
piscina. Mentrestant, l’associació no perdia el temps
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La
reivindicació
del Metro al
barri va rebre
el recolzament
del moviment
ciutadà
barceloní

L’inici de la construcció dels primers edificis a la Verneda no va comportar que
paral·lelament es bastissin infraestructures bàsiques per accedir al barri. A principi dels 60, s’obria l’avinguda Guipúscoa (encara es conserva un enrajolat commemoratiu a la façana del col·legi Adela de Trenqueillon) amb una connexió
amb el carrer València a través d’un pont «provisional» a l’altura del carrer Lope
de Vega. De fet tota la Verneda de Sant Martí estava connectada amb la resta de
barris mitjançant ponts (els de l’autopista, els del riu, els de l’estació ferroviària
i l’ara esmentat).
L’avinguda Guipúscoa era llavors el camí natural per accedir als pobles del
nord de Barcelona. Tanmateix, la seva importància com a eix viari no es va
reflectir en una bona semaforització i manteniment, la qual cosa provocava
moltes dificultats per creuar-la i nombrosos atropellaments.
La deixadesa en què les autoritats van mantenir l’avinguda Guipúscoa es va
acabar amb el Jocs Olímpics i les obres de construcció de la línia II del metro.
Llavors es va fer tot de cop. L’any 1992 es va connectar l’avinguda amb el
carrer Aragó, una continuació natural que duia un segle i mig de retard. El pont
«provisional» del carrer Lope de Vega va ser enderrocat i els veïns descobriren
que estaven molt més a prop del que semblava del barri veí del Clot.
El moviment ciutadà del barri havia reclamat innombrables vegades tant l’arranjament de l’avinguda com l’arribada del metro. Les diferències, però, van
remarcar-se en la concepció del nou eix viari.
L’Associació de Veïns sempre havia defensat que l’avinguda s’havia d’ordenar com un bulevard, és a dir, eixamplant les voreres i mantenint el trànsit rodat
pel centre de l’avinguda. D’altres associacions i entitats defensaven la idea de la
rambla (passeig central amb cotxes a cada banda). Finalment, aquesta darrera
idea va ser la que adoptà la Coordinadora d’Entitats, amb el suport de la Generalitat, encarregada de la construcció de la línia de metro i a la qual interessava
aquest tipus de solució per estalviar-se fer dues boques d’entrada més per estació.
L’experiència ha mostrat que, si bé la rambla és utilitzada massivament per
passejar, no confereix a l’avinguda el caràcter d’eix comercial i de vida ciutadana que hauria de tenir.
La línia II de metro
Qui no recorda les «excursions» a través del pont del Treball per agafar el metro
a l’estació de Sagrera? Sembla que fa molts anys i de fet la línia II només funciona des del 1997. Una línia, per cert, que ja estava construïda des del 1975 en
el tram entre Poble-sec i Sagrada Família. La desesperant lentitud de les administracions sempre havia tingut una resposta per part del moviment ciutadà. Ja
en el Pla Popular del 1978 es parlava de l’obertura de la línia II i es reclamava

100

L’AVINGUDA GUIPÚSCOA I EL TRANSPORT PÚBLIC

que es realitzés immediatament.
No va ser fins al 1984 que el Pla de Metro va contemplar la seva construcció
i van haver de passar tretze anys fins que s’inaugurà. Recentment, s’ha connectat el tram de la línia IV que portava fins a Badalona amb l’existent línia II. Una
ordenació més lògica que ha fet guanyar usuaris al transport públic.
Ara queda per resoldre l’etern problema de l’accés directe des del barri a la
part alta de la ciutat. Sembla que la nova línia IX, que circularà per sobre de la
Diagonal, possibilitarà la solució d’aquest dèficit. Tot això si les obres de la
nova estació central de la Sagrera comencen algun dia...
Dèficit d’autobusos
Tradicionalment, el veïns de la Verneda suportaven estoicament que els autobusos que venien des de Badalona passessin de llarg, completament plens, a les
parades de l’avinguda Guipúscoa. Fins fa poc, amb l’estrena de la línia 33, el
barri no havia comptat amb un autobús que tingués aquí el seu origen. La inauguració de la línia II de Metro va suposar una nova manera d’arribar al centre i
ha canviat els hàbits dels ciutadans.
Continua faltant, però, una bona connexió via autobús amb la zona nord de
la ciutat. La línia 40, amb uns intervals de pas pràcticament de cotxe de línia,
era l’única que permetia accedir a Sant Andreu fins a la prolongació de la línia
36 (que ara passa per la rambla de Prim). No sembla que els plans de remodelació
de la zona amb l’arribada de la nova estació de l’AVE tinguin previst solucionar
aquest problema endèmic.
Evolució de les
obres de
l’avinguda
Guipúscoa
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La descripció de totes les reivindicacions que l’Associació de Veïns ha tirat
endavant al llarg de la seva història cansaria el lector per la seva extensió. Des
de les primeres recollides de signatures, porta a porta, per tal d’aconseguir els
semàfors de la cruïlla dels carrers Cantàbria i Menorca fins a les plantades d’arbres i neteja de solars en molts indrets del barri per tal de cridar l’atenció de les
autoritats, han estat centenars les actuacions que l’Associació ha tirat endavant
per aconseguir un barri millor.
Algunes no van transcendir a l’opinió pública perquè pràcticament es van
resoldre als despatxos, com l’intent de construcció d’un setè bloc de setze plantes al carrer Pont del Treball (Construcciones Españolas) o la remodelació del
passatge de la rambla de Prim, 250. D’altres, però, sí que van comportar lluites
intenses. A continuació se’n detallen un grapat. Algunes van tenir un bon final
per al barri. D’altres encara esperen.
LA ZONA DE CAMPO ARRIAZA
La zona de Campo Arriaza comprèn els blocs entre els carrers Prim, Ca n’Oliva,
Guipúscoa i Santander. Des dels primers anys de la dècada dels 60 fins al maig
de 1990, va ser una de les zones més abandonades, massificades i degradades
de tot Barcelona. Un carrer sense llum natural que deu el seu nom a l’antiga

El meu record
VIVENCIAS PERSONALES EN CAMPO ARRIAZA
En el año 1960 vinimos a vivir al barrio, el único acceso asfaltado era la avenida Guipúzcoa. El barrio se componía de
dos bloques de pisos y uno en construcción, un vertedero público, una riera, un colegio, en los bajos de un bloque y mucho
campo de cultivo.
Los dos pasajes existentes, el de Casa Oliva y de Campo Arriaza estaban sin asfaltar aunque estaban iluminados.
Cuando se hizo la junta de escaleras se dieron cuenta que la luz de la calle la pagaban los propietarios de la finca. Los
vecinos no estaban de acuerdo y nos quedamos con barro y sin luz. Las basuras las recogían todos los días a las 12 de la
mañana con un carro y una mula.
No había ningún comercio, par comprar lo más mínimo teníamos que desplazarnos al pueblo más próximo, que es San
Adrián.
El barrio fue creciendo, tuvimos campo de fútbol, panadería, droguería, pollería, ...El panadero reivindicó varias veces
el asfalto de las calles un poco por el barrio y un mucho por su negocio, al cabo de tres veces el alcalde de Barcelona
señor Porcioles le dijo que las asfaltaría cuando a él le saliera de las narices.
En el campo de fútbol hicieron un polideportivo, la riera se tapó haciendo una gran avenida, la Rambla de Prim, el
asfalto y la iluminación también se consiguieron al cabo de unos años, el vertedero desapareció, pero los terrenos en el
2001 todavía no están saneados ni incorporados a la ciudad.

Juliana Cañabate
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LA CALLE DE LA ESTRELLA
Es necesario vivir algunos años para darte cuenta de que en esta vida hace falta venir con una estrella (y que brille
mucho) porque de lo contrario no tienes interés para nadie. Quiero hablar de una calle: Campo Arriaza. Su nombre no
tiene chispa, es larga y oscura y no tiene ningún atractivo porque así lo quiso el Ayuntamiento. Luché para que pusieran
unos árboles, era muy estrecha; unos maceteros, no se podían regar; y, a cambio, le pusieron unos contenedores para que
pusieran las cajas de las tiendas y demás desperdicios. Cuando paso por otros barrios y veo calles pequeñas con sus
arbolitos y siempre tan limpios, pienso en mi calle que durante 28 años no puede hacer nada por ella, y siento un nudo en
mi garganta. Entonces pienso en esa estrella. Quiero esa calle porque tenemos mucho en común...

Mari Carmen Espada

proximitat d’uns camps de lli («arriazar» és un terme usat a Salamanca que vol
dir treballar el lli).
El Pla Popular del 1978 ja s’hi referia específicament. El sostre edificable
que l’Ajuntament autoritzà va ocasionar que el nombre d’habitants per hectàrea fos de 1.400, mentre que la mitjana de Barcelona era de 175. Aquesta dada
no és precisament la que més indignació podria produir. El detonant de les
primeres manifestacions veïnals van ser el fang, les rates i la brutícia. Ni tan
sols el fet que s’hi ubiquessin 10.000 habitants sense construir cap col·legi.
A principi de 1976, els veïns van decidir que la lluita al carrer seria el mitjà
més útil per aconseguir que l’Ajuntament es prengués la qüestió amb interès.
Feia massa temps que anaven amb gestions personals i burocràtiques que no
produïen cap resultat important, res que pogués indicar que els serveis tècnics
municipals tenien ordre de projectar alguna solució a la marginalitat pressupostària que patien.
L’edició de La Vanguardia del 19 de maig es va fer ressò de les inquietuds
dels veïns, i féu conèixer a l’opinió pública la situació de manca de tota mena de
serveis. I és que els especuladors en aquesta zona havien fet de les seves.
Una altra mostra de la manca d’equipaments era el fet que l’únic col·legi que
hi havia (d’iniciativa privada) es va construir al solar d’un edifici que s’havia
ensorrat. A la por dels veïns que els caiguessin els pisos al damunt s’hi afegia la
incertesa sobre el futur escolar dels seus fills.
El 1977 es van urbanitzar els carrers de Campo Arriaza i Ca n’Oliva. Als
passatges se’ls va rentar una mica la cara i els veïns van aportar, per mitjà d’un
referèndum, l’opinió sobre el seu disseny. Començaven a viure, després de quinze
anys, amb una mica de dignitat. No obstant això, l’Associació considerava que
s’havia realitzat un projecte incomplet i que l’enjardinament entre blocs no s’havia portat a terme. L’entitat continuava amb el mètode de la gestió diària, insistint en la necessitat d’un projecte definitiu.
En els primers mesos de 1990 es va portar a terme l’arranjament definitiu,
després d’un període de debat amb els responsables polítics, que volien fer un
projecte molt pretensiós, però aplicat a un passatge solament. Al final es va
considerar més encertat adoptar un projecte més humil i aplicar-lo a tots els
passatges.
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La situació actual és que ha millorat força l’entorn dels ciutadans de la zona
des d’un punt de vista urbanístic. L’incompliment de les normatives municipals, però, produeix un carrer sempre ple de deixalles de tota mena, no perquè
les brigades no netegin, sinó per la tendència de molta gent a confondre el carrer
amb un femer.

La participació
dels veïns va
ser decisiva

UN NOU BLOC A LA PUNTUAL
Al carrer Guipúscoa, 97, dins l’illa de cases coneguda com La Puntual (pel nom
de la cooperativa que va construir la major part dels edificis) un nombrós grup
de veïns i veïnes van aturar les obres del que havia de ser un nou bloc de pisos.
Eren els primers dies de febrer de 1978, ple hivern, i el veïnat congregat va
conèixer com les gastaven les mànegues d’aigua de la policia.
El solar, situat al costat de l’antic cinema Verneda, va resultar ser l’únic legal
dins un entorn, La Puntual, que tenia un excés de construcció de 5.700 metres
quadrats.
Finalment, el bloc es va construir, però l’Ajuntament va comprar l’entresol i
un local comercial per destinar-los a local social i llar de jubilats per al barri. Al
llarg dels anys la promesa es va esvair, tot i que es van presentar diversos projectes per donar-los utilitat, i actualment els locals resten en el més total abandó.
EL SOLAR DE LA FÀBRICA ROIG
Als terrenys situats a la cruïlla dels carrers de Santander-Ca n’Oliva, el Pla
Popular demanava una escola d’EGB, una llar de jubilats i un menjador col·lectiu. Quan l’any 1978 ens vam assabentar que la fàbrica Roig pensava tancar
les portes, l’Associació de Veïns se’n va alegrar, ja que era l’ocasió escaient per
recuperar els terrenys, a banda de deixar de sentir les males olors que aquesta
provocava. Es va demanar a l’Ajuntament reiteradament que no concedís cap
llicència d’edificació i adquirís els terrenys. Aquest, sense tenir en compte la
manca d’equipaments, havia concedit una llicència per instal·lar-hi una concessionària de la casa d’automòbils Ford.
Aleshores, l’any 1979, conjuntament amb l’Associació de Veïns Via Trajana,
es va iniciar una campanya de pintades, assemblees i tota mena d’actes reivindicatius. El resultat del conjunt d’accions va ser que l’Ajuntament, els propietaris
de la Fàbrica Roig i de la Concessionària Ford, conjuntament amb les associacions de veïns arribéssim als següents acords: per una banda, l’Ajuntament es
comprometia a comprar la tercera part de tots els terrenys que els propietaris de
la Fàbrica Roig venguessin. En aquesta ocasió venien uns 7.000 metres quadrats i l’Ajuntament n’adquiria 2.440 a un preu de 28 milions de pessetes (l’Ajuntament va complir); per altra banda, la concessionària Ford es comprometia que
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UNA IMATGE POC IDÍL·LICA
En aquest moment em trobo, no se si inconscient o conscientment, en el centre d’un espai que en el seu moment havia de
ser utilitzat per a un equipament d’ensenyament, posteriorment per atendre els dèficits d’instal·lacions esportives del
barri, en l’actualitat fa d’aparcament i de macro wàter caní.
Aixecant la mirada en direcció Sud, ensopego amb una visió que no és, ni de bon tros, la del Partenon des d’un turonet
d’Atenes, la del Tàmesi a les proximitats de London, la del Aare al seu pas per Berna, tampoc inspiren els Camps Elisis i sí
veus un munt de blocs de barri dormitori que signifiquen una densitat de població per la que no s’ha tingut en compte cap
mena d’element compensador urbanístic. El prestigi professional dels dissenyadors urbans dels anys 1965-80 no els hi
queda, en aquesta zona, gaire reconegut. Els petits espais que deixaren hi són plens a vessar de cotxes. La normativa
municipal per la concessió de llicències se la van passar pel pont de les formigues.
Amb aquesta idíl·lica imatge i després de molts anys de requeriments veïnals respecte del solar anomenat, envers una
concessió al·legant de les institucions per una merescuda dignificació de la zona amb un projecte social, ens trobem en un
moment passiu per part dels veïns i una actitud especulativa per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Tot en el centre d’aquest enrenou s’hi troba la Generalitat, havent realitzat una petita infrastructura del Metro i no haver
tingut la gentilesa d’atendre els veïns en les al·legacions que feien: una vegada més, senyalitzant la necessitat, i
reivindicant una coordinació i participació de les dues institucions en la realització del projecte definitiu.
Amb aquest text vull manifestar el meu desacord amb l’actual estat de la qüestió.

Maria Rosa Sunyer Torrentó

el màxim de personal contractat fos de la zona de la Verneda, sempre i quan
complissin els requisits.
Com que amb els anys la demografia canvia i les necessitats i interessos dels
veïns també, l’Associació de Veïns de la Verneda Alta (ja la de Via Trajana
havia pràcticament desaparegut i no hi teníem contactes) en lloc de demanar el
que inicialment hi havia en el Pla Popular, va presentar al Consell de Districte
de Sant Martí, conjuntament amb els clubs de botxes (petanca) de la zona, un
projecte de complex socioesportiu, que contenia una pista de botxes, unes pistes de frontó i un local social. Tot això en el marc d’una zona enjardinada i
il·luminada, amb bancs i fonts.
El lloc on els clubs de petanca havien jugat fins al moment, a la rambla de
Prim, era provisional (com hem vist a l’article sobre aquesta via) i, quan aquesta
va ser urbanitzada, no era el lloc adient i es va passar a jugar al solar de la Roig,
també provisionalment, en espera que se solucionés definitivament el problema. En un principi al Consell de Districte li va semblar bé el projecte i es va
comprometre a estudiar quin seria el pressupost. La resposta final de l’Ajuntament, però, va ser que no sabia res del pacte d’anar comprant els terrenys i que
de construir-hi l’equipament socioesportiu tampoc, ja que com que no havia
canviat la qualificació del terreny, se’l volia vendre.
L’Ajuntament, no satisfet únicament d’incomplir els pactes, va fer l’impossible per enfrontar l’Associació de Veïns amb els clubs, amenaçant-los que no
faria pistes de botxes si no era al mig de la rambla de Prim, cosa que la majoria
de veïns no volia.
Els raonaments i reflexions fets en les converses mantingudes entre l’Associació de Veïns i els clubs van fer possible que tots estiguéssim d’acord a defensar
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UN PASSADÍS QUE FEIA POR
Voldria que en aquest llibre de records i vivències del nostre barri constés el procés de rehabilitació del passadís de
Camp Arriassa, com a president de la comunitat que aleshores era. Els que sempre hem viscut en aquest passadís i fem
memòria, ara que es compliran deu anys de la inauguració de la seva rehabilitació, hem de recordar el lamentable estat
en que havíem viscut: degradació total del terra, les parets, l’entorn, enllumenat, una vertadera foscor que inclús hi feia por
de viure-hi. Ho recordeu? Que mai més es torni a repetir.
Doncs bé, alguns valents i agosarats vam iniciar contactes amb el Districte de Sant Martí. Anàvem als plens municipals
del Consell i al principi quasi se’ns prenia a broma quan els sol·licitàvem el seu ajut. Crec que van passar més de tres
anys fins que em vaig decidir connectar amb l’Associació de Veïns de la Verneda Alta.
La primera vegada que ens van acompanyar a una trobada amb responsables polítics del Districte l’actitud va canviar
radicalment. El recolzament i sobretot el discurs polític precís i savi de l’Associació va donar a la diana. Encara recordo el
text literal de l’argumentació: les dimensions i disseny d’aquest bloc és una agressió al barri, el passadís central fa d’ús
obligat per molts veïns no propietaris, per tant la consideració d’espai públic no és demagògica i li pertany a l’Ajuntament
assumir certa responsabilitat.
La resposta del llavors regidor, Joaquim de Nadal, va ser contundent i clarificadora: Farem un projecte d’arranjament
amb la valoració corresponent i assumirem el 50 per cent del cost. En menys de deu minuts s’havia obert una via que
nosaltres teníem per morta.
Tot seguit jo, Júlia, Matías, Justo (q.p.d.), Paco, etc., vam anar pis per pis, a explicar-lo i a demanar la conformitat i
l’aportació que ens pertoqués a cadascú. Haig de dir que, després de les dificultats típiques, tothom va complir i el 17 de
maig de 1993 vam poder gaudir d’una festa d’inauguració amb el regidor i d’altres membres del Consistori.
Ho vam saber fer i hem de conservar-lo amb la dignitat que ens pertany.

Josep Devesa Olivet

la postura comuna pactada.
L’any 1991 l’Ajuntament va comunicar que havia cedit els terrenys a la Generalitat per a la construcció de tallers per al metro. Era cert que era un equipament, però no era el que s’havia demanat.
Les accions de l’Associació de Veïns van continuar. El febrer de 1994 es va
enviar una carta al regidor de l’àrea de Planejament de l’Ajuntament de
Barcelona, demanant-li que requalifiqués els terrenys de zona industrial a equipaments, adjuntant-li les actes de la compra-venda en què s’especificava que
els propietaris els venien a aquest preu perquè es destinessin a equipaments. No
hi va haver cap resposta.
El club de petanca
Per la festa major de 1984 es van celebrar unes trobades de petanca molt concorregudes que van ajudar a iniciar les reunions per constituir, l’octubre de 1985,
el Club Esportiu Asvever, que després modificaria el nom per Asvever, Secció
Petanca.
Aquest grup ha patit moltes peregrinacions, per la quantitat de vegades que
ha hagut de traslladar-se d’un lloc a altre del barri per poder desenvolupar les
seves activitats. Les causes d’aquest pelegrinatge són variades. En primer lloc,
no ha tingut mai un equipament específic com a part del seu projecte, i s’instal·laven sempre amb caràcter de provisionalitat. En segon lloc, potser les autoritats municipals no han considerat la petanca com una prioritat i qualsevol racó
del barri era bo per ells. A mesura que el racó feia falta se’ls tornava a traslladar.
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Tampoc havien tingut, davant l’Ajuntament, una actitud de pressió ben organitzada i amb voluntat col·lectiva de reivindicar allò què els pertanyia.
La recerca d’un espai
Com hem vist en parlar del solar de la fàbrica Roig, la revisió del Pla Popular el
1988 ens dóna la possibilitat de destinar un solar guanyat als propietaris de la
fàbrica a un equipament de petanca, frontó i local social. Els anys vuitanta i
noranta hi va haver un increment de jubilats a la zona i la petanca és una activitat practicada per un percentatge important d’aquest col·lectiu.
El 1989 es va fer un projecte de vint-i-quatre pistes de petanca, dues de
frontó, unes zones amb jardins i un local social amb dues plantes per ubicar-los
en el solar de la Roig, de 2.440 metres quadrats.
L’Associació convocà les diferents entitats de petanca: Asvever, Espanyol i
Casa Oliva per veure quines idees aportaven. Hi va haver una acceptació general i es va adquirir el compromís col·lectiu de defensar, davant les institucions,
la construcció del projecte. Aquell mateix any comencen les gestions perquè
s’hi reconegués el dret social i per la dotació pressupostària.
Avui dia encara no s’ha fet cap pas per tirar endavant el projecte.

Projecte de pistes de petanca i frontons al solar de la fàbrica Roig,
conegut com “El Palau de la Petanca”
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APARCAMENT PRIVAT EN TERRENY PÚBLIC
El març de 1983 es va concedir una llicència d’obres per a la
construcció d’un aparcament subterrani de dotze places, en
l’edifici de Puigcerdà, 259 (cantonada Huelva). Tenia l’entrada per una zona verda i de propietat municipal. El maig comencen les obres i el veïns les aturen amb el suport de l’Associació. El 13 de juny es fa un recurs basant-se en la protecció
de la zona verda. El gener de 1984 es tornen a iniciar les obres
i novament són aturades. L’Ajuntament anul·la la llicència per
haver caducat.
L’abril de 1991 tornen a començar les obres. La policia va
actuar contundentment contra els veïns que havien aturat les
obres. Finalment, l’aparcament no es va fer.
UN MAGATZEM DE BUTÀ A CA N’OLIVA
A l’altura del número 70 del carrer Ca n’Oliva, l’empresa Catalana Butano hi volia instal·lar un magatzem de bombones
de gas butà per a taxis. La notícia va arribar a l’Associació de
Veïns mitjançant els presidents d’escala, que havien estat consultats preceptivament per l’Ajuntament.
En l’assemblea de veïns celebrada el desembre de 1979 es decidí recollir
signatures contra el projecte. En només tres dies se’n van recollir més de 2.000.
Al mateix temps, l’Associació va presentar un escrit d’impugnació, basant-se en
la perillositat de la indústria que es volia instal·lar.

Un absurd urbanístic que es va
poder evitar als jardins
interiors del carrer Puigcerdà

EL PATI PARTICULAR DEL COL·LEGI LA PAU
Pels anys vuitanta, el dèficit de places escolars a la Verneda Alta afavoria els
especuladors de l’ensenyament, que trobaven fàcil l’autorització d’obertura d’un
col·legi en llocs inadequats. Va ser el cas del col·legi privat i concertat La Pau,
situat a la rambla de Prim, número 177, propietat d’Emilio Marzo Novella,
conseller per Alianza Popular (AP) en el Consell del Districte de Sant Martí,
que, el 1983, incorporà a la seva empresa un espai tancat i pavimentat, sense
permís i per sorpresa, com a pista esportiva, i amb càrrec als alumnes de les
despeses de l’obra.
La lluita entre l’Associació de Veïns i el col·legi va ser ferotge. La solució va
ser salomònica per part del regidor municipal: treure les portes de la tanca.
Actualment ha deixat de ser col·legi de primària, però continua sense recuperarse l’espai públic.
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, PROMOTORA CULTURAL DEL BARRI
Ja s’ha dit abans que, quan es va crear l’Associació de Veïns, en un barri de més
de 100.000 habitants no hi havia cap entitat cultural, ni encara menys cap local
on es pogués celebrar cap acte d’aquest tipus.
El concepte de cultura que tenia l’Associació era molt diferent del que tenia
l’Ajuntament. Això va originar un seguit de discussions entre les dues parts.
Qualsevol acte que motivés els veïns a baixar a la plaça, l’Associació el considerava com a acte cultural. En canvi, l’Ajuntament considerava la cultura des
d’una perspectiva més estricta i tradicional.
La feina que va fer l’Associació per organitzar la primera festa major (per la
festivitat de Sant Martí) es podria comparar a la del pagès que llaura per primera
vegada una terra erma. La programació dels actes va ser molt rudimentària.
Recordem que era l’any 1976 i els veïns tot just acabaven d’inaugurar l’únic
espai lliure on es podia fer una celebració popular: la plaça de la Verneda.
Entre els actes no hi podia faltar una ballada de sardanes, que va anar a
càrrec de la cobla Barcelona, cedida per l’Ajuntament. El ball de nit es va organitzar amb un tocadiscos, ja que no hi havia prou diners per llogar un conjunt.
L’Associació de Veïns va comprar un equip de megafonia amb els diners que va
recollir dels primers dos-cents socis (cada soci pagava 300 ptes. l’any).
En un barri jove en què la majoria d’habitatges estaven ocupats per matrimonis joves i, per tant, hi havia un percentatge molt elevat de població infantil, els
membres de l’Associació creien que era necessari plantejar-se una tasca cultural
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CURSOS DE CATALÀ
Els cursos de català que organitzats per l’Associació de veïns van començar al barri amb la Anna Vicente, veïna del
barri. Foren una forma de pressió quan s’intentava aconseguir l’escola d’adults després l’escola se’n feren càrrec Mes tard
es va contractar a la Mireia que prengué el relleu, aquestes classes es feien al vespre a l’Institut Bernat Metge.
El curs setembre de l’any 1986 també es van iniciar uns cursos de català a la seu de la Associació de veïns. que encara
no estava remodelat i amb molta il·lusió les veïnes, perquè eren majoritàriament dones les que assistien a classe, i un
alumnat composat per població immigrant començaren el curs. Per aquests cursos que porta a terme l’Ester Riera, es va
preparar un material específic sobre les festes tradicionals a Catalunya que servia per donar a conèixer aspectes
importants de la nostra cultura. mentre els diftongs, els pronoms i els verbs elements més feixucs anaven apareixen en els
continguts, fou una formula molt ben acollida pels assistents, perquè~ tenien com a objectiu donar a conèixer la llengua
des de la visió diferenciada, ja que aquest fet afavoria el diàleg i que s’establissin paral·lelismes amb d’altres cultures, la
qual cosa era molt enriquidora. Aquests cursos es van fer fins l’any 1991.
Els que, fa més de 20 anys, vam dedicar una part del nostre temps a aqueles coses, pensem que si una pali deis nostres
conciutadans s’ho van passar bé amb aqueles activitats i ara en tenen un bon record ens considerem satisfets i recompensats.

Esther Riera
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entre la població infantil i fomentar la seva participació en les tradicions del
nostre país. Cal tenir en compte que, en aquella època, en totes les escoles del
barri l’ensenyament era exclusivament en castellà i l’escola no aportava cap
aspecte cultural del nostre país. Per tot això, es va veure que el millor era començar per organitzar periòdicament un espectacle d’animació infantil. Posteriorment, aquest espectacle periòdic va ser organitzat per la Roda d’Espectacles
Infantils als Barris, activitat subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona.
Com s’organitzaven aquests actes?
Calia anar a l’Ajuntament perquè donés una subvenció que oscil·lava entre
30.000 i 50.000 pessetes (entre 180 i 300 euros), que es rebien tres mesos després d’haver organitzat l’acte.
Des de l’any 1992, arran dels Jocs Olímpics, s’ha posat de moda la persona
del voluntari, com si la seva funció s’acabés de crear. Qui així pensa ignora que
les festes majors o els actes culturals de qualsevol altra mena que organitzava
qualsevol associació de veïns a la dècada dels 70, o abans, no s’haurien pogut
dur a terme sense la col·laboració desinteressada d’un grup de gent que treballava de sol a sol o de lluna a lluna.
Aquesta gent voluntària era qui contractava els espectacles, qui muntava les
tarimes si l’Ajuntament les portava –si no, les pispava–. Un cop uns quants
d’aquests activistes, cansats perquè l’Ajuntament no proporcionava les tarimes, en van pispar una d’una aula de la zona universitària de Pedralbes, a plena
llum del dia.
Amb cotxes particulars, aquestes persones traslladaven les cadires, les bombetes, els focus i els guarniments, del local de l’Associació de Veïns a la plaça. A
la nit, quan s’acabava l’últim acte, ho desmuntaven tot i ho tornaven al local.
Muntaven la instal·lació elèctrica, les garlandes, els focus… Tot això ho feien
amb la il·lusió de promoure la vida cultural al barri, és a dir, de convertir en una
societat de veïns el conjunt de les famílies que vivia aïllada al seu pis.
Si la gent de l’Associació no feia totes aquestes tasques, no les feia ningú. Es
pot esmentar a tall d’exemple el que va passar el 1982: amb motiu dels aldarulls
contra els gitanos que van tenir lloc al barri, i atesa la incomprensió que la
majoria de veïns va mostrar respecte de l’actitud progressista i antixenòfoba de
l’Associació de Veïns, aquesta, com a protesta, es va negar a organitzar els actes
de la festa major. Doncs bé, aquell any no hi va haver festa major, ja que al barri
no hi havia cap altra entitat.
L’Ajuntament vivia d’esquena a l’activitat cultural del barri. Era el moment
que l’Ajuntament començava a organitzar grans actes al centre de Barcelona:
Carnaval, audicions musicals, la Mercè, etc. Molt poca gent dels barris perifèrics de Barcelona assistia a aquests actes, simplement perquè els ignoraven.
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G.E.V. UN GRUP D’EXCURSIONISTES DE LA VERNEDA
Va ser també la Vocalia de Cultura la que va organitzar, el novembre i desembre de 1981, unes jornades de divulgació
de l’excursionisme, ens referim aquí a l’excursionisme tradicional, el de motxilla i “chirucas”, aquella activitat barreja
d’esport , cultura i convivència de la qual s’ha dit que és escola de civisme i que molts consideren l’esport nacional de
Catalunya. Es van fer diverses xerrades, cl contingut de les quals era, a la vegada, tècnic i ideològic, es va parlar de
l’equip de l’excursionista, nocions de cartografia i orientació. tècniques de progressió, geografia. etc., però també deis
primers excursionistes, de la fundació del C.E.C. el 1876, dels precursors als Alps i de la presència entre els rengles de
l’excursionisme català de personalitats tant rellevants com mossèn Cinto Verdaguer o Pompeu Fabra, aquestes xerrades es
van il·lustrar amb projeccions de diapositives i de cinema, en 16 mm., de pel·lícules de muntanya cedides per l’Institut
Francès, lii van assistir unes 15 persones, joves entre 14 i 18 anys gairebé tots cus, molts fills de socis actius de l’Associació
i assidus, també. a les excursions d’autocar. Els organitzadors van ser Ester Riera i Josep Maria Sarabia,, es va fer la
primera excursió el 6 de desembre de 1981, l’itinerari, una clàssica, va ser: La Mata, Montcau, La Mola de Sant Llorenç,
Cavall Bernat i Pla de Sant Llorenç.
Un dels assistents a les jornades, persona de més edat que la resta, afeccionat a la muntanya i un experimentat
excursionista de seguida es va afegir a l’equip organitzador. es tracta del company Antoni Remolins.
Fruit d’aquelles jornades va ser la creació del G.E.V., (Un grup d excursionistes de la Verneda), es va adoptar aquest
nom per no coincidir amb el d’una altra entitat que hi havia al barri per aquella època, durant tres anys es van realitzar
força excursions, una cada mes, des de les comarques més properes a Barcelona, fins a d’altres al Prepireneu o sortides de
dos dies com fou la travessa integral del Montseny.
Si aquell grupet de nois i noies se la Verneda es van afeccionar a l’excursionisme, o tenen actualment un record
agradable d’aquelles excursions que van fer fa 20 anys, els esforços que va representar l’organització del G.E.V. no van
ser malaguanyats.
L’excursionisme, en les seves diverses modalitats, forma part del tarannà deis catalans, i són multitud els catalans
d’adopció que el practiquen assíduament, encara que,. Actualment, a allò a que sempre havíem anomenat excursionisme
ara de forma més moderna se li digui senderisme o “trekking”.

Josep Maria Sarabia

Espectacle amb
cavalls a la
rambla Prim

Calia organitzar activitats d’aquest tipus als barris perquè la gent en descobrís el
significat i hi participés. Era gran la manca de consciència de què era la cultura
als barris, de quins actes podien interessar la gent i com s‘havien d’organitzar.
En una entrevista amb el regidor de cultura es va parlar de la promoció cultural als barris. La gent de l’Associació de Veïns li va dir que l’Ajuntament havia
de treballar més en aquest sentit als barris perifèrics. El regidor va contestar que
a Barcelona ja hi havia el Liceu o el Palau de la Música, els actes de la Mercè,
etc. No podia comprendre que el que necessitava el barri era una cultura popular i que, ja que els veïns no anaven al teatre ni als concerts que es feien al
centre de Barcelona, senzillament perquè no havien descobert el gust per la
música o el teatre, almenys la música o el teatre havien d’anar al barri.
L’argument de l’Associació era que els diners que l’Ajuntament es gastava
per subvencionar un teatre o un concert, era molt millor que es destinessin a fer
possible que els músics i el teatre anessin al barri. Així, els veïns descobririen el
gust pel teatre i la música, i serien ells mateixos que pagarien una entrada per
assistir als actes del centre de la ciutat. Amb la qual cosa aquests no necessitarien tanta subvenció.
Sap greu dir que l’Ajuntament no entenia aquests arguments i, no sols no va
moure ni un dit per la tasca cultural als barris perifèrics de Barcelona, sinó que
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va deixar de subvencionar l’única mostra de cultura dedicada als infants que es
duia a terme un cop al més: la Roda d’Espectacles Infantils al Barris. L’Associació va enviar dues cartes, una al Departament de Cultura de la Generalitat i
una altra a la regidora de Cultura, en què explicava la necessitat d’una política
cultural als barris i demanava especialment l’activitat per als infants. Només va
respondre a la petició el Departament de Cultura de la Generalitat en la persona
d’Albert Manent, que va acceptar que la Roda d’Espectacles Infantils tornés a
actuar als barris perifèrics. L’Associació volia que la cultura anés als barris, i
l’Ajuntament que els barris anessin a la cultura.
Com podem escoltar un bon concert si no sabem què és un bon concert?
Actualment, un petit acte organitzat per l’Ajuntament de Barcelona costa pel
cap baix 6.000 euros. Quantes desenes de milers d’euros han estalviat les associacions de veïns organitzant actes culturals en què la mà d’obra eren els mateixos veïns? Amb una subvenció de 30.000 ptes. (180 euros) que l’Ajuntament
aportava i que es cobrava quatre mesos més tard, el que es feia eren miracles a
força d’imaginació, il·lusió i esforços.
L’Associació de Veïns no organitzava solament les festes majors. Pensava
que tenia la missió de connectar el barri amb les tradicions del nostre país. És
per aquesta raó que va organitzar la diada de Sant Jordi: una parada de llibres a
la plaça de la Verneda i unes quantes paradetes amb roses repartides pel barri
feien participar els veïns a la diada.
Durant uns quants anys també es va organitzar el Festival dels Pobles Ibèrics. Al
llarg de tot un dia, cada una de les regions de l’Estat espanyol (encara s’havia
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d’inventar el concepte de comunitat autònoma) organitzava audicions de cant.
A més, s’invitava els veïns a cuinar, vendre i exposar les diferents especialitats
gastronòmiques de cada lloc. La intenció era que els veïns sortissin dels seus
pisos i prenguessin consciència que, malgrat les procedències diverses, eren una
comunitat.
Es van organitzar amb aquesta finalitat les festes de Carnestoltes. Fins i tot
es va muntar una comparsa amb què el barri va participar en la rua de Carnaval
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona al passeig de Gràcia, i que va aconseguir el tercer premi. També s’organitzaven altres actes festius: Sant Ponç, la
revetlla de Sant Joan, etc.
Al cap dels anys, l’esforç ha donat el seu fruit. Són molts els veïns que, a
partir de la seva participació en activitats puntuals o permanents dins l’Associació de Veïns, s’han organitzat per dur a terme diverses activitats culturals i
associatives amb autonomia respecte de l’Associació, com ara l’Escola d’Adults,
l’Associació Sant Martí Esport (ASME), el Centre de Solidaritat de la Verneda
(Verneda Solidària) o els Equips de Treball de Cultura Popular (ETCP).
LA FESTA MAJOR
De les manifestacions culturals de qualsevol comunitat humana, la celebració
de la festa major és segurament el que defineix els seus signes d’identitat més
profunds.
Al nostre barri, la festa major va començar a agafar consistència quan l’Associació de Veïns es va fer càrrec de la seva organització l’any 1976. Abans, a final
dels 60 i principi dels 70, se celebrava una festa pels volts del dia de la Mare de
Déu del Pilar, que organitzaven els comerciants del carrer Cantàbria. Contenia
els eixos bàsics d’una festa major (ball, actes per als infants, firaires, casetes)
però va durar el que van durar l’empenta i els interessos dels comerciants.
Les primeres festes organitzades per l’associació ja portaven la marca del que
ha de ser una festa major: esperit d’esbarjo lligat al de reivindicació, divertir-se
i proposar noves fites.
Es va elegir la data de l’onze de novembre (festivitat de Sant Martí) perquè
anava lligada a la història del nostre territori, part de l’antic municipi de Sant
Martí de Provençals i, evidentment, perquè tenim l’església i el nucli antic de
Sant Martí.

Cartells de
Festa Major

Primera festa conjunta
L’èxit de la festa major i l’existència de nombroses entitats que organitzaven
festes a la Verneda van portar, el 1981, a una experiència que després s’ha
demostrat fonamental per a la història de la vida cultural del barri: una festa
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MIRANDO HACIA ATRÁS CON ORGULLO
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Pienso que no. Hay que vivir el momento, disfrutarlo, exprimirlo, sin olvidar que
vivimos en compañía. Sin olvidar que debemos ser solidarios con los que nos rodean, con los que más lo necesitan.
Mirando atrás (sin ira), con cierta melancolía, con orgullo, uno intenta hacer balance de los años pasados en la
Asociación de Vecinos de la Verneda Alta y surgen acepciones que intentan definir ese tramo de mi vida: maduración,
compromiso, amistad , y buen rollo.
Fueron años en que el barrio sufrió una transformación radical, pero también fueron años , después del fin del
franquismo, en los que la eclosión cultural fue total.
Desde la vocalía de Cultura intentamos proponer actividades culturales y lúdicas que pudieran interesar a nuestros
socios y vecinos. El cine fue una de las propuestas, tanto en las fiestas mayores como durante el resto del año. Aun
recuerdo que cada vez que esta actividad necesitaba recaudar dinero para poder seguir subsistiendo debíamos
programar “El Jovencito Frankenstein”: el éxito estaba asegurado. No pasaba lo mismo cuando la programación ofrecía
un Buñuel o un clásico del cine soviético.
Fiestas mayores. En especial la unitaria del 81 con baile en el campo del Júpiter (¡lo que costó convencer a la junta del
club!) al ritmo de la orquesta de Raúl del Castillo y la orquesta Frenesí (¡la entrada era a 100 pesetas!). Excursiones
dominicales para conocer mejor diferentes rincones de Catalunya. Conferencias, audiovisuales, carnavales , venta de
libros y rosas para Sant Jordi...
Pero si una reivindicación me viene a la memoria fue la de conseguir salvar Ca L’Arnó. La experiencia de convivir
durante dos o tres noches con la buena compañía de amigos y vecinos (y alguna que otra rata) es especialmente
alentadora. Ver como vecinos que no conocías de nada te traían el desayuno, un bocata, o ¿porqué no? algo tan necesario
como una botella de vino o una cerveza, para ir aguantando. Una demostración de que la solidaridad también existe.
Hace unos años, cuando se inauguró la ludoteca, mi hijo salió en una foto del diario con otros niños usuarios del recinto.
Fue una forma de coronar una cima, mas pequeña que la del Everest, pero no menos importante.
Son muchos los recuerdos que se agolpan en mi memoria, relacionados con la asociación de vecinos. Tampoco puedo
olvidar que durante dos ¿o más? años fui secretario de la asociación. Fue el momento más duro y más ¡burocrático!, pero
dicen que sin un poco de sufrimiento no hay victoria completa.
Y podría seguir: amigos (muchos y buenos), Buenavista, viajes sorpresa a altas horas de la madrugada,... Pero esto es
otra historia,... ¿o es la misma?

Josep Nieves i Lavid

coordinada. La nostra associació, juntament amb la de la Palmera, Sant Martí
de Provençals i l’Ateneu Llibertari, van muntar una festa de la qual ningú pot
oblidar el ball al camp del Júpiter amb Raúl del Castillo i l’Orquestra Frenesí.
Eren bons temps per al moviment associatiu a la Verneda. A més, el veïnat
tenia ganes de festa després del frustrat intent de cop d’estat. També era el
preludi d’un temps fosc: el 1982 la festa es va suspendre per la ressaca de les
manifestacions antigitanes.
Naixement de VERN
No va ser fins al 1986 que tornà a revifar amb força l’esperit d’una festa gran.
Moltes entitats del barri van veure la necessitat de recuperar la idea del 1981 i
organitzar la festa entre tots.
D’aquella experiència va néixer la necessitat d’aglutinar les entitats en una
sola organització que facilités la logística de la festa major i servís, al mateix
temps, de portaveu del moviment associatiu del barri. Així va sorgir la Coordinadora d’Entitats de la Verneda de Sant Martí (VERN). Amb una trentena d’en-
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Les paelles populars van tenir molt d’èxit

titats al darrere (culturals, educatives, esportives, infantils, territorials, fins i tot
l’administració municipal a través del Centre Cívic), ràpidament es va convertir
en un punt de referència del sentir del barri. No solament organitza la festa
major sinó que, amb els anys, ha ampliat el ventall de festes i ha assumit les
reivindicacions de caire urbanístic (transport públic), cultural (auditori a l’antic
cinema Verneda), educatives (defensa d’un model participatiu de la formació
de persones adultes) i de vida associativa (locals per a les entitats).
Programa del
concurs de
paelles

Evolució de la festa
Si en un primer moment l’esperit de la festa major, i de VERN, anava de la mà
dels grups territorials (associacions de veïns), en els darrers temps ha evolucionat cap a una aportació cada vegada més important dels grups de gent jove que
s’han anat afegint i que hi donen un caire més polivalent sense perdre en cap
moment l’essència que la va fer néixer: engrescar i reivindicar.
ELS CASALS D’AVIS
Encara que a finals dels anys 70 la població del barri era eminentment jove, en
el Pla Popular de l’Associació de Veïns de 1978, es va preveure la necessitat de
comptar amb casals d’avis i es proposaven diversos indrets: Pont del Treball, Ca
n’Oliva, avinguda Guipúscoa i alguna de les masies del nucli antic.
El disseny havia d’anar lligat a la idiosincràsia i peculiaritat dels veïns del
barri i es va calcular que calien quatre centres. Les administracions no coincidi-
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EL CASAL D’AVIS DE LA VERNEDA
Mis vivencias respecto al Casal d’Avis han estado siempre contempladas desde la perspectiva de la entidad de
l’Associació de Veïns que fue la que nos cedió el local para fundar la vocalía de pensionistas. Después vino la lucha para
poder conseguir que nos hicieran un hogar de Avis. Afortunadamente se consiguió y hoy pueden gozar de él todos los vecinos.
También se constituyó el Grupo de la Amistad. Comenzamos haciendo manualidades. Más tarde se hizo un proyecto y nos
concedieron una subvención vía Bienestar Social de la Generalitat. La asistencia y los materiales eran gratuitos.
La dinámica del grupo no ha sido otra que la tener un lugar donde poder ir a expansionarnos, dialogar y salir de la
soledad que muchas/os nos encontramos.
El grupo ha venido desarrollando el valor de la amistad como método en el barrio. Creemos haber colaborado en el
alivio de algunas depresiones importantes.
La celebración de fiestas populares, de aniversarios y las salidas culturales son parte de nuestra dinámica. Lo que más
nos cuesta superar es cuando nos abandona una compañera/o. Son muchos años de convivencia y nos pone muy tristes la
pérdida.
Llevamos catorce años funcionando. El Grupo se formó el día 12 de marzo de 1987, esperamos cumplir muchos más.
Cuando hicieron el Casal d’AVis marcharon todos menos el Grupo de la Amistad, que decidimos continuar en la Associació
de Veïns. Siempre hemos gozado de una gran estima por parte de las distintas juntas de la entidad. Hay anécdotas
vividas en el grupo que podrían ser de interés. En otra ocasión los haremos saber.

Teresa Redondo, en representación del Grupo de la Amistad

en amb nosaltres en cap ni un dels criteris i la resposta era sempre la mateixa:
«Ens ho rumiarem, donarem les instruccions idònies als departaments tècnics.»
Era una enredada permanent, no hi havia voluntat política.
La Vocalia de Jubilats
Després de moltes trobades i reclamacions en aquest sentit, l’Associació es va
adonar que perdia el temps i va optar per procediments més directes. Es van
obrir les portes dels locals de l’Associació a la gent gran, arreplegant mobiliari
de la Residència Gaudí i habilitant els locals per tal que la gent jubilada pogués
organitzar-se, desenvolupar les activitats adients i tot plegat fos una prova davant les institucions perquè valoressin el que feia temps que es reclamava.
Les condicions d’higiene eren lamentables. Se sol·licitaren ajuts i els únics
que van ser receptius van ser els serveis socials de la Generalitat, a través
d’Adigsa, que netejaren i pintaren els locals i van construir uns lavabos força
dignes. El pas següent va estar dirigit a organitzar la gent que venia a passar la
tarda als locals, fonamentalment a jugar a cartes, dòmino i alguna tertúlia espontània.
La insistència que s’havia de crear una estructura legal no era entesa, tot i
que era evident què allò només podia ser una situació de provisionalitat, marcada per una massificació constant, manca de ventilació idònia i absència de capacitat jurídica per plantejar-se uns altres projectes i accedir als mecanismes de
subvencions. Finalment, aquest darrer argument va influir perquè els avis acceptessin la constitució d’una vocalia de jubilats.
Els jubilats començaren a alternar les seves activitats habituals amb les activitats per defensar el projecte definitiu del casal. El 12 de febrer de 1987, l’As-
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Manifestació
reclamant una
llar de jubilats

Fulletó
municipal per la
inauguració del
casal d’avis del
carrer Binèfar

sociació va comunicar a la Casa Gran la poca receptivitat que es trobava en la
regidoria del Districte sobre el casal. En la primera compareixença pública del
regidor Joaquim de Nadal, es va desplegar una pancarta reivindicativa i es demanà un compromís del Consell de Districte envers el projecte, pressupost i
calendari. El regidor va contreure públicament el compromís d’activar aquest
equipament.
El 5 de novembre de 1987, la Generalitat va presentar un treball exhaustiu
que demostrava la viabilitat de la nostra reivindicació. La ubicació hauria d’estar en el centre d’una zona enjardinada i al costat de l’entrada al metro de l’estació de la Pau.
Quatre dies després, es va registrar la sol·licitud a l’Ajuntament amb una
còpia del pla. L’entitat i un grup de pensionistes començà a desenvolupar una
dinàmica d’actes al carrer que finalment va donar el fruit de la inauguració, l’1
de maig del 1992, del Casal d’Avis del carrer Binèfar.
La residència assistida del carrer Cantàbria
En la lluita per la conversió de la fàbrica S.F.Vila en un hospital (vegeu el capítol dedicat a la fàbrica) l’Associació va acabar cedint i canviant la idea inicial
per la d’un equipament per a gent gran. Sobretot perquè hi havia un pressupost
i la seguretat de la seva execució immediata.
El 31 d’octubre de 1990 es van posar les tanques al solar. Es va arribar a
aquesta fita després de salvar moltes dificultats i de tenir moltes entrevistes
amb el conseller de Benestar Social, Antoni Comas, i el regidor del Districte.

El meu record
LA PRIMERA RESIDENCIA GERIÁTRICA AL BARRIO
La puesta en servicio del Casal de Gent Gran de la residencia geriátrica de la Verneda significó, en su día, un avance
en la calidad de vida de las personas jubiladas dado que se incorporaba el primer equipamiento de estas características
en la zona. Nos abrió la posibilidad de encontrarnos para desarrollar actividades de distracción. Disponemos de una
serie de servicios como peluquería unisexo, comedor y otros. Cuando hemos necesitado alguna atención especializada en
salud, hemos sido atendidos con diligencia y simpatía.
Con relación al hospital de día, si bien hay un personal especializado muy eficiente, también es cierto que el espacio
dedicado a este servicio es limitado y las necesidades muchas en personas con discapacidades varias y familias con
responsabilidad laboral que precisan atender a sus mayores durante el día.
En cuanto a la residencia y sus usuarios residentes fijos, es seguro que hay más necesidades que plazas, no solamente en
el sector público, sino también en el privado. ¿Tendrá alguna relación la falta de plazas escolares de los años 60 y 70 y la
actual situación de déficit de plazas en geriatría en comienzos del siglo XXI? La previsión en un caso y otro no ha existido.

Antonio Quiñonero
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El conseller va dir que aquesta residència assistida constaria dels elements
següents: un centre permanent per a persones grans amb deficiències físiques i
psíquiques, un centre de dia per a persones grans que necessitessin cures o
altres serveis i un menjador per a gent gran. El pressupost inicial era de 600
milions de pessetes (360.600 euros).
El 1991 van començar les obres de la residència assistida. El 1995, quan es
va inaugurar, l’equipament constava d’una residència per a la gent gran, un
centre de dia i un casal d’avis.
EL CENTRE CÍVIC
Quan la memòria és insensible als records, el pas del temps comença a ser història. Només els retalls de diari, fotos groguenques i vídeos casolans evoquen
precisos aquell fred però assolellat matí de diumenge del dia dotze de desembre
de l’any vuitanta-dos. A més de l’habitual protagonisme de l’equipament i de les
multituds, en aquella inauguració oficial del Centre Cívic Sant Martí destacava
precisament l’inaugurador, Pasqual Maragall, que en aquell acte s’inaugurava
ell mateix com a alcalde d’una ciutat que pocs dies abans havia contemplat com
Narcís Serra canviava la vara de batlle del primer consistori democràtic per la
cartera d’exèrcit del primer govern socialista.
La inauguració va ser, a més a més, una jornada de portes obertes al llarg de
la qual les multituds van tenir l’oportunitat de trepitjar a cor què vols els cinc
mil metres quadrats de l’equipament, distribuïts en set pisos, planta baixa i soterrani.

Residencia de productoras
“...una residencia alegre, cómoda y moderna para la mujer de hoy que trabaja
en una gran ciudad.” Així és com definia el fulletó de propaganda de final dels
seixanta la nova i flamant residència de productoras que la Sección Femenina del
Movimiento acabava de construir i inaugurar a Barcelona, cap a la part de llevant, justament allà on la ciutat encara perdia el seu nom. Juntament amb una
acurada descripció de prestacions i serveis, el fulletó contenia algunes fotografies de les instal·lacions: les habitacions dobles, el menjador col·lectiu, la sala de
estar, en què crida l’atenció una tipologia de mobiliari auster però funcional,
rústic però alegre..., taules i cadires que encara hom pot identificar ostensiblement en els locals socials de més d’una entitat del barri.
La “casa blanca”, la “Gaudí”, s’anava configurant com una presència característica i, alhora, infranquejable, per a la major part de veïns i veïnes de la
Verneda de Sant Martí: com la caserna dels “grisos”, la policia aleshores dita
“armada”, com els instituts “nacionals” Juan de Austria i Infanta Isabel de
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Aragón, masculí i femení, respectivament. Mort el gos morta la ràbia, diuen, i al
llarg de l’any setanta-sis, amb la desarticulació de les estructures del règim franquista, desapareix el Movimiento Nacional, la seva Sección Femenina i, de retruc, “la Gaudí” passa a ser un edifici buit que ha deixat enrere la funció residencial per a la qual fou creada. El mes de juliol del setanta-set es crea el Ministeri de Cultura, que assumeix bona part del personal, competències i instal·lacions dels organismes esmentats. I l’edifici Gaudí és transferit al Ministeri de
Cultura a canvi del simbòlic traspàs d’una pesseta!
Arriba la democràcia
El mes de juny del setanta-set tenen lloc les primeres eleccions generals democràtiques i el més d’octubre d’aquell mateix any es restableix la Generalitat de
Catalunya. A escala municipal, tot i que les primeres eleccions democràtiques
no s’esdevindran fins a la primavera del setanta-nou, l’alcalde Socías-Humbert
inicia des del seu nomenament, a finals del setanta-sis, un nou estil de diàleg
amb les forces polítiques i les associacions de veïns. Són anys de moguda associativa, d’elaboració més o menys multitudinària de “plans populars”, veritables “plataformes reivindicatives” (segons el llenguatge de l’època) de les necessitats de barri que hauran de servir per a la negociació amb les administracions. En el catàleg d’urgències socials i culturals sobresurt, arreu, la demanda
d’ateneus populars, en una clara vocació de continuïtat amb la tradició associativa de principis de segle.
Mentrestant, el barri bull com mai. Sorgeixen noves iniciatives, fruit de noves necessitats, entre les quals cal destacar-ne dues com a referents immediats
d’aquesta “prehistòria” del Centre Cívic Sant Martí. D’una banda, els pares de
la guarderia instal·lada en uns locals annexos a l’església de Sant Lluís Gonzaga
encapçalen la reivindicació d’una escola bressol pública al barri i, ben aviat, el
vell contenidor de la Residència Gaudí apareix com a espai idoni per al projecte. D’altra banda, els locals de l’Institut Bernat Metge han començat a acollir,
des de finals de l’any setanta-set, les activitats germinals d’allò que amb el temps
esdevindrà l’Escola d’Adults de la Verneda, un projecte que també reclama un
espai propi.
L’existència d’un edifici públic desocupat de gran envergadura, “la Gaudí”,
esdevé providencial en aquest clima d’efervescència de noves propostes (caldria aquí també fer justícia a molts altres projectes com el Cine-Club, la gestora
del futur Casal de Joves o un bon munt d’iniciatives vinculades a entitats com
l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals) i, durant l’estiu de l’any
setanta-vuit, entitats i col·lectius ocupen “la Gaudí” alhora que enceten les
negociacions amb les autoritats competents per tal que l’edifici contingui serveis i usos socials i culturals per al barri.
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Quatre anys d’ocupació
Els quatre anys que transcorren des de l’ocupació popular de “la Gaudí” fins a
la inauguració oficial del Centre Cívic Sant Martí estan solcats per tota mena
d’incidències: l’ocupació es va haver de transformar en tancada per exigències
de la conjuntura, la sempre difícil recerca de consens entre els interessos de les
entitats (tothom s’havia fet la il·lusió d’obtenir una planta o, si més no, un parell
de despatxets amb pany i clau per al seu projecte), l’encara a hores d’ara misteriosa desaparició d’alguns objectes (matalassos, pianos...) que formaven part
del béns inventariats de l’antiga residència o les interminables reunions de la
comissió gestora, algunes de les quals, en la tardor del vuitanta-dos, coincidiren
amb la fase àlgida dels conflictes amb la comunitat gitana de la Perona.
Els quatre anys que transcorren són, alhora, l’escenari d’algunes transformacions més substantives. Passades les primeres eleccions municipals democràtiques, el nou consistori “adquireix” l’edifici Gaudí (cal posar el verb entre cometes perquè el tràmit legal d’aquesta adquisició no ha pogut ser mai constatat) i
s’incorpora al projecte d’una futura xarxa d’equipaments públics municipals
coneguts amb el nom de Centres Cívics, en contrast amb el que havia estat la
demanda d’Ateneus Populars.
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UN PASADO CON MUCHO FUTURO POR DELANTE
Pese a vivir lejos del barrio desde hacía tanto tiempo, mi vinculación a La Verneda había continuado por motivos de familia y
por las viejas amistades que nunca se deben perder. Así, era obligatoria la visita a la Festa Major durante el veranillo de Sant
Martí, y el ya consolidado, sorprendentemente, “Criterium Internacional de Carrets d’anar a la Compra i Similars”.
En esta ocasión se trataba de una amplísima convocatoria que llegó a nuestro conocimiento, sobre la celebración, en el
Centre Cívic de Sant Martí (antiguo edificio Gaudí), de un encuentro con Paraguay, como uno de los actos que organizaba el
grupo Koeyu, formado tras los contactos establecidos durante las diferentes Brigadas de Cooperación de Verneda Solidaria.
Se trataba de un concierto nada más y nada menos que de José Antonio Labordeta, que efectivamente tocó en el barrio
y causó un gran entusiasmo nostálgico en los muchos y muchas asistentes.
Precisamente eso me hizo pensar, después, fuera de las emociones de esos encuentros tan lejanos, que era nuevamente
toda aquella gente que volvía a estar allí, la que en otro tiempo luchaba desde la Asociación de Vecinos de la Verneda.
Era como si el tiempo hubiera querido juntar nuevamente a esa gente en un nuevo marco que se pudiera asemejar a aquel.
Efectivamente, aquella gente había seguido luchando por las diferentes causas que mueven al mundo, y se había
encontrado (¿casualmente?) en un acto de solidaridad, en este caso con Paraguay, como también se hacen otros contra las
absurdas guerras que no pretenden más que generar negocios por encima de las personas mismas. Y también estábamos
todas y todos allí, aunque entre tantos miles de personas es imposible encontrarse.
La conclusión era inevitable: aquello que pasó no fue solamente una secuencia de actos que transformaron el barrio de
una forma física (edificios, calles, plazas y espacios abiertos,...), sino que también transformaron el sentimiento y la forma
de pensar y entender la vida para gran cantidad de personas, algunas de las cuales nos encontrábamos todavía allí.
Personas que ahora luchamos en los diferentes frentes de una extraña organización, que no se sabe de forma segura
adonde va, pero que propugna que “Otro Mundo Es Posible”, como en otro tiempo propugnaba que Otro Barrio era
Posible, y que abarca diferentes campos de la vida social, como en otro tiempo esos campos fueron abarcados por las
diferentes vocalías de la Asociación. Seguimos en las vocalías pero nuestra asociación se ha hecho ahora muy grande y
abarca un mundo muy complejo que también queremos cambiar porque no nos gusta, como no nos gustaba el barrio que
nos habían preparado los que mandaban entonces.
Curiosamente nosotros empezamos actuando Localmente, y desde allí hemos descubierto cada vez más lo Global. Pero
es indiscutible como esa marca de la lucha por los elementos de nuestra sociedad, se ha ido desarrollando por caminos
que ahora se unen con los de los demás desde la distancia, recuperando de algún modo nuestro pasado. Eso fue
justamente lo que, con gran satisfacción, pude ver en aquel encuentro: El alma de todo aquello continua vivo aunque su
forma de vida se ha transformado en armas de futuro.

Jesús Calabria

Primeres
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SOLIDARITAT
La solidaritat és una condició innata de tots aquells que participen en el moviment ciutadà. Tanmateix, va trigar molt a expressar-se al si de l’associació en el
sentit que la coneixem avui. Pel juny de 1986 es va convocar una assemblea de
barri per tal d’ajudar un dels projectes de cooperativa agrícola del Sindicato de
Obreros del Campo (SOC). Donada l’ascendència andalusa de molts del veïns
del barri, es va pensar que serien sensibles al projecte. La resposta va ser nul·la.
Cap veí es va acostar a l’associació per interessar-s’hi. Decebuts, l’associació va
prendre la decisió de fer arribar al SOC 10.000 pessetes per a la compra de vinti-cinc conilles de cria que figuraven en el llistat d’inversions inicials de la cooperativa.
Dos anys després, l’Ajuntament i la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) van signar un conveni sobre el repartiment d’excedents ali-
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mentaris europeus. A través d’un banc d’aliments, les associacions distribuïen
aliments bàsics a les famílies més necessitades de la seva zona. L’associació es
va afegir a la iniciativa (després de moltes valoracions) i la va dur a terme al
llarg d’uns quants anys fins que, finalment, va cedir la distribució a la parròquia
de Sant Martí de Provençals.
El referèndum de l’OTAN
En plena crisi de transformació del moviment ciutadà, el 1986 el govern va
convocar un referèndum per ratificar l’entrada d’Espanya a l’Organització del
Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN). Això va representar la mobilització de totes les persones que havien participat en algun moment en activitats veïnals o
polítiques. Al barri es va muntar una coordinadora que va preparar una autèntica campanya electoral a favor del NO. El resultat final a Catalunya va ser desfavorable a la permanència, però en el conjunt de l’Estat va guanyar el SÍ.
La decepció es va traduir en l’enfortiment dels moviments pacifistes (contra
el servei militar obligatori) i de solidaritat amb els pobles més desafavorits.
Alguns veïns ja havien participat en brigades solidàries a Nicaragua i es reunien
habitualment per fer xerrades i recollir material. Persones molt vinculades a
l’associació es van afegir a aquest nou moviment que tingué la seva expressió
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CENTRE DE SOLIDARITAT
El que recordo dels primers temps del Centre de Solidaritat de la Verneda és com es van muntar les Jornades de
Solidaritat al barri. Ens vam trucar la gent que havia anat a Nicaragua. Es va fer un primer full informatiu, petitet. Ens
reuníem a l’associació. Ens vam especialitzar en Amèrica Central. Anàvem una mica a remolc de les campanyes que
muntava la coordinadora de solidaritat de Barcelona. Nosaltres hi anàvem com a barri.
Més endavant es va crear Verneda Solidària i vam començar a muntar el primer viatge al Perú. Vam fer moltes coses
per la festa major, en destacaria el petit mercat.

Teresa Prats

en l’organització de les Jornades de Solidaritat amb l’Amèrica Central, el març
de 1987, per part del Comitè de Solidaritat amb l’Amèrica Central dels Barris de
Sant Martí.
La continuïtat en la seva tasca acabà amb la formació del Centre de Solidaritat de la Verneda de Sant Martí, amb seu al local de l’associació, i, més endavant, el desembre de 1994, amb la creació de la plataforma Verneda Solidària,
referent actual dels nombrosos grups organitzats que treballen en el món de la
solidaritat.
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Si bé, tal com deien els estatuts, la junta de l’Associació de Veïns estava
formada pel president, el vicepresident, el secretari i el tresorer, un dels seus
primers acords va ser que totes les reunions de la junta serien assembleàries, és
a dir, obertes a tots els socis i veïns, i que aquests hi tindrien veu i vot. Això va
fer que les juntes, que tenien lloc cada setmana, fossin més participatives. A la
pràctica hi assistien assíduament tots els membres actius de l’Associació.
Un altre dels aspectes que caldria remarcar perquè també ha donat una certa
personalitat a la nostra associació, és que, en un principi, els membres actius de
l’Associació de Veïns procedien, bé de les comunitats cristianes de base, bé de
partits polítics d’extrema esquerra com l’Organització d’Esquerra Comunista
(OIC), l’Organització Comunista Bandera Roja (OC-BR), la Lliga Comunista
Revolucionària (LCR), o simplement d’esquerres com el Partit Socialista de
Catalunya (PSC) i alguns no afiliats a cap partit polític. Evidentment, l’afiliació
política dels participants no era pública (recordem que encara érem a l’època
franquista).
Tot al contrari del que va passar en diferents associacions de veïns, tota aquesta
heterogeneïtat d’ideologies no va ser mai un motiu per imposar una determinada influència ideològica a l’Associació de Veïns. Tots els membres actius van
anteposar el servei al barri a la seva ideologia. És veritat que a les juntes hi
havia discussions i que algunes eren molt acalorades, especialment a l’hora de
seguir una estratègia concreta, però un cop que una proposta era aprovada per
majoria, era seguida per tothom. Tots els membres actius tenien una idea clara:
el més important era lluitar pel millorament del barri.
Una altra característica de la nostra associació va ser la bona relació de tots
els membres actius. Eren capaços de discutir, de rebatre propostes, de procurar
argumentar les estratègies que havien de seguir, però un cop acceptats els acords,
aprovats per majoria, tots junts anaven a prendre una cervesa al bar de la cantonada.
També s’organitzaven sortides
de cap de setmana a cases de colònies (Òrrius, Montseny, Sant
Fost...) per reflexionar conjuntament sobre la marxa de l’Associació i planificar les actuacions que
calia portar a terme. Aquestes sortides facilitaven també un espai de
convivència.
És amb tota aquesta dinàmica
com es van aconseguir els grans Sor tida de l’l’Associació
Associació per “r e f le
xionar”
lexionar”
èxits.
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VOCALIA D’URBANISME
Les grans lluites les assumia en pes tota l’associació, però la Vocalia d’Urbanisme va ser l’eix vertebrador de tot el que feia referència al desenvolupament
urbanístic de la zona, cuidant que tant l’Administració com la iniciativa privada
complís fil per randa tota la programació que tan acuradament s’havia dissenyat
en el Pla Popular, eina de treball i reivindicació de l’Associació de Veïns per
aconseguir i defensar un barri més digne i habitable.
Aquesta vocalia va ser la primera a posar-se en marxa. Tenia una cita important totes les setmanes de l’any. De bon principi va ser la més nombrosa quant
a participació, s’hi havien arribat a reunir tants socis com els que participaven a
les juntes. A mesura que s’anaven posant en marxa altres centres d’interès, la
gent es repartia per poder arribar a tot, i quedaren com a fixes vuit o nou persones, que es podien ampliar a moltes més si es tractava algun tema d’una determinada comunitat de veïns i també quan es tenien entre mans lluites d’una
certa envergadura.
La feina base era el seguiment del Pla Popular. Es repartien els espais i es feia
un seguiment acurat de qualsevol anomalia. També es funcionava com a interlocutors de la Casa Gran per cobrir totes les mancances que s’anaven detectant.
Era l’any 1974. L’Associació encara no estava legalitzada. En tot el barri
solament hi havia un semàfor a la cruïlla de Cantàbria/Guipúscoa i en pocs dies
de diferència van morir dos infants a la sortida de l’escola. Era urgent la demanda de semàfors. Per aconseguir-ho es va fer recollida de signatures per tots els
pisos de dins la nostra demarcació. Aquell treball va tenir una doble finalitat:
primerament, aconseguir la instal·lació de semàfors a les cruïlles més estratègiques i, com a conseqüència d’aquesta recollida, el contacte amb molts veïns.
També es feia seguiment de les voreres i de l’arbrat (reposició d’arbres ferits
o morts, escossells i reixes), espais buits i manteniment del mobiliari urbà. Un
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VA D’ECONOMIA
Hi havia una vegada un grup de persones molt inquietes al barri de la Verneda i casualment vaig aterrar en aquest
grup. Era l’any 1974. Feia pocs mesos de la meva tornada de Santiago de Xile i vaig venir a Barcelona buscant feina i
tractant de reubicar-me a la meva terra. La part laboral es va solucionar tot seguit (eren uns altres temps) i la reubicació va
ser en el grup de la Verneda, on vaig arrelar de seguida.
Tots teníem ganes de canviar aquell món tan monolític i amb tanta especulació als barris. Van ser uns anys molt rics
quant a valors compartits, lluita per un canvi i amistats. Em va tocar molt de prop portar la part econòmica de l’associació,
però eren tan pocs els mitjans econòmics que quasi no teníem res ni per comptar.
La quota dels socis era de tres-centes pessetes l’any i a cada festa i reivindicació passàvem la bossa o organitzàvem
una rifa per poder pagar les despeses. Penso que no es va tirar res enrere per falta de mitjans, els valors com a persones
eren tan grans que sempre posàvem a disposició de les lluites reivindicatives i festives tot el que érem i teníem, i aquesta
unió i força feia créixer sense parar tots els projectes de lluites i festes. L’associació anava sempre endavant.
Quan passejo pel barri, me n’adono de tot el que hem guanyat en qualitat de vida: els carrers estan molt ben dissenyats,
tenim mobiliari urbà, els transports, les escoles..., fins i tot una residència. Però, amb mirada crítica, també descobrim que ens
falten moltes coses que es podrien treballar. El que més trobo a faltar és aquell entusiasme per estar associats i tirar endavant
tots plegats les nostres inquietuds. Per què deu ser que, quan es guanya en qualitat de vida, la solidaritat perd pes?

Montse Clotet

treball molt important va ser els espais entre blocs, que normalment eren de
propietat privada. Es demanava que l’Ajuntament els acondiciés i se’n fes el
seguiment a través dels treballadors de Parcs i Jardins.
Les primeres entrevistes a l’Ajuntament van ser amb l’alcalde Socías, però
molt aviat ens van adreçar al delegat municipal d’Urbanisme, Joan Antoni Solans. A partir de l’any 1979 es va iniciar la descentralització dels districtes. Les
coses de poca envergadura es tractaven amb el regidor, però pel que feia referència a les grans lluites sempre es trobà la col·laboració de Solans en les nostres
reivindicacions.
Hem de deixar constància del gran treball fet per aquesta vocalia, que si bé
era secundada per tots el socis i veïns, era ella la que feia el seguiment, tant per
no deixar construir en els espai acotats pel Pla Popular com exigint a l’Administració la compra dels terrenys i l’execució dels projectes.
VOCALIA D’ENSENYAMENT
En els inicis de l’Associació de Veïns, fins i tot abans de ser aprovada legalment, l’altre front, a més d’urbanisme, en què va començar a treballar de seguida va ser ensenyament.
Un grupet de quatre persones, mestres de professió, va elaborar i passar una
enquesta als centres escolars per saber quins alumnes després de 8è d’Educació
General Bàsica (EGB) passaven a estudiar batxillerat (BUP), quins formació
professional (FP) i quins deixaven ja els estudis.
En el barri no hi havia cap centre públic de formació professional, i com a
institut de BUP, només unes aules filials de l’institut del Besòs. Els més propers
eren el Joan d’Àustria i l’Infanta Isabel.
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Manifestació per tot el barri reclamant guarderies

La vocalia creia que tothom havia de tenir la possibilitat de cursar BUP, però
també calia que els alumnes que no desitjaven seguir estudis poguessin formarse professionalment abans de passar al món laboral. Es va fer una conferència
per a pares i alumnes sobre el funcionament de la formació professional.
Aquest grupet inicial de persones va prendre força i es va constituir en Vocalia
d’Ensenyament. Es feien reunions setmanals d’aprofundiment i reflexió sobre
el sistema educatiu, sobre la necessitat d’una escola pública, catalana, de qualitat, amb participació dels pares. Cal recordar que en aquells temps no existien
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) ni els consells escolars.
També es feia l’estudi de necessitats del barri.
Les reunions i les actuacions s’intensificaven en funció de les reivindicacions
i lluites que es planificaven. Quan calia passar a l’acció, hi participava tota
l’associació: la Vocalia d’Urbanisme en relació amb la reivindicació dels solars;
Cultura, l’Esplai i els Joves preparant les festes per aconseguir la màxima participació dels veïns.
En un àmbit més ampli, es participava en les manifestacions generals de
Barcelona per reivindicar canvis en el sistema educatiu i major aportació de
diner públic per a ensenyament.
Es van portar a terme moltes actuacions que explicitarem a continuació.
Algunes, les més importants, estan comentades en l’apartat de lluites:
– Reconversió de les aules dependents de l’Institut del Besòs en l’actual IES
Bernat Metge. Es va fer seguiment de les obres, es va potenciar l’associació de
pares i mares d’alumnes i fins i tot en les primeres reunions del claustre de
professors hi va participar un membre de l’Associació de Veïns.
– Participació en la lluita per aconseguir una guarderia en els antics locals de
la Sección Femenina del Movimiento, actual Centre Cívic Sant Martí i Escola
Bressol Esquitx.
– Es va demanar també a l’Ajuntament la construcció d’una guarderia sobre
el mercat de Provençals, però ho va desestimar.
– Escola dels Horts: Es va aconseguir primer el solar i després l’actual escola
d’infantil i primària. Els primers anys, a més, una de les mestres era de l’Associació, havia participat molt en la lluita, i defensava una línia d’escola catalana,
amb ensenyament actiu i participació de pares i mares. També es demanava que
fos Escola d’Adults, però al final aquesta va tenir una altra ubicació.
– Escola d’Adults. Es va iniciar la reivindicació conjuntament amb l’Escola
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MÉS DIGNE I AGRADABLE
Quan vam anar a viure a la Verneda, vaig començar a treballar a la Vocalia d’Ensenyament. La tasca era considerable
i prou variada.
El que me ve a la memòria en primer lloc es la feina encaminada a aconseguir una guarderia (escola infantil), que una
vegada estudiada la proposta de Pla Popular que ja havien elaborat els membres de la Vocalia d’Urbanisme i
assessorats per ells decidírem situar-la damunt del Mercat de la Verneda del carrer Menorca. Fèiem les assemblees a la
parròquia del Santísimo Sacramento. El problema era candent i l’afluència de gent era important. Resultaven unes reunions
molt participatives i amb propostes força interessants. Es van fer unes gestions amb l’Ajuntament, se formaren comissions
per dur a terme les diferents propostes i se creà un ambient de feina i col·laboració molt interessant.
Una altra acció que tenia a veure amb la nostra vocalia era la reivindicació del solar del Pont del Treball per a la
construcció d’una escola. Allà ens hi vam posar tots i totes. Cada dia se feia una assemblea en el solar mateix que estàvem
reivindicant, i acabàvem amb una manifestació pels voltants a fi de convidar la gent què se sumés a la nostra lluita que al
cap i a la fi era la de tothom. Aquell eslògan que tant vam repetir, «el solar del puente será un centro docente», va arribar
a totes les cases i la gent que no baixava, pel que fos, estic segura que no es quedava indiferent.
Les accions encaminades a aconseguir un institut per al barri també van moure molta gent i per aquest motiu ens vam
arreplegar molts diumenges a la Plaça. De tot açò em queden molts bons records, i em fa molta il·lusió quan vaig a
Barcelona, fer una volta per la nostra barriada de la Verneda i veure aquella zona molt més digne i agradable.

M. Esperança Febrer Martí (Menorca)

dels Horts. Va fer les primeres classes a l’Institut Bernat Metge i va passar després a l’edifici Gaudí. Actualment és l’Escola d’Adults La Verneda-Sant Martí,
un dels centres d’adults amb més renom a Catalunya.
– Centre de Formació Professional Salvador Seguí. Es va iniciar la lluita reivindicant el solar del Pont del Treball, i després la compra de la fàbrica Vitos. El
centre va ser primer de batxillerat i va passar després a ser de formació professional.
Com es pot veure, des de la vocalia es van reivindicar i aconseguir tots els
nivells educatius, públics, al barri, i una participació activa de pares en aquests.
Actualment caldria continuar aprofundint en què pensem que vol dir educar,
què correspon a les famílies i què a les escoles i continuar lluitant per aconseguir de l’Administració una escola pública de qualitat.
VOCALIA DE SANITAT
La Vocalia de Sanitat va centrar la seva activitat en dos aspectes fonamentals:
la reivindicació d’equipaments sanitaris per al barri i l’educació per a la salut,
vinculada a entitats del barri.
Equipaments sanitaris per al barri
Una de les reivindicacions i mobilitzacions importants del barri es va centrar en
la recuperació de l’antiga fàbrica de teixits S.F. Vila, situada a la cruïlla del
carrer Guipúscoa i el carrer Cantàbria.
Es tractava d’un dels solars més grans del barri i en una situació molt central
i, per tant, havia de ser un espai per a tots els veïns i veïnes i no convertir-se en
un nou negoci immobiliari en un barri ja amb una alta densitat de població. Es
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va assumir que aquest espai, un
cop fos del barri, s’hauria de dedicar a un equipament sanitari i
concretament a un hospital.
El lema central va ser: «Que
construyan un hospital con el
dinero que pagamos a la
Seguridad Social». Cal valorar que
en aquell moment (1977) el sisManifestació davant la fàbrica Vila demanant un
tema sanitari estava en una situació força precària.
El sistema sanitari estava molt centrat en la curació i tenia molt poc en compte
la prevenció i l’educació sanitària. El centre del sistema eren els hospitals, sobretot macrohospitals (les grans Ciutats Sanitàries) que quedaven molt allunyats del barri, que utilitzava bàsicament l’Hospital de Sant Pau.
La situació era encara més precària en l’àmbit de l’atenció primària, els ambulatoris, que sovint eren un lloc d’expedir receptes i prou ja que la dedicació
dels professionals sanitaris que hi treballaven era molt petita. Donat l’escàs
temps de consulta, el tractament que es donava no era el resultat d’un diagnòstic molt acurat del problema que presentava la persona sinó més aviat un tempteig a veure si resultava i l’ull clínic funcionava. Si no, era qüestió de tornar-hi i
finalment anar a urgències de l’hospital quan l’estat del malalt es complicava.
Era, doncs, molt oportú posar la millora dels serveis sanitaris com un dels
eixos de reivindicació del barri. Les mobilitzacions van ser importants i massives.
Recordem pancartes penjades a les finestres de la fàbrica, manifestacions dominicals molt nombroses, amb eslògans i cançons, l’alegria quan ja es va aconseguir la titularitat pública de l’espai i les paelles populars per la festa major un
cop enderrocada la fàbrica.
Des de la Vocalia de Sanitat es va elaborar un projecte d’hospital que incloïa
les especialitats bàsiques (medicina interna, traumatologia, cirurgia) i oferia serveis d’urgència, hospitalització (100 llits) i consulta externa (ambulatori d’atenció primària i especialistes). Era una proposta d’un centre hospitalari que fos
obert al barri i per tant incorporava atenció primària, d’especialistes i d’internament.
Aquest projecte, elaborat pels membres de la vocalia (que eren professionals
sanitaris) amb el suport d’entitats de gestió sanitària, i aprovat per l’assemblea,
va ser presentat al voltant de l’any 1982 al regidor del districte de Sant Martí,
amb el compromís de donar-hi una resposta.
Sabem que en realitat es va passar de l’hospital a la residència per a gent gran.
Possiblement ha estat un canvi de projecte positiu, donat que d’una banda l’es-
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tructuració del sistema sanitari no permetia nous equipaments i menys d’aquesta dimensió a la vegada que el creixement de la població gran exigia donar noves respostes properes.
Educació per a la salut
En aquells moments el sistema sanitari estava absolutament centrat en la curació (de forma més o menys eficaç) de les malalties un cop que ja s’havien produït. De manera que els ambulatoris eren, en general, un centre dispensador de
receptes. En tot cas era molt escàs el temps que es dedicava a la prevenció i a la
promoció de la salut mitjançant el coneixement del propi cos, el seu funcionament i les formes de mantenir-lo bé.
En aquesta línia, atès que, com ja s’ha dit, alguns dels membres de la vocalia
eren sanitaris (metges i infermers), es va fer una tasca bastant àmplia de difondre aquest coneixement de la millora de la salut i la prevenció de les malalties
mitjançant activitats d’educació sanitària, com ara xerrades, cursos, col·loquis,
emmarcades en dues línies: incorporar l’educació de la salut en processos educatius més amplis que ja s’estiguessin fent; i treballar conjuntament amb les
entitats del barri que estaven implicades en aquests processos.
L’objectiu era no fer de l’educació per a la salut un bolet que surt un dia i
desapareix al cap de poc temps, sinó un element que s’incorporés al dia a dia.
Com a processos concrets podem citar: cicles d’educació per a la salut, sobretot en temes d’evitar la transmissió de malalties contagioses, fetes a l’escola
de la Perona amb els nens que vivien a les barraques; cicles complets de coneixement del cos i promoció de la salut i prevenció de malalties, així com reflexions crítiques respecte al sistema sanitari fet al llarg d’uns quants cursos acadèmics a la Escola d’Adults de la Verneda (amb una metodologia participativa,
reflexiva i crítica per part de tots, que era la línia que tenia l’escola d’adults);
cicles de primers auxilis adreçats als monitors dels esplais del barri; i cicles de
sexualitat adreçats als adolescents dels grups d’esplai del barri.
També hi havia una relació directa amb la Vocalia de Dones i totes les iniciatives adreçades a promoure la planificació familiar. L’experiència en aquest
àmbit va ser molt positiva amb l’objectiu d’oferir al barri serveis que en aquell
moment eren molt deficitaris.
L’ESPLAI: PARES I MARES, NENS I NENES, EN CONVIVENCIA
Tot va començar quan un grup de joves entusiastes organitzà activitats per als
nens i nenes del barri. Es va fundar el 17 de gener de 1976, com a vocalia de
l’associació.
El grup infantil durant tots els anys de la seva existència va pretendre la
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formació integral de la persona en el seu ambient, i es va plantejar els següents
objectius:
–Socialització: Promoure que els nens adquirissin una consciència crítica, és
a dir, que tinguessin prou capacitat per saber escollir en cada moment el que els
interessava sense deixar-se influenciar per accions o pressions externes que els
condicionessin.
–Responsabilitat: Fomentar la responsabilitat en els nens i nenes, entenent
per responsabilitat aquella que neix de la convivència amb els altres, segons les
possibilitats de cada nen a la seva edat.
–Diversió: Ens vam plantejar la diversió com un fet fonamental en la vida

El meu record
RECUERDOS DEL ESPLAI
Me llamo Aurora, tengo 19 años y, por desgracia, no tengo muchos recuerdos de aquel maravilloso Esplai.
Me acuerdo de los monitores que eran formidables, y que ahora me hubiera gustado sustituirlos, para que los niños de
esta generación pudieran disfrutar como lo hice yo.
Vagamente me puedo acordar de las colonias que haciamos en la Masia de Orrius, con nuestro huerto, con la noche del
miedo, con aquel juego del dado gigante..., y cuando empezaba a almacenar mis recuerdos, se acabo el Esplai, se acabo
la diversión.
Ahora los peques se divierten de otro modo, van al Polideportivo, hacen deporte, pero no saben lo divertido que es ir a
un Esplai y hacer mil y una “travesura”, excursiones y colaborar con el barrio, conocerlo y hacer que lo conozcan y que
hable por toda Barcelona y resto de Catalunya como uno de los mejores Barrios: el Barrio y la Gente de la Verneda.

Aurora Pérez
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SÓLO HACE 20 AÑOS
Hace 20 años, nos acercamos a la Asociación de Vecinos con la intencion de colaborar, habia que levantar el barrio y
ya sabemos los tiempos que corrían.
Xavi e Inma se apuntaron al Esplai, y Mónica que sólo tenía 2 años, empezó a ir de colonias, claro que su madre era la
cocinera, Matamala, Arbolí, Abella de la Conca, las Olimpiadas, Indiadas... Es agradable recordar las colonias y tambien
las excursiones y Reuniones de Padres, no sólo había diversión para los niños, realmente se logró un ambiente agradable.
Los chicos llegaron a monitores, los monitores con los que seguimos en contacto, se convirtieron en grandes amigos y
todos los padres nos llevamos muy bien.
Nos gusta pensar que aquello fue el principio de algo fantástico, una parte primordial de la educación de nuestros hijos
y una maravillosa manera de hacer amigos.
Y de eso sólo hace 20 años.

Familia Pons

del nen, per aquesta raó vam procurar que tots els treballs i activitats fossin
amens.
–Creativitat: Promoure el desenvolupament de les capacitat físiques i psíquiques dels nens i nenes, individualment i en grup.
Tot això pretenent desvetllar l’interès i la preocupació social per mitjà de
fomentar entre els nens i nenes el sentit de barri i el seu paper actiu dins d’aquest.
Els grups
Inicialment el grup d’esplai es va organitzar en tres subgrups, per edats, que
posteriorment es va ampliar fins a cinc grups d’edats compreses entre els cinc i
els quinze anys, comptant cadascun amb dos o tres monitors.
Les activitats es realitzaven principalment els caps de setmana, i s’iniciaven
amb el curs escolar. Hi havia trobades periòdiques al local de l’associació o a
l’aire lliure, es feien jocs, tallers, sortides i excursions d’un o més dies. El curs
finalitzava al juliol, amb unes colònies d’uns dotze dies aproximadament. Les
colònies representaven la culminació de les activitats i experiències realitzades
mitjançant la convivència diària de nens, monitors i pares col·laboradors. Cal
ressaltar que, dins de les activitats de les colònies, que principalment consistien
en treballs per grups homogenis per edat, hi havia uns tallers diaris, en què tots
els participants gaudien de debò, com el taller de ràdio, taller del diari, etc., els
quals s’aprofitaven per descobrir el nostre entorn.
La valoració de les colònies es realitzava, entre altres coses, confeccionant
un dossier, en què es recopilaven totes les activitats i experiències, una còpia
del qual es donava a tots els assistents.
Totes les actuacions i activitats que es realitzaven es discutien i organitzaven
en equip, entre tots els monitors. Es va començar convocant periòdicament els
pares per a reunions informatives de la marxa general del grup infantil. A partir
d’aquestes trobades es va incrementar la participació i col·laboració dels pares
i es va constituir l’Assemblea General de Pares Monitors i Nens, per mitjà de la
qual prenien totes les decisions i línies a seguir i de la qual van sorgir grups que
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VALORES DE CONVIVENCIA
Es difícil explicar en pocas palabras lo que supuso para mí el esplai ASVEVER, diría que básicamente fue una escuela
donde aprendí valores de convivencia, compañerismo y tolerancia entre nosotros. No era un aprendizaje consciente, pero visto
desde la distancia en el tiempo, existía. El hecho de haber formado parte de esa familia durante años ha influido en gran
medida y de forma positiva en la persona que actualmente soy. Gracias a todos los que hicieros posible esa experiencia.

Olga Chica Díaz

en un començament van estar molt vinculats a l’Esplai i que a mesura que van
anar creixent es van transformar en entitats totalment autònomes i pròpies,
com podrien ser, futbol sala Asvever, Grallers de la Verneda, L’Estrambòtica
Companyia de Ca l’Arnó...
Els recursos econòmics de l’esplai consistien en una petita quota, alguna
subvenció d’organismes públics o privats i principalment de les activitats que
s’organitzaven amb la finalitat de recaptar fons, com ara tómboles, festes, rifes...
Mai la carència de mitjans econòmics va dificultar que un nen pogués participar a cap de les activitats realitzades pel grup d’esplai (excursions, colònies,
visites...).
A més de les activitats destinades al grup de l’esplai, tal com hem explicat
anteriorment (excursions, tallers, jocs, colònies...), se’n van portar a terme d’altres, enfocades principalment al barri i a la ciutat.
–Creació de la coordinadora d’esplais, per mitjà de la qual es feien activitats
conjuntes entre tots els esplais de la Verneda i la Perona.
–Un matí al mes es feien tallers de treballs manuals a la plaça de la Verneda.
–Celebració de festes populars; caldria destacar la de Sant Ponç, per la gran
participació desinteressada de pares, mares i nens treballant molt activament en
la recollida d’herbes, fent pastissos...
–Cursets de música (guitarra, flauta) oberts al barri, iniciats l’any 1980.
–Participació activa en els carnavals del barri i de la ciutat, construint juntament amb altres vocalies una gran carrossa i concursant a la Rua de Barcelona
durant uns quants anys.
La Coordinadora d’Espectacles i la Tamborinada
Mitjançant la Coordinadora d’Espectacles Infantils als Barris, un cop al mes
s’organitzava una actuació d’un grup infantil, com ara Titelles Naip, Ara Va de
Bo, Xesco Boix, Tortell Poltrona, etc. I un cop a l’any participàvem a la Tamborinada, una gran festa infantil amb multitud d’actes, actuacions infantils i tallers
manuals, en què els nens i nenes podien participar activament al llarg de tot el
dia. Certament era un goig, tant per als nens com per als adults.
Aquesta macrofesta es feia pel maig, habitualment al Parc de la Ciutadella i,
encara que gairebé sempre ens fes un ruixat, això no era motiu perquè deixessin
de participar-hi durant tot el dia milers i milers de persones, per poder gaudir de
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la festa. També vam participar a la festa homenatge a Xesco Boix.
Casal d’estiu
L’estiu de 1981 l’esplai
Asvever va organitzar el
primer casal d’estiu al
nostre barri, realitzat amb
l’escola Els Horts. Hi van
participar uns cinquanta
nens i nenes i uns deu

Tamborinada al Park Güell

monitors i ajudants durant dues setmanes.
Preteníem despertar l’interès i preocupació social, en tots els seus aspectes,
crítics, socials i humans.
VOCALIA D’ESPORTS
La Vocalia d’Esports va néixer en una de les sortides que feien pares i monitors
de la Vocalia d’Esplai. Es va veure que hi havia molta joventut que no feia res
i corria el perill d’entrar en el món de la droga. D’altra banda, al barri hi havia
tres pistes de ciment completament abandonades que ningú no sabia a qui pertanyien.
Així, un grup de pares dels nens i nenes de l’esplai van promoure activitats
esportives de futbol sala, patinatge, handbol i bàsquet, aprofitant les pistes de
ciment. Al barri hi vivia un membre de la junta de la Federació Espanyola de
Patinatge Artístic i entrenador nacional. Aquesta persona va col·laborar al principi, ensenyant patinatge a les nenes i els nens (que van arribar a ser uns doscents).
De fet era una iniciativa més social que esportiva. En la mateixa reunió s’acordà iniciar també tallers de fusteria i guitarra. Els membres de la vocalia no
tenien massa idea d’esport però en van anar aprenent sobre la marxa i van crear
un autèntic moviment esportiu que ha perdurat fins avui.
Els equips de la vocalia van agafar el nom d’Asvever (inicials d’ASsociació
VEïns VERneda). Amb el temps, les activitats se cenyiren al futbol sala i el
patinatge. Els equips de futbol van jugar fins fa pocs anys els campionats municipals, mentre que el patinatge es va segregar i va formar un club propi (Agrupació Patí Verneda). Avui, el club Asvever continua existint encara que només
té la secció de pilota basca.
La part esportiva del Pla Popular va incloure la reivindicació d’un complex
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JUGANT A ENTRENADOR
“Què és això d’entrenar?”.
“No et preocupis, ja ho veuràs”.
Això em van dir uns amics il·luminats que em vam ficar en aquest ofici. La veritat és que amb el pas dels anys em van
afeccionar a dirigir un grup de nens, més endavant joves, plens d’esforç i d’il·lusió. El cert és que d’entrenador es passa a
educador, germà, pare o mare... Tots creixíem com a equip.
L’ASVEVER (que així es deia) va començar com la majoria de coses en aquells temps: des d’una vocalia d’esports dins
l’associació de veïns. Primer, reivindicant uns terrenys per poder jugar, i després un poliesportiu i una piscina pel barri.
Resten grans records dels inicis en la pista del carrer Maresme/Puigcerdà. Els grans partits contra “Los Pinillos” de la
Perona i el Atlético Maresma (sense menystenir les altres esquadres). Després vam passar al “poli” que era com un palau
per a nosaltres i que va suposar el gran “despegue” de la secció.
Tot això és el que un recorda amb enyorança d’aquells anys viscuts amb passió.

Joan Costa Lisón

esportiu on llavors hi havia el camp de futbol de l’Alhambra (que és on ara hi ha
el poliesportiu municipal). A còpia de reunions amb l’Ajuntament i d’actes als
quals s’invitava la premsa per veure en quines condicions havien de jugar els
nens i nenes, finalment, el 1987, es va aconseguir la construcció del poliesportiu
del carrer Binèfar en els terrenys, cedits per una empresa, de l’Alhambra. Cinc
anys més tard arribaria la piscina.
VOCALIA DE JOVES
El juny del 1978, un grup de joves treballadors, d’altra banda estudiants de
batxillerat en horari nocturn a l’institut del barri (Bernat Metge), va formar la
Vocalia de Joves de l’Associació de Veïns. Immersos en tot els canvis socials i
polítics que es produïen en aquell període, juntament amb els canvis propis de
la joventut, i moguts per unes inquietuds i uns ideals de millora de la societat,
van sentir la necessitat de participar en el moviment associacionista de la Verneda Alta.

Membr es de la vvocalia
ocalia de Jo
v es, en una pint ada a la plaça de la V
er neda
Jov
Ver
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DICCIONARI DE SENTIMENTS
Vocalia de joves: 1. Manis, manis,
manis... 2. Nuclears no, grácies. 3. Bases
fora!! 4. No a l’explotació capitalista. 5.
Classe obrera, a la universitat!! 6. “Mi
primer contacto con la realidad social” 7.
Ni una biblioteca al barri!! 8. Festa Major.
Novembre. Fred i poca gent. 9. Pèrdua de
temps?? 10. El darrer Canet rock; la filmo;
el cabás, les sandàlies menorquines;
Vindicación Feminista, El viejo topo,
Mafalda, El papus, l’Eléctrica Dharma,
Lluís Llach... 11. “Desde la lejanía: una
época bonita, llena de descubrimientos, de
comienzos, y también, por qué no, de
ingenuidades. Me gustó vivirla. (Sin
añoranza).” 12. “Se’ns van ajuntar els
canvis propis de la joventut amb els canvis
polítics d’aquell moment”. 13. Antonia,
Fina, Jesús, Josep, Maria, Nicanor, Nuria
B., Núria T., Susana, Teresa, Toni...

ARA ÉS DEMÀ
Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui, i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d’esdevenir.
I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, i el fosc renou
d’ara mateix, el càntic que commou,
l’àmfora nova plena de bon vi.
Ara és demà. Que ploguin noves veus
Pel vespre tèrbol, que revinguin deus
desficioses d’amarar l’eixut.
Tot serà poc, i l’heura i la paret
proclamaran conjuntament el dret
de vulnerar la nova plenitud.
MIQUEL MARTÍ I POL

La inexistència de qualsevol proposta cultural o lúdica i d’espais de trobada
on poder desenvolupar cap tipus d’activitat, i la falta d’agrupaments (excepte
un únic centre excursionista de marcada tendència falangista) i de tradició associacionista que pogués acollir els interessos i les iniciatives de la gent d’aquesta
edat, va propiciar la formació de la Vocalia de Joves. Uns quants anys abans
hauria estat impensable una associació juvenil que no fos afí al règim dictatorial.
Com a punt de partida, es va elaborar i passar una enquesta als joves del barri
per poder conèixer-ne les inquietuds i recollir algunes dades orientatives de
sondeig.
Es va dirigir l’atenció als joves, sobretot des del vessant cultural i fent atenció a aspectes com la recuperació de la llengua catalana que, tot just aleshores,
començava a entrar en els plans d’ensenyament del batxillerat, després de gairebé quaranta anys que el règim en prohibís l’ús. Per això, una de les primeres
activitats va ser acostar els poetes catalans al barri, a través de discofòrums i
muntatges poètics sobre Miquel Martí i Pol i Salvador Espriu, realitzades a l’institut i a l’escola d’adults en el marc de les jornades culturals del maig del 1979 i
de l’abril del 1980. En aquestes jornades, la vocalia també va convocar un
concurs i exposició fotogràfica, un campionat d’escacs i una marató popular.
A més d’aquest tipus d’activitats es van plantejar qüestions relacionades directament amb els interessos propis de la gent jove, com ara la xerrada sobre
sexualitat, amb la participació d’integrants de la Coordinadora Feminista i de la
Federació d’Associacions Gais de Catalunya (FAGC). Potser mancats de mit-
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jans, però no d’idees, la manifestació dels ideals i de les reivindicacions, que
eren les que despertaven i emergien en aquells moments, es va fer de les formes
més variades: des de pintar murals al·lusius a les centrals nuclears, fins a la
intensa participació en el que va ser el primer carnestoltes de la Verneda, festivament crític.
Més enllà de l’activitat pròpia de la Vocalia de Joves, hi va haver una implicació important en tots els àmbits de lluita i actuació de l’associació. Va ser una
contribució dins del conjunt del moviment d’associacions de veïns dels anys de
la transició, que va ajudar a transformar la Verneda en un barri més habitable.
VOCALIA DE DONES
La Vocalia de Dones va constituir-se el 1977 arran de les mobilitzacions reivindicatives del barri, en les quals les dones eren presents de forma activa i ben
organitzada. Es va anar veient que a banda de moltes reivindicacions pendents,
hi havia una problemàtica ben específica de les dones. Es notava sobretot un
gran buit en el tema sanitari d’atenció a la dona en aspectes tan concrets com el
que fa referència a l’autoconeixement del propi cos, la contracepció, la preparació per al part, la menopausa, etc.
Aprofitant aquestes trobades, un grup de dones molt motivades per aquesta
problemàtica, entre les quals hi havia una metgessa i algunes infermeres, de
forma desinteressada i després d’una preparació específica, van iniciar un seguit de xerrades i activitats sobre els temes mencionats, instal·lant-se dins l’Edifici Gaudí, actual Centre Cívic Sant Martí juntament amb altres veïns que veien
necessari que tot l’edifici fos per a equipaments del barri: escola d’adults, guarderia infantil, etc. Cal dir que, per tal d’aconseguir-ho, es van organitzar torns
de vigilància les vint-i-quatre hores del dia
per tal d’evitar que l’Edifici Gaudí passés a
alguna entitat privada. Finalment la seva
gestió va passar a l’Ajuntament i s’inaugurà
el Centre Cívic.
A la planta destinada a Serveis Socials es
va deixar un petit espai per tal de seguir la
tasca iniciada fent xerrades sobre l’embaràs
i preparació per al part. La cap de Serveis
Socials, veient l’increment de la demanda,
va contractar a temps parcial una professional de la sanitat per tal que la preparació per
al part tingués continuïtat. Podríem dir que
aquest va ser l’embrió del que més tard Acte convocat per la vocalia de Dones
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Paradeta de la
vocalia de
Dones, amb
motiu del 8 de
març

Carrossa de

s’aconseguiria ja que Sanitat de l’Ajuntament va proporcionar un equip de professionals, i el juny de 1983 es va inaugurar el Centre de Planificació Familiar.
Aquest ha seguit funcionant en el mateix espai físic fins al gener del 2000 (17
anys), atenent de forma gratuïta totes les dones del districte en edat fèrtil que
ho han sol·licitat .Això ha estat possible gràcies al concert econòmic existent
entre l’Institut Català de la Salut i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària.
En l’actualitat tots els centres de planificació familiar de Barcelona com a
tals han desaparegut i han passat a formar part d’una nova estructura que s’anomena Programa Sanitari d’Atenció a la Dona.
A curt o a mitjà termini, correspondrà a les dones valorar si aquest nou programa ha servit per millorar la seva qualitat de vida i si realment respon a les
expectatives i demandes de les dones de la Verneda i dels altres barris de
Barcelona.

VOCALIA DE CULTURA
El panorama cultural de final dels anys setanta era pobríssim. I encara més als
barris com la Verneda. Cap entitat, cap equipament. El primer pas de la Vocalia
de Cultura va ser intentar recuperar la llengua i els signes d’identitat de Catalunya,
desconeguts per la major part dels veïns. S’intentava que a les assemblees i als
papers que editava l’associació es fes servir com a llengua habitual el català.
Això va comportar no poques reticències per part del veïnat. Sempre
hi havia algú a les assemblees que
cridava allò de “no se entiende”.
Els cursets de català que s’organitzaven al local social anaven tenint cada cop més interès. El naixement de l’Escola d’Adults va facilitar que l’estudi del català fos un
fet normal i la recuperació de la
Generalitat va fer sortir la llengua
de la clandestinitat.
La festa major va ser l’instrument principal per crear una dinàmica de fer conèixer la resta de les
festes. El cicle que s’iniciava al
novembre (festivitat de Sant Martí)
continuava amb les festes nadalenCarnaval
ques (el tió), el Carnaval, Sant Jordi
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EXCURSIONS DE LA VOCALIA DE CULTURA
El 12 d’octubre dc 1980 , dia del Pilar, els membres de la Vocalia de Cultura José Angel Borlán, Josep Nieves i Eduard
Miralles van organitzar una excursió, en autocar, a Rupit i el Far, alguns agosarats caminadors es van arribar fins al salt
de Sallent, aquesta primera experiència va tenir molt bona acollida per part dels veïns qui hi van assistir i això va animar
als membres de la Vocalia de Cultura a programar un cicle d’excursions, el 30 de novembre es va fer una sortida, també
en autocar al museu de Sabadell i a la masia de can Deu com activitat complementària d’un curs d’història de Catalunya
que havia organitzat la Vocalia,
Per aquelles dates es van incorporar a la Vocalia Ester Riera i Josep Ma Sarabia,, com que ambdós provenien del món
excursionista es van afegir a l’equip organitzador de les excursions.
Els objectius de la Vocalia respecte a la realització d’aquesta activitat eren diversos: en primer lloc intentar que els
assistents aprofundissin en el coneixement de la geografia, la història, les llegendes, el paisatge i tot allò que fos
interessant de Catalunya, afermar els lligams d’amistat i convivència entre els veïns de la Verneda i en darrer i no per això
menys important lloc, aconseguir que tothom passés un dia de festa d’una manera agradable i, alhora, formativa.
El 25 de gener dc 1981 es va fer la que podríem considerar primera excursió animada per aquest esperit, l’itinerari va
ser: Terrassa, on es va visitar el conjunt d’esglésies romàniques, després vam anar fins al Coll d’Estenalles des d’on es va
fer l’ascensió, facultativa, al Montcau, Mura, dinar i cremat de rom, Talamanca i Manresa on, ja fosc, es va visitar la Seu.
Aquesta excursió pot considerar-se un paradigma de l’esperit que va inspirar l’organització del cicle que va tenir una
durada de tres temporades, Hi va haver cultura, art, paisatge, exercici físic i gresca, cremat i cançons.
L’activitat, com dèiem abans es va realitzar durant tres temporades, es van visitar moltes comarques de Catalunya,
monuments, llocs d’interès natural, incursions a museus, es va organitzar fins i tot una excursió sorpresa amb navegació
marítima inclosa, tot preparat amb molt bona voluntat i amb la única pretensió d’aconseguir crear una activitat on els veïns
poguessin conviure de forma relaxada i lúdica. Els objectius que van moure a la gent de la Vocalia de Cultura a organitzar
l’activitat era aquesta, si això es va aconseguir ho han de dir els assistents a aquelles excursions, obertes a tothom, fossin o
no socis de l’Associació de Veïns.

Josep Maria Sarabia

(amb la venda de llibres i roses), Sant Ponç (amb una fira d’artesans i llaminadures) i la revetlla de Sant Joan.
Una altra expressió de la cultura catalana que va tenir molt d’èxit entre els
socis va ser l’excursionisme. Durant anys es van organitzar sortides, en el seu
doble vessant lúdic i cultural, per conèixer tots els indrets de Catalunya.
Paral·lelament, es portava a terme una lluita constant per guanyar espais
culturals. Al barri no hi havia (i encara no hi ha) cap auditori estable de gran
capacitat per poder desenvolupar temporades de teatre o grans concerts. És per
això que la vocalia va dedicar molts esforços a reivindicar el cinema Verneda,
un cop va tancar, com a centre cultural per al barri. De fet, va arribar a existir
sobre els plànols, però la manca de voluntat i de pressupost per part de
l’administració municipal va enterrar el projecte al fons dels calaixos.
La recuperació de les antigues masies del nucli antic va ser un altre punt
cabdal de la feina de la vocalia. El procés de desnonament dels masovers per
portar endavant el projecte del parc de Sant Martí va fer perillar en moltes
ocasions la supervivència d’unes masies que eren (són, afortunadament) testimoni viu de la història agrícola del barri. No es va arribar a temps de salvar-les
totes. Pel camí van quedar, per diversos motius, l’hostal (darrere de Ca l’Arnó),
Can Iglésias (al costat de la ronda de Sant Martí) i Can Nyau (al bell mig de la
rambla de Prim).

143

RECORDS DE LA LLUITA PER UN BARRI MILLOR

El butlletí

El butlle
tí “ Ver neda U
nida” vva
a ser un dels vvehicles
ehicles d’inf
or
mació als socis sobr
e
butlletí
Unida”
d’infor
ormació
sobre
l’actualitat de les reivindicacions

144

Les relacions amb les altres
associacions
Un barri com la Verneda de Sant Martí, amb uns 70.000 habitants, compta amb
un nombrós catàleg d’associacions de veïns: la Verneda Alta, la Verneda Baixa,
la Pau, la Palmera, Sant Martí de Provençals, Joan Antoni Parera i Provençals
de la Verneda. La relació entre elles ha sigut constant, encara que no sempre
amb criteris comuns sobre temes cabdals com l’eradicació del barraquisme o el
disseny final de l’avinguda de Guipúscoa.
La festa major de 1981 va marcar un tímid inici de col·laboració entre les
associacions de la Palmera, la Verneda Alta, Sant Martí de Provençals i l’Ateneu Llibertari. No seria, però, fins al cap de cinc anys que es formaria una
coordinadora amb la major part de les entitats del barri (VERN) amb l’objectiu,
sobretot, d’aplegar esforços per a l’organització comuna de la festa major.
Les associacions de veïns del districte de Sant Martí van intentar també mantenir una forma estable de coordinació a final dels anys vuitanta. La tasca va ser
molt important i es va arribar a fer un Pla Popular del Districte de Sant Martí de
Provençals que es va presentar en una entrevista amb el president de la Generalitat, Jordi Pujol, el 13 de gener de 1989. La progressiva feblesa de les associacions i la multiplicació de feines van acabar amb la coordinadora.
De les relacions amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB), ja n’hem parlat en un altre capítol. Sempre van ser molt intenses i un
membre de l’associació va arribar a formar part de la junta directiva.

El meu record
L’ASSOCIACIÓ I VERN
Els anys que vaig estar col·laborant a l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, entre d’altres coses, vaig ser la
representant de l’entitat a VERN-Coordinadora d’Entitats de la Verneda.
La Coordinadora ja feia uns quants anys que funcionava i havia tingut temps molt bons. La seva tasca principal havia
de ser reivindicar i denunciar les deficiències del barri, però el tarannà de cada una de les entitats que en formàvem part,
feia que no es tingués temps de res més que d’organitzar la Festa Major.
Tot i així, valia la pena. La Festa Major de la Verneda va anar guanyant terreny gràcies a la força de la Coordinadora.
Es va aconseguir, en pocs anys, que un barri poc acostumat a aquest tipus de tradicions, conegués els diables, les
sardanes, el matí de festa major, els sopars de germanor, els castellers...i a poc a poc, la gent anava sabent que l’11 de
novembre era la Festa Major del seu barri.
L’associació sempre va estar al capdavant de la coordinadora i crec que l’esforç va valer la pena. Per a mi, si més no,
va servir per a conèixer un munt de gent que treballava pel barri des de diferents tipus d’entitats: esportives, culturals,
veïnals... En guardo molt bon record.

Montse Ayats
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Pla Popular 1978. Text íntegre
1.- EL PERQUÈ DEL PLA POPULAR
La configuració urbanística del nostre barri ens ve donada pel Pla Comarcal de
1953 i pel “Plan Parcial de la Zona de Levante” de 1956.
Estem segurs que l’única preocupació de tota aquesta legislació urbanística
ha estat la de donar alberg a desenes de milers de treballadors; tot això gestionat
per la iniciativa privada, immobiliàries i constructores, el fi immediat de les
quals és l'afany de lucre en el temps més curt possible; i per un Ajuntament no
elegit pel poble que ha actuat totalment a esquenes dels veïns. Les conseqüències de tot això han estat desastroses per als veïns que vivim als barris populars,
i s’han manifestat en la despreocupació per a dotar a aquests barris de parcs i
zones verdes, manca d’equiparnents de tot tipus, centres de reunió, etc.
Si bé aquests plans urbanístics, com ja hem dit, abans de ser portats a la
pràctica ja eren tarats; ha estat després, en el seu desenrotllament, quan més
s’ha confirmat tot això. Posem com exemples les freqüents i nefastes rectificacions del Pla Parcial i les infraccions urbanístiques (només a l’illa de cases de
“La Puntual” s’han construït 5.700 metres quadrats de sostre de més), que posen de relleu una insaciable especulació del sòl, la qual agreuja progressivament
les ja degradades condicions de vida del nostre barri el qual s’ha pretès convertir en un dormitori i no fer-ne un lloc de vertebració de la vida comunitària.
Aquesta constant que ha presidit la gestió del nostre barri s'ha repetit novament en la revisió del Pla Comarcal de 1974-76. En comptes de ser un mitjà per
a reparar els greus errors comesos, n’han sortit guanyant els de sempre: una
minoria de propietaris del sòl, les immobiliàries i uns funcionaris de l’Administració, corruptes, que s’han imposat sobre els interessos generals i concrets de
la majoria del poble. Els milers d’impugnacions a la dita revisió i els seus efectes pràctics serveixen per demostrar les nostres afirmacions.
Davant d’això, L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA VERNEDA ALTA, durant
la segona informació pública de la Revisió del Pla Comarcal, va realitzar una
forta campanya en contra del Pla Comarcal que va culminar amb l’elaboració
d’una alternativa urbanística que nosaltres concretàvem en el Pla Popular.
El Pla Popular va ser recolzat per unes 1.500 signatures i presentat en el
termini reglamentari a la Corporació Metropolitana. Aquest Pla recollia dos
eixos que considerem irrenunciables:
1) Els equipaments comunitaris i zones verdes han de ser destinats a l’us,
titularitat i gestió públiques.
2) Suspensió de concessió de llicències i anul·lació de les ja concedides, sempre que no s’ajustin al Pla Popular.
Entenem que el Pla Popular és l’únic que recull les necessitats més immediates i elementals dels veïns de la Verneda Alta. I per confirmar-ho només cal
assenyalar que ha estat discutit i aprovat per l’Assemblea de Veïns i que alguns

149

S’ha
mantingut
el text
original,
encara
que hi ha
algunes
expressions
que avui
poden
semblar
anacròniques

RECORDS DE LA LLUITA PER UN BARRI MILLOR

dels seus aspectes han estat defensats ja al carrer, per ells mateixos. Exemples
clars en són: l’exigència d’urbanitzar els passatges de "Campo Arriaza", la consecució de la Plaça de la Verneda, Centres Socials a LAMARO, solar per a
hospital a SF Vila, guarderia sobre el Mercat de Provençals, paralització de les
obres i lluita per l’escola de Formació Professional al solar de Pont del TreballSantander, denúncia de la construcció d’un bloc de 18 plantes i suspensió de la
seva llicència a Pont del Treball-Agricultura, lluita contra les irregularitats urbanístiques a l'illa de la Puntual, etc.
Nosaltres creiem que la validesa del Pla Popular depèn en primer lloc del
suport que li donem els veïns del barri, i del que li pugui oferir el futur consistori
elegit democràticament, i no de decisions preses al marge de les necessitats i de
la participació directa dels veïns.
I finalment hem de recalcar que el Pla Popular no és una cosa acabada del tot.
Des de la nostra resposta al Pla Comarcal al febrer del 76 fins ara, ha estat
enriquit amb nous aspectes, com per exemple definint molt més com volem que
funcionin els equipaments que exigim, de quins mitjans ens hem de valer per
portar-lo a la pràctica, etc. Si l’Assemblea aprova el Pla Popular també li correspon a ella el dret de modificar-lo, negociar aspectes concrets, etc. I l‘Associació
de Veïns s’ha de comprometre a garantir tot aquest procés i impulsar-lo.
2.- SITUACIÓ DEL BARRI I PROPOSTES GENERALS
Els límits de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA VERNEDA ALTA són el carrer
Guipúscoa, Treball, Can Oliva i Ronda de Sant Martí. En aquest marc vivim
30.000 persones. La qualificació urbanística té tres eixos, que venen imposats
pel Pla Parcial de 1956:
- Parc Urbà (sense realitzar).
- Zona Residencial Intensiva.
- Zona Industrial Mitjana.
La zona residencial intensiva, segons la seva densitat de població, es pot
dividir en 3 sectors diferenciats:
a) Sector “Campo Arriaza”, limitat per Prim, Santander, Can Oliva i
Guipúscoa, amb una densitat de 1.400 habitants/hectàrea.
b) Sector Centre, limitat per Cantàbria, Prim i Guipúscoa, amb una densitat
de 700 Hab./hectàrea
c) Sector entre Agricultura, Santander, Cantàbria i Guipúscoa tan densament
poblat com el sector (a).
Com que pensem que el futur Parc de la Verneda-St. Martí ha de servir de
respirador, no sols per al nostre barri sinó també per als barris veïns, és evident
que les imperioses necessitats d’equipaments han de ser satisfetes mitjançant
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els pocs solars no edificats de la Zona Residencial intensiva {Els Horts i Can
Vila), i bàsicament a costa de la zona de mitjana indústria on queden zones
àmplies sense construir. Això suposa la necessitat que les indústries més molestes i contaminants han de ser traslladades fora de la Ciutat, al mateix temps
que un control sever sobre les que quedin. Per això és urgent un estudi de cada
zona a fi d’aconseguir les remodelacions que ens permetran les reivindicacions
plantejades allà.
3.- LES NOSTRES REIVINDICACIONS CONCRETES.
A.- Solars
Exigim que tots els solars sense edificar situats entre Guipúscoa, Treball, Ronda de St. Martí i Via Trajana siguin per a equipaments zones verdes, segons es
detalla en el plànol.
Per això és imprescindible que se suspenguin les concessions de llicències de
construcció i s’anul·lin totes les que ja estiguin concedides sempre que no s’ajustin
al nostre Pla Popular; que a continuació, l’Ajuntarnent compri (o expropiï) tots
aquests solars.
Tot això com a primer pas de cara a l’ANUL·LACIÓ DEL PLA COMARCAL i la DEROGACIÓ DE LA LLEI DEL SÒL, en una perspectiva de MUNICIPALITZACIÓ DEL SÒL, per evitar d’una vegada ja els greus problemes
que comporta per als treballadors l’especulació del sòl.
Incloem també el solar de la Fàbrica Vila. Encara que des d'un principi l’havíem reivindicat complet, amb data de 22 de setembre de 1977, però, vam
realitzar una assemblea al costat de la fàbrica i davant del perill que els obrers
perdessin el seu lloc de treball, vam decidir l’aplicació de l’Annexe XII de les
“Ordenanzas Municipales” a aquest solar; la qual cosa suposa que el 40 per
cent de la superfície queda per a construir-hi pisos, i el 60 per cent com espai
lliure en el qual reivindiquem l’Hospital de Zona.
B.- Parcs i zones verdes
Exigim que el futur Parc de Sant Martí (Verneda) es conservi íntegre per a
aquesta finalitat. No volem que serveixi de precedent l’escola Diego de
Velázquez. El conjunt històric de l’església de Sant Martí ha de conservar-se,
incloses las masies més importants que, un cop restaurades, han de convertir-se
en un dels Ateneus Populars del barri.
Quant al Parc, que se n’ha de respectar la delimitació actual en el Pla Comarcal.
És important que aproximadament en la prolongació de l’eix del carrer
Menorca hi hagi un passeig per a facilitar l’accés al Mercat des del barri de la
Verneda Alta.
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Aquest Parc hauria d’estar vigilat les 24 hores del dia.
Hem d’impulsar que la realització del projecte del Parc es faci amb la màxima
participació dels veïns.
Altres zones verdes que reivindiquem:
- el centre del carrer Prim com a Rambla, tal i com ho preveia el Pla Parcial;
- la Plaça de la Verneda (se’n divideix la realització en dues fases). La segona
fase preveu el tallar el carrer Puigcerdà, arribant la Plaça fins a Menorca;
- el solar al costat de la Telefònica, al carrer Can Oliva. Vora la boca del
Metro es preveu un Ateneu Popular amb una ocupació màxima del 5 per cent
del solar;
- la plaça al costat de la cantonada Guipúscoa-Maresme.
C.- Equipaments
C.1. ENSENYAMENT: Si es vol consultar el tractament estadístic de la problemàtica general, cal consultar l’ANNEXE 2.
Reivindiquem:
a) 4 guarderies:
- sobre el Mercat de Provençals;
- al solar Puigcerdà-Huelva, anteriorment destinat a cinema;
- al solar Santander-Riera d’Horta;
- al solar Can Oliva-Menorca.
Aquestes guarderies han de tenir horari laboral per a facilitar el treball de la
dona fora de casa. Una d’elles hauria de funcionar les 24 hores del dia, vistos els
problemes dels que hi treballen de nit. El personal ha de ser preferentment del
barri, qualificat i d’ambdós sexes.
b) 4 noves escoles d’EGB dotades de parvulari (actualment en tenim 2 en
funcionament: Diego de Velázquez i Menéndez y Pidal):
- al solar anomenat “els Horts”;
- al solar Can Oliva-Santander;
- al solar del carrer Santander davant de la fàbrica Roig;
- al solar vora Can Oliva-Menorca.
També es dóna suport a la construcció de l’escola “Pinillos” vora el Mercat
de Provençals.
Quant a les escoles privades, només s’haurien de recuperar els edificis de
l’Acadèmia LUX i el col·legi MONTSENY, per al tipus d’escola pública que
proposem.
S’ha d’exigir un màxim de 30 alumnes per classe.
c) 1 escola de Formació Professional al solar Pont del Treball-Santander.
d) A nivell de BUP l’Institut Bernat Metge que hauria d’atendre prioritàriament
les necessitats de la nostra zona.
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e) Educació Especial: REIVINDIQUEM:
- aules especials a cada escola d’EGB per a la reeducació de nens amb problemes de personalitat, dislèxies, inadaptació escolar, etc.
- una escola d’educació especial per a minusvàlids psíquics al solar de
Santander-Riera d’Horta (qualificat 6b al Pla Comarcal, i on ja s’ha col·locat a
més una de les guarderies).
Tots els centres haurien d’estar dotats de menjador escolar i de gabinet psicològic que ajudi el nen en la seva evolució.
S’ha de donar coeducació a tots els nivells, que tendeixi a escombrar les
diferències entre el paper masculí i el femení.
I totes aquestes reivindicacions han d’estar emmarcades de cara a la consecució d’una escola GRATUÏTA, PÚBLICA, ÚNICA, CATALANA, PLURALISTA I ACONFESSIONAL, NO SELECTIVA I DEMOCRÀTICA.
Volem recordar que amb la nostra lluita per aquestes reivindicacions estem
avançant cap a una escola GRATUÏTA, amb tots els elements necessaris per a
una pràctica educativa correcta (materials, transport...), incloent-hi l’ensenyament especial, d'adults...; PÚBLICA, en el seu funcionament, administració i
control, depenent d’organismes públics realment representatius dels sectors interessats (Conselleria de Cultura d’una Generalitat democràtica...), que globalitzin
les experiències de control avui iniciades per les coordinadores d’AAPP (Ass.
de Pares), AAVV...; ÚNICA, creant les condicions perquè totes les actuals escoles privades i estatals es transformin en aquest nou tipus d’escola; CATALANA: proposem un marc polític català (Parlament...) que permeti adequar l’escola a la societat pel mitjà de la seva planificació i administració i la programació dels seus continguts i lingüística; PLURALISTA I ACONFESSIONAL, sense
que l’escola imposi una determinada concepció religiosa o política als alumnes;
NO SELECTIVA, amb un tronc comú fins als 18 anys i garantint la compensació de les diferències culturals producte del medi socioeconòmic; i DEMOCRÀTICA, gestionada pel Consell d’Escola amb representació de mestres, personal no docent, pares, alumnes i A. de V.; consells d’escola coordinats a nivell
territorial en consells de barri i comarca i municipi amb representació d’AAVV,
sindicats i altres organismes públics.
C.2. SANITAT. Problemàtica general: el barri està mancat d’equipaments i
instal·lacions sanitàries. Són ja massa els veïns que per ser assistits en un servei
d’urgència han d’anar a la Vall d’Hebró. No hi cap llit hospitalari al barri, pel
qual REIVINDIQUEM:
1 HOSPITAL DE ZONA al solar de l’actual fàbrica SF Vila.
Segons l’informe tècnic realitzat pel Col·legi de Metges, l’Hospital haurà de
constar de:
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a) Ambulatori: consulta externa de totes les especialitats. Haurà d’evitar-se
el mal funcionament actual, la massificació i el que sigui únicament un "receptari". Han de disminuir el nombre de targetes (“cartillas”) per metge i es programaran les visites fixant dia i hora. Els metges han de ser els mateixos que treballaran a l’Hospital.
b) Servei d’Urgències: Atendrà cada cas l’equip que li correspondrà. Ha d’haver-hi equip per a transfusions de sang.
També ha de comptar amb un nucli d’informació al públic obert les 24 h. del
dia, que seleccionarà cada cas i el posarà en contacte amb el metge general que
hagi d’anar al domicili del malalt.
c) Hospital General:
- 100 llits de medecina i les seves especialitats.
- 100 llits de cirugia i les seves especialitats
- 100 llits distribuïts entre Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia i Psiquiatria
d’aguts, i alternativament per a malalts crònics o de llarga espera.
- 1 laboratori.
- Ratjos X
- Quiròfans.
- Sala de Parts.
- 1 Unitat Polivalent d’Assistència Intensiva.
d) Departament de Diagnòstic / rehabilitació física i psíquica.
e) Departament d’Informació i Assistència Sexual i Planificació Familiar.
Aquest hospital pot cobrir la zona de Verneda Alta, Verneda Baixa, St. Martí
i “La Paz”.
Des d’aquest hospital s’hauria d’impulsar la medicina preventiva, en col·laboració amb ambulatoris, dispensaris, escoles i altres entitats del barri:
1) investigant les causes reals, socials i mèdiques de les malalties, com poden
ser les indústries tòxiques, la contaminació ambiental, els sorolls ensordidors,
etc.
2) mitjançant campanyes de prevenció d’accidents de treball, vacunacions,
prevenció de la subnormalitat, etc.
3) ensenyant a les escoles, instituts, centres de formació d’adults, com a tenir
cura de la nostra salut.
La gestió del centre s’haurà de dur per la totalitat dels treballadors del centre
i controlada per les entitats del barn. Haurà de dependre de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat.
C.3. NECESSITATS SÒCIO-CULTURALS
No hi ha al barri cap centre de reunió que tingui un mínim de condicions. El
local de l’AV només té uns 25 metres quadrats. Els joves, nens, i jubilats no
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tenen cap local útil i acollidor. Tampoc no hi ha cap biblioteca. Per tot això
REIVINDIQUEM:
a) Un Ateneu Popular a les masies de Can Planes, Can Cadena i Ca l’Arnó.
b) Un Ateneu Popular a la cantonada Can Oliva-Guipúscoa.
Aquests ateneus han de ser amplis i suficients per a donar cabuda a:
- locals per l’A. de Veïns
- locals per les AA. de Pares d’Alumnes
- locals per a esbarjo i diversió dels nens, esplai, excursionisme, etc.
- locals per a la .Joventut
- locals per a jubilats
- locals per al moviment de dones
- locals per a biblioteca, cine-club, museu del barri, etc.
- locals per a d’altres entitats, recreatives, esportives, etc.
c) També és importantíssim un saló per a activitats culturals, recreatius, assemblees, etc., amb una capacitat mínima de 500 persones assegudes. De no
poder-se col·locar en els Ateneus abans esmentats, s’ha de buscar un emplaçament propi per a aquest saló d’actes.
Tots els Ateneus Populars, locals, etc. han de ser públics i gestionats pels
propis veïns; el seu manteniment ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament.
També s’han de recuperar per a úsos socials les masies de Can Riera i Casa
Nau.
C.4. LOCALS PER A JUBILATS. Veiem que, malgrat haver produït durant
tota la seva vida, molts jubilats estan completament desatesos. No tenen locals
i es veuen obligats a passar tot el temps als bars o fins i tot al carrer. Per això
REIVINDIQUEM:
- un espai per a ells a cada un dels Ateneus Populars
- una llar al solar de Pont del Treball-Agricultura
- una llar a l’illa de can ROIG
- una llar als baixos i entresol del bloc de c/. Guipúscoa número 97 (cinema
Verneda)
- una residència a les masies de Can Riera i Casa Nau
Està pendent que els veïna de l’illa de LAMARO destinin un local de 160
metres quadrats per a aquests fins.
C.5. ESPORT. Al barri només havia existit un camp de futbol privat al carrer de
can Oliva on s’estan realitzant les obres del Metro. Quan funcionava no reunia
les condicions mínimes de tipus higiènic respecte a vestuaris, dutxes, etc.; per
això REIVINDIQUEM:
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a) Una zona esportiva municipal a la cantonada Menorca-Via Trajana (veure
plànol). La gestió ha de ser pública i sota el control dels veïns. Gratuïtat total
per a nens i joves en edat escolar. Hauria d’atendre les necessitats esportives
com: camp de futbol, piscina, pistes de tenis, basquetbol, handbol, gimnàs,
petanca, etc., amb totes les instal·lacions que hi siguin necessàries.
b) Un conjunt de pistes de petanca provisionals al centre del carrer de Prim,
fins que aquest, no es converteixi en Rambla.
C.6. MERCATS. Els dos mercats existents i més propers al nostre barri, els de
Provençals i St. Martí, deixen àmplies zones del nostre barri massa allunyades
per anar-hi a comprar, amb el subsegüent perjudici de l’economia dels veïns
afectats; per això REIVINDIQUEM:
- un mercat municipal al carrer de can Oliva.
C.7. MENJADORS I BOGADERIES. Exigim menjadors i bugaderies que no
siguin lucratius, és a dir que cobrin solament el prou de cost. I això ho creiem
important perquè:
1) El treball domèstic sempre ha estat considerat un treball individual i exclusiu de la dona, quan en realitat és un treball que beneficia el conjunt de la
societat i com a tal ha de ser assumit. La creació d’aquests serveis permetria
que les dones poguessin dedicar-se a altres tasques fora de casa i afavoriria un
tipus de relació entre els veïns diferent de l’individualisme i l’aïllament que
se’ns ha imposat al barri.
2) Perquè això afavoriria econòmicament els treballadors i treballadores que
ens veiem obligats pel treball a menjar fora de casa.
Aquests serveis s’haurien de situar a l’illa de can ROIG.
C.8. SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT. A la zona de la
Verneda Alta, St. Martí, “La Paz”, Verneda Baixa i la zona industrial llindant,
REIVINDIQUEM:
- un parc de bombers, dotat amb 6 vehicles, alguns dels quals han de disposar
d’escales, i degudament equipats per a primers auxilis i salvament. Amb una
plantilla permanent d’uns 18 anys. S’hauria de situar al solar de Santander-Via
Trajana (veure plànol).
D. Transports
El transport col·lectiu és molt deficitari al nostre barri. No tenim Metro, els
autobusos a les hores-punta van atapeïts. No hi ha comunicacions directes amb
zones importants de la Ciutat: Plaça Catalunya, Calvo Sotelo i Zona Universitària, Horta i Vall d’Hebró, etc.
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Considerem absolutament prioritari el transport públic en front del privat,
per la qual cosa cal afavorir el primer; per tant proposem el següent:
D.1. METRO. Obertura immediata de la Línia IV fins a la parada de Can Oliva.
Endegar la Línia V. Exigim terminis concrets per a la seva realització i obertura.
D.2. AUTOBUSOS. Ampliació de les unitats que cobreixen el servei actual,
clarament insuficient. Prolongació de les línies 7 i 56 fins a Prim-Santander.
Nova línia diürna que realitzi el mateix trajecte que l’NN. Noves línies que
comuniquin el Besòs, Maresme i el nostre barri amb l'Hospital de St. Pau i la
Residència Sanitària.
Col·locació de marquesines a totes les parades.
D.3. VIALS. Conjuntament amb els barris afectats pel I Cinturó de Ronda ens
neguem a la seva realització pels alts costos econòmics i socials que comporta i
la seva poca incidència a l’hora de resoldre el problema del trànsit, i per afavorir
el transport privat. Per això n’exigim l’anul·lació immediata.
En canvi creiem que les vies urbanes que enllacen el nostre barri amb la resta
de la Ciutat haurien de ser millorades. L’alternativa d’aquestes vies no la podem
donar exclusivament des de la Verneda Alta, ja que la seva habilitació repercuteix
també en altres barris.
Adelantem, però, els eixos sobre els quals estaríem en principi d’acord amb
altres barris:
- Prolongació del carrer Guipúscoa amb Aragó, corregint al mateix temps la
rapidesa excessiva del trànsit al carrer Guipúscoa, on s’hauria de mantenir la
circulació en els dos sentits.
- Prolongació dels laterals del carrer de Prim fins enllacar amb Fabra i Puig.
- Prolongació de Bach de Roda amb Felip II, i enllacant amb Prim, Via Trajana
i Fabra i Puig per l’actual Ronda de St. Martí.
- Prolongació del carrer Cantàbria amb Santander fins a Sta. Coloma, procurant que hi hagi espais protectors i que no incomuniqui els dos cantons del
carrer de Santander des de Cantàbria fins a la Via Trajana.
- Obrir a la circulació de cotxes i vianants el carrer de Can Oliva, per facilitar
l’accés de cotxes a “Campo Arriaza” i facilitar que els veïns de “La Paz” tinguin
un accés fàcil a l’estació del Metro.
Obrir també la circulació per a cotxes a través del passeig central del carrer
Prim, amb dos passos corresponents als dos diferents caps de carrer de Menorca
que donen a Prim.
- Ens oposem al projecte de via ràpida enfonsada o coberta que passaria per
la Ronda de St. Martí, donant suport al barri del Clot; ja que aquesta via dividiria novament aquest barri.
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- Totes les vies que proposem han de ser a ran de terra, sense rampes, ni
passos elevats per a vianants.
Per altra part, en cas de prosperar la campanya actual per a la consecució de
carrils per a bicicletes a nivell de Barcelona, campanya a la qual donem suport,
exigim tenir-hi accés des del barri.
D.4. APARCAMENTS. Exigim la prohibició d’aparcar camions a la zona residencial.
S’han d’exigir aparcaments amb utilització a preu de cost per als turismes del
barri.
Quant a la zona residencial proposem que els carrers menys transitables siguin aprofitats molt més racionalment: sentits únics, aparcaments en bateria,
etc., per a l’aparcament de turismes.
E.- Millores generals
E.1. HABITATGE. La majoria d’habitatges del barri són de promoció privada.
Com que els seus promotors han estat moguts únicament per l’afany de lucre i
no ha existit cap obligació de rendir responsabilitats pels habitatges mal construïts, molts dels que són acabats de construir ja presenten problemes greus.
Pensem que l’habitatge és un bé social al qual hauria de tenir dret de tota persona; motiu pel qual hauria d’eliminar-se l’especulació inherent a la promoció per
iniciativa privada; per això REIVINDIQUEM:
- La reparació i arranjament dels habitatges mal construits a càrrec dels constructors o dels organismes oficials que tenen l’obligació de controlar la qualitat
d’aquestes construccions;
- de la mateixa manera denunciem l’existència de pisos buits i de lloguers que
sota diversos contractes són superiors al que les lleis estableixen;
- en qualsevol cas creiem que un lloguer d’un habitatge no ha de ser superior
al 10 per cent del salari real;
- quant a les dimensions, defensem un mínim de 17 metres quadrats per persona, o sigui que una família amb dos fills hauria de disposar d’un habitatge no
inferior als 70 metres quadrats.
E.2. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES. LLUM PÚBLICA. Exigim la supressió de les línies de conducció elèctrica d’alta tensió situades als carrers de Prim,
Santander i d’altres punts dels barri. Aquestes línies han de ser subterrànies.
També exigim la supressió de les línies de baixa tensió amb pals de fusta, restes
d’una electrificació de tipus rural totalment inadmissible en una zona residencial. (A l’estiu del 76 va morir un bomber electrocutat en un solar llindant al
carrer de Santander).
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Exigim la col·locació de punts de llum de manera que durant tota la nit tel el
barri estigui perfectament il·luminat.
E.3. SEMÀFORS. Reivindiquem els que ja hem exigit diverses vegades, situats
a:
a) Cruïlla Huelva-Cantàbria.
b) Cruïlla Prim -Santander.
c) En front de Pont del Treball número 13, protecció per a vianants i zona
escolar.
d) Cruïlla Can Oliva-Guipúscoa.
E.4. SENTITS DE CIRCULACIÓ DELS CARRERS. Encara que està pendent
de realitzar-se un estudi en aquest sentit per tal d’afavorir l’aparcament, considerem imprescindible que “Campo Arriaza” tingui un sol sentit de circulació,
de Santander cap a Guipúscoa. De la mateixa manera, el passatge que comunica Santander amb Cantàbria hauria de quedar exclusivament en sentit descendent.
E.5. RECUPERACIÓ DE LES ZONES VERDES ALS ESPAIS LLIURES.
Els espais lliures entre blocs estan completament abandonats. Considerem que
l’Ajuntament se n’ha de fer càrrec sense excepció (encara que no estiguin cedits
encara a l’Ajuntament); i que ha de tenir cura de tots els aspectes d’ajardinament
del barri; per la qual cosa plantegem:
a) Nova plantació d’arbres, herba, vergues etc., tenint-ne una adequada cura.
b) En general defensem la col·locació de zones ajardinades en parterres una
mica elevats, cosa que s’ha demostrat útil per a la conservació de les plantes.
c) Col·locació de vergues resistents a les “illes” centrals dels carrers Cantàbria
i Pont del Treball, alternant amb passos amb “panot”, per als vianants.
d) Instal·lació de tanques de seguretat a les zones de joc infantil, per a protegir els nens del tràfic rodat.
e) Reparació dels bancs i jocs infantils actualment deteriorats i que es conservin mitjançant una revisió periòdica.
f) Reparació de les fonts i revisió periòdica.
g) En el cas que els actuals clots dels arbres impedeixin el pas normal de
vianants per les voravies, s’haurien de reduir a un metre quadrat tenint en compte
que s’hauria de garantir una amplada de pas de 2 metres.
E.6. PASSATGES A “CAMPO ARRIAZA”. Seguim reivindicant
l’acondicionament dels passatges encara no urbanitzats de la manera que han
acordat els veïns.
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E.7. NETEJA I REG DE CARRERS. S’ha de fer com a mínim setmanalment.
Hi incloem tots els espais lliures del barri. Per a garantir-ho exigim en principi
una brigada d’escombriaires permanent, com a mínim.
També s’ha de trobar una fórmula que eviti que s’escampin les escombraries.
Perquè la neteja del barri es pugui millorar proposem:
- col·locació de papereres a tots els punts del barri on calgui; canviant les
trencades i assegurant que es buidin, etc.;
- col·locació de contenidors a diversos punts del barri per a llençar-hi la runa
procedent de les obres; amb això evitaríem l’haver de fer-ho als solars encara no
edificats;
- neteja dels solars no edificats i la seva explanació si cal. No col·locació de
tanques en aquests solans, per un millor control.
E.8. RATES. Cal combinar la neteja general amb campanyes periòdiques de
desratització, encara que aquestes han de formar part d’una acció a nivell de
tota Barcelona.
E.9. VORAVIES.
Exigim:
- L’acabament de les voravies del Pont del Treball, vora la Sagrera; i que es
tanquin els laterals d’aquella zona correctament.
- Enrajolar la de la Fàbrica Vila, cantó de Guipúscoa.
- Nova voravia al carrer de Santander en front del bloc corresponent als números 30-34.
- Pavimentació de la zona de davant del bloc de Puigcerdà 76-78.
- Noves voravies a cada cantó de les vies que atravessin la futura Rambla de
Prim; Guipúscoa, Santander i els dos nous accessos a “Campo Arriaza” que ja
hem anomenat.
E.10. ACCESSOS PER A MINUSVÀLIDS. Exigim que s’habilitin accessos
especials per a minusvàlids a totes les voravies del barri. Que s’habilitin també
accessos perquè puguin utilitzar els transports públics. I accessos als lavabos
públics.
E.11. BÚSTIES DE CORREUS. S’exigeix la col·locació de 2 bústies de Correus a la cruïlla Campo Arriaza-Menorca i Pont del Treball -Santander.
E.12. LAVABOS I SERVEIS PÚBLICS. S’exigeix que com a mínim a la Plaça
de la Verneda hi hagi aquest serveis a càrrec de l'Ajuntament i amb la corresponent vigilància i manteniment.
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E.13. MEDI AMBIENT. Barcelona necessita aire net. Cal combatre molt més
eficaçment la contaminació, ja que els mitjans actuals són ineficaços. Sol·licitem
que es fassi una relació de les fàbriques contaminants de la zona del Pla Popular
i àrees d’influència, perquè les que no puguin reduir el seu nivell de contaminació siguin traslladades a llocs més idonis, i les que es quedin instal·lin els mitjans tècnics oportuns; ja que, sabem, són moltes les tècniques anti-contaminació que hi ha, i que no s’empren per ser cares. Exigim, però, la seva utilització,
ja que la salut no te preu i la seva defensa ha de ser prioritària.
Ens oposem a l’actual Plan Energético Nacional i en concret a les centrals
nuclears pel que suposa per a la integritat i la salut de la col·lectivitat, i per la
dependència econòmica de l’exterior que també suposen.
F.- Barraquisme a la Ronda de Sant Martí
Proposem que aquestes barraques siguin suprimides, ja que representen un grup
d’habitatges indignes per a qualsevol persona. De la mateixa manera, perquè
són focus de gairebé impossible control sanitari: escombraries, rates, etc. S’ha
de proporcionar als seus habitants habitatges dignes d’acord amb els seus costums i cultura, que cal respectar, així com els equipaments necessaris, com escoles, assistència mèdica, promoció de la seva cultura, etc. Per a aconseguir
aquests objectius ens hem de coordinar amb els habitants de la Ronda, i
especialment amb la Coordinadora de Gitans que ha sorgit recentment.
G.- Infraccions urbanístiques
És urgent recuperar tots els espais que els especuladors, infringint la normativa
que la mateixa dictadura havia dictaminat d’acord amb els seus interessos, ens
han arrabassat.
4.- ELS COSTOS DE LES REIVINDICACIONS DEL PLA POPULAR
Considerem totalment irrenunciable que els costos de l’adequació del barri a
unes condicions de vida dignes, i en la lluita per una ciutat més igualitària,
que suposen la financiació de les reivindicacions més sentides i elementals
del Pla Popular, i per les causes ja enumerades anteriorment que han motivat
la nostra situació, han de córrer totalment a càrrec del fons públics i de cap
manera ha de ser costejat pels veïns. Per això ens neguem al pagament de
nous impostos i de contribucions especials, ja que considerem que els impostos actuals son abusius. El finançament del Pla Popular només es podrà abordar si es realitza una verdadera reforma fiscal, mitjançant la qual s’eviti que la
major part de la càrrega tributària recaigui sobre les esquenes de les classes
populars.
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5.- PER UN CONTROL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
Entenem que no hi ha prou amb elegir uns representants municipals, que per un
període de temps realitzin segons el seu criteri unes gestions que repercutiran al
nostre barri, gestions que podrien no haver estat incloses al seu programa electoral. Així tenim que a les passades eleccions a Corts, la gent que va votar UCD,
no va votar explícitament que al codi penal del país hi figurés la pena de mort;
en canvi ells ho han estat defensant a capa i espasa a les Corts; amb quin suport?
Es per això que entenem que no n’hi ha prou amb elegir, sinó que és molt
més important el CONTROLAR la gestió dels nostres representants i el conjunt de l’Ajuntament, i fins i tot revocar-los si calgués.
Els regidors elegits per un període de temps i per sufragi universal són vulnerables a tot tipus d’interessos especulatius, ja que no hi ha canals adequats per
al seu control. I per això estem per:
- aconseguir un municipi basat en les assemblees de barri, amb representants
elegits i revocables per les assemblees que els han elegit.
En aquesta perspectiva, i tenint en compte el marc en el qual ens movem,
hem d’exigir ja el màxim control possible, que anirem aconseguint en la mesura
de les nostres reivindicacions.
EXIGIM:
- La dimissió de l’actual Consistori.
- Eleccions municipals immediates amb una normativa democràtica; prèvia
derogació de la Ley de Régimen Local i la Carta Especial de Barcelona. De no
ser possible a tot l’Estat, que es convoquin eleccions a nivell local, d’una manera provisional.
- No a l’actual normativa, que tendeix al bipartidisme.
- Modificació dels actuals districtes i particularment al nostre barri que està
dividit en dos.
- Autonomia econòmica de l’Ajuntament respecte a l’Administració Central,
així com de les Juntes de Districte respecte a l’Ajuntament.
- Informació pública de tots els projectes, pressupostos, etc., abans de ser
aprovats. Les resolucions haurien de ser preses en sessions públiques amb informació prèvia, en presència de les Associacions de Veïns amb veu però sense
vot; respecte d’això caldria subratllar que les Associacions de Veïns han de ser
autònomes de l’Estat, Ajuntament i Partits Polítics.
- Incompatibilitat de càrrecs a l’Ajuntament i a les AAVV.
- Dret a incloure qualsevol punt a l’ordre del dia a les sessions municipals,
mitjançant la recollida d’un nombre mínim de firmes (és a dir, dret a proposta).
- Dret a referèndum sobre qüestions municipals.
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- Potenciació de les AAVV per ser elements fonamentals per a realitzar el
control sobre l’Ajuntament.
Aquests objectius només els aconseguirem en la mesura que entre tels els
veïns lluitem per la seva consecució.
6.- EL PAPER DE LES MOBILITZACIONS I L’AUTOORGANITZACIÓ
Les deficiències de tot tipus que pateix el nostre barri que ens impedeixen viure
d’una manera digna són degudes fonamentalment al fet de viure en un sistema
capitalista on el barri compleix la funció de reproduir la mà d’obra necessària
per al sistema amb el menor cost possible. La realització del Pla Popular suposa
per als capitalistes una elevació indirecta del cost de la mà d’obra, i per això les
reivindicacions del Pla Popular les haurem d’arrencar, la majoria de les vegades,
a través de la mobilització i la lluita de tots nosaltres.
Això ha estat veritat durant el Franquisme i seguirà sent veritat en la democràcia retallada que tenim. La Ciutat, ara, continua dividida entre barris burgesos i populars.
Paral·lelament a les mobilitzacions i lluites hem de desenvolupar molt més la
realització d’assemblees amb caràcter decisori, augmentar en definitiva el
protagonisme de tots els veïns. Els que defensen o diuen defensar el Pla Popular
i no defensen les mobilitzacions i el moviment assembleari posaran en seguida
en evidència de quin tipus de suport es tracta. Menys paraules i més fets.
7. FOMENTAR LA VIDA COL·LECTIVA
Vivim en un barri-dormitori, on se’ns ha privat de tot el que podia ajudar a
lluitar contra la incomunicació a la qual ens veiem sotmesos (places, Ateneus
Populars, etc.); tampoc hi hem trobat cap suport en l’Ajuntament. Es tracta
d’impedir que ens coneguem i puguem comunicar-nos des de les coses més
trivials, fins a tot el conjunt de necessitats que pateix el barri.
Si volem avançar cap a la consecució d’un barri digne hem de fomentar tot
allò que afavoreixi la vida col·lectiva sense comercialitzacions.
Un aspecte important per a anar conquerint la nostra identitat com a barri
consisteix en la recuperació de les festes al carrer, on participin la majoria dels
veïns. Proposem que la Festa Major de Sant Martí sigui continuada cada any,
així com les revetlles de Sant Joan; s’hauria de recuperar també el Carnaval,
concerts de Sardanes, etc.
Perquè tot això sigui realitzat alguns caps de setmana a l’any haurem de renunciar a anar-nos-en a la muntanya o a la platja i assistir als actes del barri. I
perquè aquests actes populars siguin possibles cal la col·laboració de molts veïns que participin a la seva organització. Si allò que ens afecta a tots ho deixem
en mans d’uns quants, això no serà possible.
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Exigim al mateix temps que l’Ajuntament subvencioni els actes populars del
barri.
8.- EL PAPER DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
L’AV és l’organització unitària de la qual ens dotem els veïns del barri, independentment de la nostra ideologia política o religiosa, de cara a lluitar pels nostres
objectius. L’AV és autònoma respecte de l’Ajuntament i l’Administració. No
ens sotmetem als seus plans, sinó que elaborem el nostre propi Pla Popular i ens
dotem de tots els mitjans dels quals disposem per a defensar-lo. Ens
autofinanciem amb les nostres pròpies quotes. També mantenim l’autonomia
en front dels partits polítics, garantint que als grups de treball, juntes obertes,
assemblees, etc., es respectin les opinions, i les decisions siguin preses per majoria tenint en compte els interessos del barri.
Els objectius de l’Associació
Venen donats pel nostre caràcter de barri popular, habitat fonamentalment per
treballadors, i sotmès per tant a l’agressió i explotació de l’actual sistema. Es
concreten en:
- Lluita per unes millors condicions de vida al barri que es concreten en aquest
Pla Popular.
- Plantejar la NOSTRA POLÍTICA en front de la d’aquells que ens exploten.
Els que es beneficien de les nostres condicions de vida, ho fan gràcies a unes
condicions polítiques favorables a ells (lleis, institucions —entre elles, l’Ajuntament—, etc.). Plantejar una política oposada, en funció dels nostres interessos, oposats als seus, és l’única manera de satisfer-los.
Tot això es concretaria en aconseguir el màxim de llibertats, plantejar-nos la
solidaritat amb la resta de sectors populars (altres barris, empreses en crisi, etc.) i
anar avançant en el sentit d’imposar un control cada cop més gran sobre tot allò
que ens afecta (funcionament d'hospitals, escoles, el mateix Ajuntament, etc.).
Tot això en la perspectiva de conquerir una societat diferent, on no existeixi
ni explotació ni opressió.
- Lluitar contra l’individualisme que se’ns inculca. El fer-se soci de l’Associació de Veïns és donar suport a tota aquesta tasca comuna que entre tots hem
de realitzar. Fomentar la convivència i l’esperit d’unitat entre els veïns.
Funcionament de l’Associació
- L’òrgan sobirà, el que decideix les coses, és l’Assemblea de Veïns. A ella
s’ha de sotmetre l’Associació en tot moment.
- L’Associació, però, ha de dotar-se d’altres òrgans més estables i en els quals es
puguin estudiar a fons els problemes: la Junta, les Vocalies i els Grups de Treball.
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- El nombre de socis és actualment molt reduït (uns 700), si el comparem
amb el nombre d’habitants del barri, ja que la majoria d’aquests haurien de
recolzar explícitament l'associació, associant-se.
- La participació no hauria de limitar-se a pagar la quota (300 pts. l’any), sinó
que cal participar. Qualsevol forma de col·laboració és molt valuosa. Deixar
que els altres decideixin per tu perjudica els teus interessos i els de tot el barri.
PARTICIPEM-HI TOTS.
9.- EL PAPER DE LES ALTRES ENTITATS DEL BARRI.
De cara a aconseguir un barri més digne, de la qual cosa seria un pas important
la consecució del Pla Popular, és important que el barri estigui unit i que no
passi que cadascú vagi pal seu cantó.
Creiem que l’entitat que millor reflexa aquesta unitat és l’Associació de Veïns, per ser els seus objectius molt amplis i abarcar multitud d’aspectes. Però,
com ja hem assenyalat, no tots els veïns som socis de l’Associació; per la qual
cosa cal treballar de valent de cara a unir forces.
Creiem que l’AV ha de col·laborar estretament amb las altres entitats de caràcter unitari del barri, encara que conservant la seva pròpia autonomia. I quan
parlem d’entitats unitàries pensem en les Associacions de Pares, culturals, recreatives, etc. I per avançar en aquesta unitat l’AV proposa a les altres entitats
assumeixin totalment o parcialment els objectius del Pla Popular, i al mateix
temps donin tota classe de suggerències de cara a millorar-lo.
Si tots arribem a posar-nos d’acord amb els objectius que hem d’aconseguir,
les exigències del barri de cara a l’Ajuntament i els Organismes Oficials seran
més fàcils de plantejar i el no contradir-nos afavorirà els nostres interessos.
10.- REIVINDICACIONS POLÍTIQUES GENERALS.
Les nostres reivindicacions no es poden portar a fons si no és amb la consecució
d’unes àmplies llibertats per al poble que ens permetin una capacitat superior
d’intervenció política, de mobilització, d’autoorganització, etc. Difícilment
podem parlar d’Ajuntaments Elegits Controlats pel Poble si no hi ha un marc
més ampli de llibertats. Difícilment podrem portar terme la nostra lluita reivindicativa si la policia franquista ens reprimeix brutalment. Difícilment podrem
lluitar amb eficàcia pels nostres problemes si no hi ha una autonomia per a
Catalunya que estableixi uns Òrgans de poder molt més propers i d’acord amb
la nostra realitat, que permetin per tant una més gran capacitat d’incidir-hi. El
mateix diríem per a l’autonomia municipal, etc. En concret plantegem:
- Llibertat d’expressió sense limitacions que no siguin les de l’estricte respecte a
la veritat jutjat pels tribunals ordinaris. Ple dret de manifestació. Control per les
organitzacions obreres populars dels mitjans oficials de comunicació. La TV i la
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ex-premsa del “Movimiento” ha de dependre de la Generalitat, a més d’estar
controlades per nosaltres. Subvencions a les revistes de barri.
- Llibertat plena d’autoorganització popular. Legalització de tots els partits i
organitzacions populars. Legalització automàtica per simple inscripció en un
registre. Respecte a les AAVV derogació de la Ley de Asociaciones de 1964 per
deixar la legalització en mans del Govern Civil, i legalitzar la ingerència d’aquest
en els nostres afers interns. Derogació del decret del “Santoral” de Martín Villa,
que permet la divisió organitzativa dels barris, en base a crear infinites AAVV,
cada una amb un nom de sant.
- Ple dret d’assemblea. Ple dret d’autoorganització a les empreses, rams, etc.,
sense ingerències del Govern.
- Substitució de les actuals Forces d’Ordre Públic heredades del Franquisrne
per altres basades en criteris democràtics i depenents de la Generalitat i els
Ajuntaments. Exigència de responsabilitats a aquells que han comés assassinats, tortures, etc. contra el poble.
- Plena autonomia per a Catalunya i exercici del dret d’autodeterminació. Com
a primer pas, eleccions al Parlament de Catalunya, del qual haurien de dependre
el President i el Consell; restabliment provisional de l’Estatut de 1932 i elaboració pel Parlament d’un nou Estatut que hauria de plebiscitar el poble de
Catalunya i que no pugui ser retallat per les Corts Centrals. Haurien de dependre de la Generalitat: Ordre Públic, Justícia, Caixes d’Estalvi, Indústria i Planificació econòmica, Ordenació Territorial, Habitatge i Obres Públiques, Ensenyament i Sanitat. Per això és imprescindible una autonomia financera, així
com una capacitat legislativa.
- Desaparició de la “provincia” com a unitat administrativa artificial que és.
Desaparició de les Diputacions i Governs Civils. Creació d’organismes comarcals (en el nostre cas a nivell d’Àrea Metropolitana) per a planificar aquells
serveis comuns, la composició dels quals refleixi proporcionalment els municipis que abarca.
- Autonomia econòmica i política de l’Ajuntament.
- Derogació de la Ley del Suelo i del Pla Comarcal, que emparen l’especulació.
- Llei electoral i de Règirn Local democràtiques, elaborades pel Parlament de
Catalunya.
- Enjudiciament dels especuladors i estafadors que s’han amparat en la corrupció administrativa i en una legislació antipopular.
- Organització democràtica al màxim de l’Estat (supressió de la Regla de D’Hont
i altres limitacions contra la representació de les minories i forces populars a les
eleccions). Sufragi universal a partir dels 16 anys. Dret del poble a elegir la
forma d’Estat.
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Les gents de la Verneda Alta (1970-2000)
1. INTRODUCCIÓ
Aquest petit estudi és una actualització parcial de l’estudi col·lectiu fet
a final dels anys setanta (l’estudi de
l’any 1978 l’anomenarem “estudi
col·lectiu”). Hauria de ser, igual que
l’anterior estudi, un instrument per a
l’acció. Ens aclareix com estem de
feina i formació, com estarem de joves i parelles amb nens, quins equipaments tenim i quins ens manquen.

port) i socials (equipaments, com les
escoles).
c) Tècniques i Lèxic
Dades de població i habitatge. Les
analitzem referides a tot el barri de la
Verneda Alta (val a dir que aquest
barri no correspon a cap territori estadístic i les dades s’han d’agrupar manualment). Prenem dades del 2000,
any de l’últim padró actualitzat (de
l’Ajuntament); de 1996, any de l’últim cens de població (de la Generalitat); però també de 1991, ja que és
l’últim cens d’habitatge (del Govern
central). Comparem les dades amb les
de l’estudi, que són del padró actualitzat de 1978 (tot i que algunes les
hem hagut d’actualitzar al 1981, i altres són de 1974 i 1970). Hem de denunciar que a mitjan 2003 les dades
del cens del Govern central de 2001,
quasi dos anys més tard, encara no
estiguin disponibles, excepte la dada
de la població per municipi. Hem de
recordar que hi ha dades del 1978 no
tractades perquè actualment no tenim
dades a l’abast per comparar-les. Les
dades s’estudien a escala de barri i no
de secció (“mansana”) per fer més senzilla la comparació.
El gènere no és neutre. A l’hora
de parlar de la gent de la Verneda
Alta, a vegades ens referim a veïns i
veïnes, però per agilitat de lectura
utilitzem solament el terme “veïns”,
sobretot perquè encara no hi ha tradició popular en usar gènere neutre o
signes unisex (com @ en el castellà,
“vecin@s”).

1.1 MÈTODE
a) Hipòtesi
Creiem que hi ha hagut canvis importants entre l’any 1970 i l’any 2000.
Hi ha dues hipòtesis:
1. Des de la crisi dels setanta continuem amb la crisi econòmica, que
creiem que afecta de manera diferent
les diverses generacions; és a dir, que
els joves entren al mercat laboral en
condicions inferiors a les dels seus
pares (això ho podrien indicar les dades d’atur i fills per família, encara
que no demostren res).
2. Des de la democràcia de final
dels setanta (a Barcelona, Catalunya
i Espanya) hem guanyat en serveis
socials i urbanisme, cosa que contrasta amb la pèrdua de poder adquisitiu
per la crisi.
b) Mètode
Dividim l’estudi en dues parts. A la
primera, l’estudi estadístic parla més
de la gent individualment, del seu treball, cultura i habitatge. La segona se
centra en l’estudi de camp de qüestions comunes (serveis, com el trans-
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1.2. TERRITORI
a) Límits
El barri de la Verneda Alta forma part
de la barriada (barri gran) de la Verneda de Sant Martí (formada, a més,
pels barris de la Verneda Baixa, la
Pau, la Palmera, Sant Martí de Provençals i Parera, i també considerem
que en forma part Paraguai-Perú,
més a prop nostre que de Besòs o
Poblenou). La barriada de la Verneda de Sant Martí forma part del districte de Sant Martí (format, a més,
per altres quatre barriades: el Clot i
Camp de l’Arpa, el Poblenou, el
Besòs i el Parc). (Figura 0)
Els límits del barri de la Verneda
Alta són l’avinguda de Guipúscoa, el
carrer del Treball, el Parc de Sant
Martí, el carrer de Santander i el carrer de Ca n’Oliva. Si es realitza el Pla
entorn de l’estació de la Sagrera, el
barri s’ampliarà aproximadament un
30 per cent en espai (unes sis
“mansanes”) i potser un 20 per cent
en població (uns 5.000 veïns i veïnes).
Si la barriada de la Verneda de Sant
Martí està tan ben limitada pel ferrocarril i l’autopista, per què hi ha tants
barris a dins? Doncs perquè les promocions d’habitatge s’han fet al llarg
d’uns trenta anys i la població va passar d’uns centenars a uns 70.000 habitants en aquest poc temps. No hi
havia un nucli antic que fes de centre integrador. No hem d’oblidar que
les promocions es van anar fent pels
extrems del barri (la Verneda Baixa
al mateix moment que Parera, Sant

Martí de Provençals al mateix moment que la Pau), i que no va ser fins
a principi dels setanta que es va començar a veure una continuïtat per
l’eix de Guipúscoa, ja que la Verneda Alta i la Palmera, al bell mig del
barri van ser els últims barris construïts. Així, la Verneda Alta era la
segona fase (aproximadament 196570) de la urbanització de gran part
de la Verneda de Sant Martí per part
d’El Instituto Nacional de la
Vivienda (un 70 per cent aproximadament, que seria Sant Martí de Provençals, la Palmera i la Verneda Alta).
En crear-se cada cinc anys barris nous
d’uns 10.000-20.000 habitants, cada
grup de veïns creava la seva associació, per qüestions territorials o de
diferència ideològica.
b) Noms
Limitat l’espai, hem de parlar del nom
de la barriada. Hi ha dues propostes
de nom contraposades: Sant Martí de
Provençals, per una banda, i la Verneda, per l’altra. A part hi ha els noms
de la Palmera i la Pau, que no pretenen designar tota la barriada. Una
proposta de nom de consens és el de
la Verneda de Sant Martí.
Sant Martí de Provençals
Analitzem el nom de Sant Martí de
Provençals. El nom de Provençals és
de procedència llatina, agri provintialis,
i sembla indicar que aquest espai eren
camps agrícoles per abastar la
Barcelona romana (Barcino). El nom
de Sant Martí, també de procedència
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llatina, és d’època cristiana, i indica
que a l’espai agrícola hi havia l’església de Sant Martí, que va donar
nom a tot el municipi que s’estenia
fins al Poblenou, Sagrada Família i
Guinardó, i també fins al Clot, la Sagrera, el Besòs i la Verneda. Quan El
Instituto Nacional de la Vivienda planifica el Polígono San Martín a final
dels anys cinquanta agafa, doncs, el
nom de la parròquia, ja sigui per raons nacionalcatòliques o bé per trobar un referent arquitectònic; nom
que agafaria el barri per sota de
Guipúscoa, entre Bac de Roda i Selva de Mar (que era la primera fase
del Polígono San Martín).

vol bosc de ribera i no sols un bosc
de verns (vegeu l’obra de Portavella
esmentada al final de l’estudi). En el
barri on estem no hem d’oblidar que
el Besòs baixava antigament en dos
braços: un braç era l’actual riu i l’altre anava pel límit amb Sant Adrià
del Besòs, per la Pau i pel barri Besòs
(per això el límit municipal està encara allí). Pels voltants dels dos braços hi havia boscos de ribera. Hi havia una verneda als marges del riu
Besòs, sobretot al nostre marge dret
perquè era més pla que no el de la
banda de Santa Coloma.
És el nom, doncs, no d’una parròquia, sinó de l’espai natural que hi
havia aquí, un bosc humit al costat
d’un riu. Nom que van recollir tant
els habitatges de La Caixa, com els
del Patronat Municipal de l’Habitatge. Nom que també van agafar els
altres barris per sobre de Guipúscoa;

La Verneda de Sant Martí
Ara analitzem el nom de Verneda. El
nom “vern” prové del cèltic uerno.
L’important és saber que una verneda en català és, per extensió, qualse-
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com ara, la Verneda Alta, que era la
segona fase del Polígono San Martín,
i també Parera (nom d’un dirigent falangista dels anys cinquanta que donaria nom al barri de La Obra Sindical del Hogar al carrer Huelva).

professió i alguna altra variable del
treball. En aquell padró semblava que
l’atur no existia, perquè no surt enlloc. A més, les classificacions professionals han variat i no ens semblen significatives per parlar de classes socials. No s’inclou la dada d’actius per llar, perquè ja no existeix. En
canvi, l’atur s’analitza a part perquè
és una qüestió de gran interès.

2. LES VEÏNES I ELS VEÏNS
Per fer més entenedor l’estudi hem
agrupat les dades en cinc apartats
principals:
1. El treball: ens informa sobre la
vida material dels veïns.
2. La cultura: ens indica com pensen
els veïns, les seves tradicions i identitats, i la seva formació més abstracta.
3. La reproducció de la població: com
es distribueixen els gèneres masculí i
femení, si estan en edat reproductiva i en quin estat familiar (estat civil) estan.
4. Els habitatges: quines instal·lacions tenen els veïns i si en són propietaris.
5. La densitat: única dada que estudiem per seccions del barri.
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2.1. TREBALL
El treball, l’activitat
de la gent, és una variable bàsica per conèixer la vida quotidiana. Abans de saber
com ens reproduïm,
hem de saber com
produïm, què és el que
tenim.
No agafem les dades del 1978 perquè
solament tractaven la

Activitat (1981-1996)
L’any 1981 predominaven els estudiants, els ocupats (actius amb feina
remunerada) i els no actius (majoria
amb feina no remunerada a la llar).
El 1996 predominaven els ocupats i
els jubilats, baixen bastant els estudiants i els no actius. (Figura 1)
Els canvis s’expliquen pel canvi en
l’edat dels veïns i veïnes. La població s’envelleix; així, baixen els estudiants i pugen els jubilats. Per altra
banda, la incorporació de les dones
al mercat de treball remunerat fa baixar el col·lectiu de no actius (feina
no remunerada a la llar).

TAULA 1
ACTIUS I NO ACTIUS
Comparació per anys
estudiants

aturats/primera ocupació

aturats

ocupats/feinaremunerada no actius/feina casa

jubilats

altres

TOTAL

1981
1981

7.348
29%

429
2%

1.085
4%

7.647
30%

5.469
21%

1.695
7%

1.859
7%

25.532
100%

1996
1996

4.123
20%

390
2%

1.624
8%

7.205
34%

2.934
14%

4.204
20%

656
3%

21.136
100%

L’any 1996 trobem diversos grups
amb relació a la força de treball, ordenats per la seva entrada, sortida o
perifèria del mercat de treball. Primer,
els estudiants, un grup en formació,
encara un 20 per cent, però reduintse, perquè el barri s’envelleix; desprès
els aturats, que el 1996 han augmentat, per la crisi de principis dels anys
noranta. Els ocupats augmenten la
seva proporció. Els jubilats, ja fora
del mercat laboral, augmenten de
proporció i de nombre. Anomenem
no actives/no actius les veïnes i veïns
que es dediquen a feines de casa, grup
perifèric, perquè no compta com a
força de treball, però és una feina que
es continua fent, a temps complet o
després de la jornada laboral. A part
de la divisió social del treball (treballadors i capitalistes), hi ha la divisió
per gèneres del treball, que fa que les
dones tinguin, generalment, una doble càrrega. S’ha de dir, però, que les
estadístiques de situacions canviants,
o es revisen per edats o no sabem cap
a on avancen (així, dir que solament
el 50 per cent d’homes comparteixen
feines de la llar, no significa res, si
veiem que en els més vells és solament un 20 per cent, però en els joves potser s’assoleix el 80 per cent).
(Taula 1)

Atur (1981-1996)
L’any 1981 hi havia 1.514 aturats i
aturades, un 17 per cent dels actius.
El 1996 havia augmentat a 2.014
persones, un 22 per cent dels actius.
(Figura 2)
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Els canvis s’expliquen perquè veiem les dades d’atur en dos moments
punta de crisi laboral. El 1981 continuava la crisi dels anys setanta. El
1996 encara seguia la crisi de 1993.
Però encara que l’atur va baixar a final dels vuitanta, l’atur a Catalunya,
a Espanya i a Europa ja sembla permanent, estructural.
El 1996 la població activa era similar a la del 1981, però s’ha de tenir
en compte que la població total havia baixat. La feina no augmenta en
proporció a la gran quantitat de joves nascuts pels volts de 1970, ni
augmenta en proporció a les dones
que s’hi incorporen també. (Taula 2)
2.2. CULTURA
La cultura és un concepte molt ampli, que aquí estudiem des de dues
perspectives.
1. Per una banda, la cultura formal
o formació cultural, més abstracta, els
nivells d’estudis escolars i reglats dels
nostres veïns i veïnes. Hem d’indicar
que això no vol dir que una
persona solament amb estudis
primaris no pugui tenir més coneixements i sentit crític que
un universitari. Però aquesta
40 %
formació ens indica la possibilitat d’inserció dels joves al 30 %
mercat laboral i una possible
pèrdua de respecte als univer- 20 %
sitaris i intel·lectuals com a fars
socials. El 1981 trobem dades 10 %
del nivell formatiu; no se’n disposen del 1970.

2. Per altra banda, revisem la cultura tradicional o identitat cultural,
més concreta i vital, estudiada a partir del lloc de naixement. En les nostres estadístiques són significatius els
grups provinents de comunitats d’Espanya, perquè és d’on venien els
emigrants. Igual que ara en vindran
de més lluny. En la integració a la
comunitat catalana, fem un apunt del
coneixement del català.
Estudis (1981-1996)
L’any 1981 predominaven els veïns i
veïnes amb estudis primaris no complets, els que tenen la primària acabada, i molta població analfabeta. El
1996 predominen els que havien acabat la primària, els que no l’havien
acabat, tot seguit vénen tant els que
tenen acabada l’EGB (o Batxillerat
Elemental), la Formació Professional
i el BUP-COU. (Figura 3)
Els canvis s’expliquen perquè la
població jove nascuda pels volts del
1970 ja té entre 15 i 20 anys. Aquests
joves han rebut més formació (ja que
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Analfabet
Estudis Primaris (no complerts)
Estudis Primaris/EGB 1r
Batxillerat Elemental/EGB
Formació Professional FP1-FP2
Batxillerat Superior/BUP-COU
Estudis Universitaris Grau Mitjà (Diplomatura)
Estudis Universitaris Grau Superior (Llicenciatura)

tenen educació obligatòria fins als 14
anys, i continuen estudiant perquè
no es pot treballar fins als 16, i continuen estudiant perquè hi ha atur i a
la ciutat no es deixa d’estudiar per
anar a feines del camp. Un altre factor per continuar els estudis eren els
pares d’aquests joves, que desitjaven
que els seus fills estudiessin.
Per altra part, la davallada de
l’analfabetisme ha fet una evolució
molt important. L’estudi col·lectiu
se cita estadístiques del 1970, en
què es declaraven analfabetes unes
450 persones sobre 15.000 habitants
(un 3 per cent). El 1981 es
declaraven analfabetes unes 4.200
sobre 25.000 veïns i veïnes (un 16
per cent). El 1996 ja solament eren
unes 100 sobre 20.000 (aquí ja
solament es compten els més grans
de 10 anys, i són solament un 1 per
cent). Potser la manera de formular
la pregunta va generar que creixés
tant l’analfabetisme de 1970 a 1981,

Al 1981 i ha 23 persones que no consten
Al 1996, només consta la població de 10 anys i més

perquè no sembla que gran part de
la població arribada després de 1970
fos analfabeta. També cal dir que els
anys 1970 i 1981 es tenia en compte
tota la població, llavors veiem que
hi ha gran quantitat de nens, passat
1970, que podien nodrir la llista i
encara estaven aprenent. Però si
agafem l’evolució 1970 a 1996 veiem que es passa del 3 a l’1 per cent;
no solament per l’aprenentatge dels
joves, sinó per l’esforç d’aprendre de
les generacions adultes.
El 1996, doncs, veiem una població adulta majoritàriament amb estudis primaris, o educació bàsica, i
un creixement important en estudis
secundaris no obligatoris, com ara
formació professional, batxillerat superior; aquesta població es duplica i
ja representa un 25 per cent dels habitants. Igual que es duplica el nombre dels que tenen estudis universitaris, que passen a ser un 8 per cent
dels veïns i veïnes. (Taula 3)
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Lloc de Naixement
(1978-2000)
L’any 1978 predominaven els nascuts
a Barcelona, i després els nascuts a
Andalusia, Centre i Nord. La immigració ja no venia de Catalunya, sinó
de la resta d’Espanya (i representava
un 50 per cent). El 2000, els nascuts
a altres comunitats d’Espanya ja eren
solament un 40 per cent. Ha canviat
el grup majoritari que passa a ser el
dels nascuts a Barcelona, que passen
del 40 al 50 per cent. (Figura 4)
Els canvis s’expliquen perquè els
nascuts fora ara ja tenen, la majoria,
50 anys o més. A poc a poc seran
menys per mort o retorn al lloc d’origen. Avui dia no hi ha emigració des
d’altres comunitats d’Espanya. I tota
la població que arriba al barri gairebé sempre és barcelonina.

L’any 2000 ens trobem amb una
mica més de la meitat de veïns i veïnes nascuts a Barcelona i resta de
Catalunya, la resta ha nascut en altres comunitats d’Espanya. També
trobem pocs canvis en els veïns nascuts a altres estats. Parlem dels immigrants d’Espanya i també dels d’altres estats. (Taula 4)
En els immigrants d’altres comunitats d’Espanya s’ha vist que hi podien haver problemes d’integració.
Però si revisem el coneixement del
català, ha passat de ser entès per un
80 per cent de la gent el 1981, fins a
un 98 per cent el 1996 (afegim que
també el saben parlar bastants, un 64
per cent, però encara se sap llegir poc,
pels volts d’un 40 per cent solament,
i menys se sap escriure, un 14 per
cent, segons dades del 1996).
En els immigrants nascuts a altres
estats, el barri sembla que no ha tingut canvis. Malgrat passar d’un 3 a
un 4 per cent (els nascuts fora han
passat de 728 a 753), ha estat més
per la davallada de població del barri. Hem de tenir en compte dues
qüestions. La gran majoria dels nascuts fora tenen nacionalitat espanyola, uns 500 veïns. Per tant, els nascuts fora que no estan nacionalitzats
serien uns 250, i el grup més nombrós és el dels iberoamericans (República Dominicana, Perú i Equador). Una altra qüestió seria quants
no tenen papers, qüestió que ens indica la injustícia de conviure amb
veïns i veïnes sense drets socials, en
precari.

FIGURA 4
LLOC DE NAIXEMENT
Comparació anys
50 %

19 7 8
2000

40 %
30 %
20 %

Estranger

Canàries

Llevant

Nord

Centre

Andalusia

Resta de Catalunya

Barcelona ciutat

10 %

174

TAULA 4
LLOC DE NAIXEMENT
Barcelona ciutat

Resta de Catalunya Andalusia

Centre

Nord

Llevant

Canàries

Estranger

Total

1978
1978

10.119
40,6%

1.550
6,2%

4.563
18,3%

4.015
16,1%

2.670
10,7%

1.151
4,6%

106
0,4%

728
2,9%

24.902
100,0%

2000
2000

9.784
49,2%

1.181
5,9%

2.691
13,5%

2.897
14,6%

1.932
9,7%

558
2,8%

100
0,5%

753
3,8%

19.896
100,0%

Centre: Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Madrid, Extremadura
Nord: Aragó, la Rioja, Navarra, País Basc, Cantàbria, Astúries,
Galícia
Llevant: València, Illes Balears, Múrcia
Canàries: Canàries, Ceuta, Melilla

PIRÀMIDE D’ED
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9 78
D’EDA
19

2.3. REPRODUCCIÓ
Dins de les variables de reproducció
de l’espècie podem incloure-hi l’evolució dels gèneres i les seves edats,
per fer-nos una idea del potencial de
nous naixements al barri.
L’estat familiar (estat civil) de la
gent ens en donarà alguna pista, encara que cada vegada menys, perquè
les unions cada vegada estan menys
registrades. Un altre indicador de com
es fa el relleu de població és el nombre de persones que viuen a cada llar.
No hi ha dades sobre creixement
a escala de la Verneda Alta; se cita la
dinàmica de pèrdua de població referint-nos a la Verneda.

EDAT I GÈNERE 1978

70 i més
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34

Edat i Gènere (1978-2000)
El 1978 predominen dos grups, els
que tenen entre trenta i quaranta anys
i els que tenen entre zero i quinze
anys (que en molts casos eren els fills
dels primers). El 2000 predominen
de nou dos grups, els que tenen entre cinquanta i setanta anys i els que
tenen entre vint i trenta-cinc anys.
Els canvis s’expliquen per dues raons. Primer de tot, la gent creix, i els
que abans eren nounats o adolescents

25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
TOTAL

175

homes

dones

338
1%
225
1%
364
1%
577
2%
664
3%
915
4%
1.077
4%
1.127
5%
1.165
5%
777
3%
777
3%
802
3%
1.140
5%
1.440
6%
1.127
5%
12.515
50%

545
2%
310
1%
397
2%
558
2%
410
2%
831
3%
980
4%
1.066
4%
1.512
6%
893
4%
719
3%
781
3%
1.054
4%
1.289
5%
1.042
4%
12.387
50%
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PIRÀMIDE D’ED
AT 2000
D’EDA

ara tenen uns vint anys més. Segon,
el barri ha perdut població, com tot
Barcelona, gent que se’n va a l’àrea
metropolitana. Sembla que una part
important és el grup que l’any 2000
té entre cinquanta i seixanta anys.
Aquest grup tenia entre quaranta i
cinquanta-cinc anys en el període de
1991 a 1996 que es quan es va perdre més població.
El barri s’envelleix perquè ja no
neixen nens com als anys setanta. La
piràmide d’edats té dos enfonsaments
entre 0-20 anys i entre 40-50 anys.
No és una composició encara normal, es nota que és un barri nou.
El 2000 veiem, doncs, un envelliment, comú a tot l’estat. No neixen
gaires nens i nenes, i els vells tenen
una esperança de vida més gran. Això
pot variar ara si la generació massiva
de nascuts pels volts de 1970 comença a tenir fills, que o bé han retardat
o bé ja no tindran.
I hem de considerar l’aportació de
la població estrangera, que ve d’un
altre comportament reproductiu i
econòmic (igual que passà a
Catalunya pels anys seixanta).
Si no es recupera la natalitat, continuarà l’envelliment. Que no es reflecteix tant a escala de barri, sinó de
ciutat, pel fet de les competències en
serveis socials, que surten del que
paguen en comú entre tots els ciutadans de Barcelona.

EDAT I GÈNERE 2000

95 i més
90 a 94
85 a 90
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
TOTAL

176

homes

dones

5
0%
21
0,1%
78
0,4%
161
1%
329
2%
491
3%
718
4%
754
4%
787
4%
627
3%
458
2%
483
2%
599
3%
819
4%
1.049
5%
754
4%
473
2%
329
2%
312
2%
311
2%
9.558
48%

19
0,1%
62
0,3%
177
1%
292
2%
469
2%
555
3%
728
4%
785
4%
848
4%
844
4%
482
2%
554
3%
610
3%
755
4%
974
5%
804
4%
433
2%
332
2%
288
1%
327
2%
10.338
52%
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90
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80
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5
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ESTAT FAMILIAR i GÈNERE
HOMES

solters

casats

vidus

1978

6.325
50,7%
4.542
44,6%

6.001
48,1%
5.194
51,0%

125
1,0%
242
2,4%

solteres

casades

vídues

5.603
45,3%
4.220
38,6%

6.076
49,1%
5.132
46,9%

647
5,2%
1.244
11,4%

1996

DONES
1978
1996

separats i divorciats
25
0,2%
216
2,1%
separades idivorciades
50
0,4%
345
3,2%

Estat Familiar i Gènere
(1978-1996)
El 1978 hi havia una proporció similar de solters i casats (és clar que serien més els casats si descomptem els
menors de quinze anys). En 1996, no
ha canviat quasi la proporció de casats, però sí la de solters, que a simple vista són menys en proporció.
Però els solters han augmentat. Si el
1978 descomptem dels solters els
menors de quinze anys ens dóna un
20 per cent de solters (40 per cent en
la nostra estadística). Però el 1996
serien un 30 per cent de solters (60
per cent en la nostra estadística).
(Figura 5)

Casats/des

Separats/des i divorciats/des

60 %
40 %
20 %

19 7 8

19 9 6
Dones

19 7 8

TOTAL
12.376
100,0%
10.941
100,0%

Persones per Llar (1974-1996)
El 1974 hi havia menys població que
el 1978, però més o menys la mateixa que el 1996. Predominen el 1974
els grup de 3 i 4 persones i, després,
els d’una persona per llar. El 1996
predominen els grups de 2, 3 i 4 persones. Han baixat molt les llars amb
5 o més persones, que abans representaven aproximadament un 20 per
cent i ara representen un 10. El grup
que quasi es duplica, i ara és el més
gran, és el de dues persones per llar.
(Figura 6)
Els canvis en la davallada dels

EST
AT FFAMILIAR
AMILIAR I GÈNERE
ESTA
Vidus/es

12.476
100,0%
10.194
100,0%

Els canvis s’expliquen pel retard
en l’edat de matrimoni, la no necessitat de emancipar-se per la via del
casament, i perquè hi ha moltes parelles no casades.
El 1996 trobem una població amb
més quantitat de solters de la que es
podria pensar. També trobem un grup
que abans no era important, les dones vídues. I sobretot el grup dels
divorciats i separats, que ja representen quasi un 3 per cent del total (aquí
no es tenen en compte els divorciats
tornats a casar). (Taula 5)

FIGURA 5

Solters/es

TOTAL

19 9 6
Homes
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TAULA 6
FAMÍLIES PER LLAR
comparació per anys

1974

1996

1

2

3

1.265
18,6%

1.014
14,9%

1.428
21,0%

941
13,3%

1.878
26,6%

1.717
24,3%

4

5

6

7

8

6a8

9 i més

Total

1.625
23,9%

844
12,4%

606
8,9%

0,0%

0,0%

606
8,9%

14
0,2%

6.796
100,0%

1.688
23,9%

621
8,8%

151
2,1%

28
0,4%

14
0,2%

193
2,7%

16
0,2%

7.054
100,0%

2.4. HABITATGE
Seguint l’estudi col·lectiu, revisem
l’evolució de la tinença i dels serveis
en els habitatges. No analitzem l’espai ni les habitacions, perquè ha variat poc. Tampoc la qüestió de l’aigua corrent, que ja va quedar resolta
a final dels anys setanta.

grups de cinc o més s’expliquen per
una davallada en la natalitat i pel fet
que la gent gran es queda en molts
casos en residències. L’augment de
les llars amb dues persones són causats per les parelles joves sense fills
i, sobretot, per parelles velles amb el
fills emancipats.
El 1996, doncs, tenim una gran
quantitat de veïns i veïnes vivint en
llars de dues, de tres i de quatre persones, un 25 per cent cada grup. El
col·lectiu que més baixa és el de sis a
vuit persones. La resta baixen menys.
(Taula 6)

Tinença (1970-1991)
L’any 1970 predominava la propietat pendent de pagar. El 1991 predominava la propietat ja pagada. Si sumem els pisos en propietat, pagats o
no, veiem que creixen d’un 65 per cent
a un 80 per cent. Al contrari que els
pisos de lloguer, que baixen del 19
per cent al 13 per cent. (Figura 7)
Els canvis s’expliquen pel suport
estatal a la compra d’habitatge als
anys setanta, pels preus més econòmics i pel gran estalvi de les famílies,
juntament amb les millores salarials
dels anys seixanta.
El 1991, doncs, tenim un 65 per
cent, dues terceres parts, de veïns i
veïnes propietaris; amb quasi un 20
per cent de potencials propietaris,
pendents de liquidar el pagament. Els
llogaters ja solament arriben al 13 per
cent. Les herències creixen i s’expliquen per les generacions velles, sigui
per mort o sigui perquè ja han tornat
a la seves àrees d’origen. (Taula 7)

FIGURA 6
FAMÍLIES PER LLAR
Comparació per anys
30 %

1 9 74
19 9 6

20 %
10 %

1

2
4
6 / 8 9/...
3
5
Nombre de persones per família
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HABITATGE-Tinença
comparació per anys
compra pagada

compra pendent

lloguer mobles

lloguer sense mobles

gratuïta i herència

1970

528
8,9%

3.357
56,7%

1.001
16,9%

137
2,3%

60
1,0%

836
14,1%

5.919
100,0%

1991

4.669
64,8%

1.261
17,5%

821
11,4%

118
1,6%

183
2,5%

155
2,2%

7.207
100,0%

FIGURA 7

HABIT
ATGES - INST
AL·LACIONS
HABITA
INSTAL·LACIONS
Comparació anys
100 %

19 91

gas canalitzat

telèfon

aigua calenta

cuina

electricitat

20 %

altres

20 %

gratuïta i herència

40 %

lloguer sense mobles

40 %

lloguer mobles

60 %

compra pendent

19 91

80 %

60 %

compra pagada

19 7 0

refrigeració

19 7 0

80 %

Total habitatges

FIGURA 8

HABIT
ATGE - TINENÇA
HABITA
Comparació anys
100 %

altres

TAULA 8
HABITATGES-Instal·lacions
comparació anys
cuina

electricitat

aigua calenta

telèfon

gas canalitzat

refrigeració Total habitatges

1970

s/d
s/d

s/d
s/d

3.912
66,1%

1.788
30,2%

2.995
50,6%

18
0,3%

5.919

1991

7.137
99,0%

7.126
98,9%

6.985
96,9%

6.672
92,6%

5.694
79,0%

888
12,3%

7.207
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LES GENTS DE LA VERNEDA ALTA (1970-2000)

2.5. DENSITAT
A l’estudi col·lectiu s’agafaven les
seccions estadístiques (l’espai de
dues “mansanes” o tres hectàrees,
aproximadament) i es posava la divisió de la població de la secció sobre
la població del barri. El problema és
que hi ha seccions de dues hectàrees
i altres de sis hectàrees.
Era precisament el cas de Campo
Arriaza contraposat al del Pont del
Treball. Campo Arriaza tindria el 20
per cent de la població, però ocupant
unes sis hectàrees. En canvi, el Pont
del Treball en tindria un 13 per cent,
però ocupant solament dues hectàrees.
Densitat, evolució
(1978-2000)
L’any 1978 la secció del barri que més
densitat tenia era Pont del Treball,
amb molta diferència amb Campo
Arriaza, Lamaro i Montseny-Santa
Fe. El 2000, continua Pont del Treball com a secció més densa, però ja
a un nivell semblant a les altres tres
seccions. (Figura 9)
FIGURA 9
DENSIT
AT DE POBLACIÓ
DENSITA
Comparació anys
250 %

1978

200 %

2000

150 %
100 %
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Pont Treball

Lamaro

Campo Arriaza

Montseny/Santa Fe

Ca n’Oliva

Prim i Les 4 Torres

La Caixa/La Puntual

Cantàbria

Puigcerdà

50 %

Pça. La Verneda

Instal·lacions (1970-1991)
El 1970 molts habitatges tenen aigua calenta, però menys del 70 per
cent; encara menys tenien gas canalitzat, un 50 per cent. El telèfon solament es trobava al 30 per cent de
les cases. El 1996 veiem que gairebé
tothom té aigua calenta i telèfon, i
molts veïns usen gas canalitzat en
comptes de butà. Més encara són els
veïns i veïnes que tenen cuina i electricitat. (Figura 8)
Els canvis s’expliquen per un creixement en el benestar particular del
veïnat. Creix la capacitat de consumir i les cases es van equipant cada
vegada més. El 1991 trobem aspectes a destacar. Primer, totes les llars
tenen aigua corrent freda (però a la
barriada de la Verneda encara resta
alguna llar sense aigua corrent). Segon, en serveis bàsics s’ha avançat,
però trobem 70 habitatges sense cuina, 80 sense electricitat, i 220 sense
aigua calenta (serveis necessaris i difícilment substituïbles per altres mitjans). Per últim, en serveis no bàsics
veiem el telèfon amb una cobertura
aproximada del 90 per cent (el 1991
no es preguntava per altres serveis,
com tenir ordinador i accés a Internet,
que han crescut prou); de gas canalitzat, en disposen aproximadament
un 80 per cent, la resta compta amb
gas butà (de repartiment a domicili);
i també la refrigeració, que, al 1991,
era present al 12 per cent de les llars,
però que està creixent molt. Això ens
indica un mal aïllament dels edificis
respecte a la calor. (Taula 8)

DENSIT
AT DE POBLACIÓ
DENSITA
RECORDS DE LA LLUITA
PER
UN BARRI MILLOR
Pça. La Verneda Puigcerdà Cantàbria La Caixa/La Puntual Prim/Les 4 Torres Ca n’Oliva Montseny/Sta. Fe C. Arriaza Lamaro

Pont Treball VERNEDA ALTA

1978 42,4%

69,9% 91,2%

96,7%

102,3%

105,2%

114,2%

125,6% 129,0% 232,2%

100,0%

2000 50,7%

83,8% 80,7%

92,9%

80,8%

95,8%

121,6%

136,8% 143,5% 173,0%

100,0%

Verneda Alta és base 100% per comparar amb les densitats de les seves seccions

Densitat de Població 1978
habitants
Pça. La Verneda
Puigcerdà
Cantàbria
La Caixa i La Puntual
Prim i Les 4 Torres
Ca n’Oliva
Montseny i Santa Fe
Campo Arriaza
Lamaro
Pont Treball
VERNEDA ALTA

1.759
2.418
1.893
2.676
2.123
1.455
2.370
5.211
1.784
3.213
24.902

Densitat de Població 2000

hectàrees hab/ha

hab/ha %

6 293
5 484
3 631
4 669
3 708
2 728
3 790
6 869
2 892
2 1.607
36 692

42%
70%
91%
97%
102%
105%
114%
126%
129%
232%
100%

habitants hectàrees hab/ha
Pça. La Verneda
Puigcerdà
Cantàbria
La Caixa i La Puntual
Prim i Les 4 Torres
Ca n’Oliva
Montseny i Santa Fe
Campo Arriaza
Lamaro
Pont Treball
VERNEDA ALTA

1.635
2.701
1.301
1.996
1.302
1.029
1.960
4.626
1.470
1.859
19.879

6
6
3
4
3
2
3
6
2
2
37

273
450
434
499
434
515
653
771
735
930
537

hab/ha %
51%
84%
81%
93%
81%
96%
122%
144%
137%
173%
100%

Manquen 17 habitants a la zona industrial de Santander

Els canvis s’expliquen per la davallada de població, que fa que totes
les seccions hagin baixat de densitat
absoluta, però solament Pont del Treball ha baixat també en termes relatius, suposem que molta de la població va poder trobar una altra àrea amb
menys densitat.

menys densos i amb espai per a equipaments, una escola de primària i un
institut de secundària.
Densitat al 2000
El 2000 la situació és similar a la de
1978. El barri més dens continua sent
el Pont del Treball. La mitjana de
població la podem arrodonir a 550
habitants per hectàrea. De nou trobem un nucli no tan dens, ja amb
dues escoles, un institut, una plaça i
uns jardins.
Aquest nucli està encerclat per
dues línies denses a dreta i esquerra.
Per la banda de Prim, dos blocs de
deu plantes, bastant amples i de 250
metres de longitud cadascun. Per la
banda de Cantàbria-Pont del Treball,
més d’una dotzena de torres bastant
amples i sobretot molt altes, de setze plantes.

Densitat al 1978
El 1978 l’àrea més densa era el Pont
del Treball. La mitjana de població la
podem arrodonir a 700 habitants per
hectàrea. Ens queda un barri encerclat a dreta i esquerra per zones denses, per una banda Campo Arriaza
amb els dos blocs continus de 250
metres, i per l’altra banda, i molt més
denses, les torres de Montseny, Pont
del Treball i Lamaro, no tan contínues, però totes de setze plantes. Al mig
queda el nucli del barri, amb blocs
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DENSITAT 1978-2000

HABITANTS PER HECTÀREA

MONTSENY I SANT
A FE
SANTA
800/650
CANTÀBRIA
650/450

PONT
DEL
TREBALL
1.600/950

CAMPO
ARRIAZA
850/750

PLAÇA DE LA VERNEDA
300/250

PUIGCERDÀ
450/450

LAMARO
900/750

*

PRIM I
TRE
QUATRE
LES QUA
TORRES
700/450

LA CAIXA I LA PUNTUAL
650/500

* Aquesta zona no estava habitada. Era una fàbrica.

2.6. RESUM

pervivència d’altres cultures d’Espanya,
però també un alt coneixement i ús del
català, sobretot per part dels joves.
Reproducció
És un comportament generat per les
expectatives laborals i la tradició cultural. Es redueixen els fills i els solters augmenten.
Habitatge
La majoria dels veïns en són propietaris. Els serveis milloren, però encara resten situacions greus en serveis bàsics.
Densitat
La densitat ha baixat des dels setanta, sobretot a les àrees més denses.

Treball
La taxa d’atur és encara alta, lluny
d’arribar a la plena ocupació. Augmenten els aturats que cerquen la
primera ocupació.
La incorporació de la dona com a
força de treball ha fet que comenci a
parlar-se socialment de les feines de
la llar com un treball d’utilitat social,
i no com un deure social de les dones, pel fet de néixer dones.
Cultura
Amb més formació poden haver-hi més
possibilitats de feina i oci. Hi ha
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3. SERVEIS COMUNITARIS
I SOCIALS
Les dades són revisades de l’any
2003; ens basem en treball de camp i
dades municipals.

Carrils Bus i línies d’autobús
A final dels anys setanta hi havia tres
línies diürnes (40, 43, 44) i una de
nocturna (NN). A començament del
2003, trobem més autobusos diürns
(33, 36, 40, 43, 44, 56, B21, B24,
C10). Comuniquen amb Ciutat Vella, Eixample, Sants, les Corts, Sarrià,
Sant Gervasi, Horta, Nou Barris,
Sant Andreu, Santa Coloma, Sant
Adrià i Badalona i la costa, fins a
Mataró. S’ha de dir que molts passen
cada quasi vint minuts, si és que no
es retarden. Respecte als autobusos
nocturns hi ha dues línies, N8 (per
Guipúscoa i Prim), i N2 (per Gran
Via).
No hi ha cap carril reservat per a
l’autobús, que resta així paralitzat en
embussos, com si fos un automòbil
més. L’autobús amb carril reservat i
prioritat semafòrica pot arribar a velocitats similars a la del metro.

3.1. INFRAESTRUCTURES
Analitzem les infraestructures de
vialitat, mobilitat i comunicacions.

De vialitat i vehicles privats
Vialitat
Segueixen les calçades asfaltades. El
paviment de les voreres ha millorat,
l’enllumenat públic abasta tots els
carrers.
Per tal com és la xarxa de carrers,
ben jerarquitzades les vies principals
(Cantàbria, Pont del Treball,
Santander, Guipúscoa i rambla de
Prim), es podria limitar la velocitat
per tot l’interior del barri a trenta km/
hora, de manera que es poguessin
recuperar els carrers per als veïns i
veïnes.

Ferrocarril (Metro)
L’any 1978 no hi havia cap línia de
ferrocarril urbà (metro). Als anys vuitanta va arribar la línia 4 amb l’estació de La Pau i, més tard, la línia 2,
per Guipúscoa amb parada a Sant
Martí i fent enllaç amb la línia 4 a La
Pau.

Aparcament
Aparcament municipal de la plaça de
la Verneda.

De mobilitat sostenible
Carrils Bici
L’any 1978 no hi havia cap carril bici.
El 2003 en tenim dos: un, a la rambla
de Prim, per dins el passeig; un altre,
a Guipúscoa, a la banda esquerra de
la calçada. No estan fets perquè siguin
alternatives en dies feiners, però
també és cert que tot el barri és tranquil per moure-s’hi amb bicicleta.

Ferrocarril
(Rodalies i Llarg recorregut)
Ni els anys setanta ni ara tenim estacions de tren. Segons si agafem rodalies o llarg recorregut, hem d’anar
a diferents estacions, des de Clot fins
a Sants. Els projectes d’aquesta dè-
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cada ens portaran una estació de rodalies, llarg recorregut i alta velocitat, i estació d’autobusos. Tot això a
l’estació de la Sagrera, semblant a
l’estació de Sants, a l’altra banda de
Barcelona.

S’ha fet un arranjament no solament de la plaça de la Verneda (més
d’una vegada), sinó de les placetes
de Campo Arriaza, de l’espai interior
de la “mansana” de Pont del Treball,
i ara ja de quasi totes les placetes
entre Guipúscoa-Prim-Cantàbria.
Això ens dóna un arranjament de més
de la meitat de l’espai del barri.

De comunicacions
Cabines
La majoria ja no són cabines, sinó
pilars de dos i tres terminals. Ja no
ens podem protegir de pluja o sorolls,
però hi ha més terminals d’accés públic (sumant a més els d’altres companyies). Part d’ells estan adaptats
per a persones amb cadira de rodes.

Parc
Del parc de Sant Martí, ja està tot explicat abans. Solament volem indicar
que s’ha desenvolupat en diverses fases al llarg dels anys vuitanta i noranta.

Bústies i Oficina de Correus
Les bústies es conserven. Actualment
l’oficina de correus és una de les poques de servei global de Barcelona:
es pot enviar i rebre tot tipus de productes (en altres barris s’ha d’anar a
dues o tres oficines diferents segons
el que es demana). I a més obre matí
i tarda.

3.3. EQUIPAMENTS
Analitzem els equipaments d’alimentació, salut, esportius, socials i educatius.

D’alimentació
Mercat municipal
El mercat de Provençals continua
amb pràcticament totes les parades
obertes. Hem d’anotar que l’abastament en general ha passat de ser en
petites botigues a ser sobretot en supermercats o hipermercats, ja no gaire llunyans.

3.2. ESPAIS LLIURES
Passeigs i Places
El 1978 Prim anava a ser una autopista com la Gran Via, i Guipúscoa tenia
deu carrils, amb semàfors cada dos carrers. Els anys noranta es va aconseguir
que ambdós carrers esdevinguessin
passeigs, tot i que per la poca amplada
de Guipúscoa sempre havíem defensat que fos amb dues voreres amples
laterals (com al passeig de Gràcia).

De salut
Farmàcies
Continua havent-hi les mateixes farmàcies, malgrat la pèrdua d’habitants.
Les farmàcies s’estan ampliant a botigues d’estètica i dietètica. I, a més,
cada vegada més obren tot el dia, i
fins i tot a la nit, i durant tot l’any.
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Residència Geriàtrica Assistida
La Residència Geriàtrica Verneda es
va aconseguir els anys noranta, al lloc
on es reivindicava un hospital.

que ocupa Ca l’Arnó des dels anys
noranta.
Esplais
Hi ha l’esplai Xiroi (a la parròquia del
Santíssim Sagrament). Ja no hi ha
grups a l’associació Verneda Alta.

Centres d’Assistència Primària
(CAP)
Respecte al 1978, amb solament un
CAP i molta gent sense seguretat social, podem veure bastants canvis.
Ara una gran part del barri es desplaça fins al CAP Sant Martí. Una altra
part al CAP La Pau, en funcionament
des dels vuitanta.
Els noranta es van centralitzar els
especialistes en pocs centres, cosa
que fa que ara molts vernedencs hagin d’anar per aquestes visites fins al
Poblenou.
Des dels anys vuitanta hi ha cobertura universal de la sanitat pública per a tots el ciutadans empadronats (espanyols i estrangers). Per tant,
no hem cercat la informació sobre els
metges i auxiliars sanitaris privats que
sí que era important els anys setanta.

Escola de Natura
A Can Cadena funciona un servei de
Parcs i Jardins, on es pot veure un
hort i un jardí biològics i animals de
granja.
Escoles i Instituts
Les escoles són serveis amb espais d’ús
social i cultural, però la dependència
de diferents poders polítics (municipal
i autonòmic) no els fa accessibles als
veïns; a vegades hi accedeixen les associacions de mares i pares.
Parròquies
Les parròquies tenen també espais
d’ús social i cultural. Però no estan
oberts a tots els veïns i veïnes, perquè són locals d’associacions religioses (tres de catòliques, una d’evangèlica i una de testimonis de Jehovà).

D’esports
En l’àmbit privat hi ha dos gimnasos
a Cantàbria amb Guipúscoa. Ens fixem, però, en l’àmbit públic.

Serveis Socials
A Can Planes tenim actualment un
centre residencial per a persones sense sostre.

Poliesportiu
Des dels noranta hi ha el Poliesportiu
la Verneda, que més tard va disposar
de piscina.

Casal d’Avis
El casal d’avis Verneda Alta, al carrer Binèfar, al costat del poliesportiu.
La llar de Sant Martí de Provençals a
la parròquia del mateix nom.

Socials i culturals
Ludoteca
Un equipament per a nenes i nens
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Centres de Barri
Com a local de reunió obert a tot el
barri, solament trobem encara avui
dia el de l’Associació de Veïnes i
Veïns. Es reivindica un centre social
i cultural.

Pidal) i tres de privats (Montseny, San
Rafael i Verns). I és que quan s’aconseguí un nou col·legi a Els Horts, es
va tancar el centre de primària Diego
de Velázquez, que va passar a ser
l’IES Sant Martí de secundària.

Centre Cultural Verneda
El centre social i cultural hauria de ser
l’antic Cinema Verneda. Va tancar a
final dels anys vuitanta i des d’aleshores es reivindica, ja que al barri no
hi ha locals de gran aforament d’accés públic, a part de les escoles, institut i poliesportiu, que es poden utilitzar per a una assemblea, però tenen
una funció que no és la de centre social. Es demana un centre que tingui
com a funció principal la de ser centre cultural i social, amb locals per a
associacions i serveis públics.

Secundària Obligatòria
(12-16)
Hi ha tres centres públics (Bernat
Metge, Sant Martí de Provençals i
Salvador Seguí). Aquest nivell no el
cobreix cap centre privat del barri,
encara que hi ha bastants centres privats a la barriada de la Verneda que
l’ofereixen.
Batxillerat i Mòduls Professionals
(16 i més)
El batxillerat es pot cursar als citats
Bernat Metge i Sant Martí de Provençals. Diversos mòduls professionals
es poden fer al Salvador Seguí.

Educatius
Analitzem els centres dins el barri,
tot tenint en compte que hi ha centres a la Pau, la Palmera i Sant Martí
de Provençals, que poden ser igualment accessibles.

Educació Especial
No hi ha centres d’educació especial
al barri; n’hi ha un per a tot el districte, al Besòs (Concha Espina). En canvi, s’inclouen col·lectius de disminuïts a les escoles i instituts, la qual cosa
millora la integració dels alumnes no
disminuïts amb els disminuïts.

Infantil (0-3)
Solament un centre privat (Joan
XXIII). A la barriada de la Verneda
la majoria de centres són privats i clarament insuficients en places per la
demanda. No hem avançat gaire en
aquest camp.

Educació Permanent d’Adults
Actualment l’escola d’adults La Verneda-Sant Martí continua al Centre
Cívic, al carrer Selva de Mar. Amb
motiu de la gran quantitat d’alumnes
que té, han demanat un equipament
propi des dels anys noranta, primer al

Preescolar i Primària (3-12)
Continuem solament amb dos centres públics (Els Horts i Menéndez
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Espais lliures
En arreglar-se els petits espais entre
blocs, el barri ha millorat l’aspecte de
forma radical, això pot ser tan important com el parc de Sant Martí.
Equipaments
S’han aconseguit equipaments de salut, esportius; i encara en manquen
de socioculturals.

Parc de Sant Martí i després a la plaça
de la Palmera. Cap d’aquests dos projectes no s’ha pogut tirar endavant.
Coordinadora d’Ensenyament
La coordinadora d’ensenyament no
existeix actualment. Hi ha consells
escolars a cada centre, i un consell
escolar de districte. Però no hem trobat coordinacions entre escoles o associacions de mares i pares.

L’accessibilitat universal,
millorant la democràcia
Una qüestió de democràcia és l’accessibilitat de les infraestructures,
espais lliures i equipaments per part
de persones amb mobilitat reduïda
(molts vells, persones amb nens petits o lesionades) i persones amb disminucions sensorials. Tenim dades
sobre les possibilitats d’accés amb
mobilitat reduïda: està previst que els
autobusos siguin accessibles per a
tothom els anys 2004-2005; la línia
2 està adaptada, però no ho estan la
resta de línies de ferrocarrils; l’oficina de correus no està adaptada, però
sí que ho estan molts dels equipaments municipals i autonòmics.

“L’equipament escolar a la
Verneda Alta”, com passa el
temps
Com passa el temps, i no sempre per
millorar. L’Associació de Veïns va ser
una de les associacions pioneres a defensar l’educació innovadora i democràtica. L’estudi col·lectiu es va centrar en l’equipament escolar a la Verneda Alta.
En canvi, actualment veiem un seriós atac per part dels poders polítics i
econòmics dirigit a afeblir l’ensenyament públic. Podem veure la matriculació al nostre barri i a d’altres i com
les escoles privades guanyen més terreny emparant-se en el dret d’escollir.
Però estan més subvencionades que les
públiques. La igualtat d’oportunitats
s’ha anat dissolent des de finals dels
anys vuitanta sense adonar-nos-en.

4. CONCLUSIONS
Quan es va fer l’estudi col·lectiu, a
final dels anys setanta, el barri patia
greus dèficits. La mobilització i el Pla
Popular van accelerar els canvis. Els
va accelerar perquè ja hem vist que
els poders han millorat les xarxes de
serveis i equipaments, però als barris més organitzats s’han aconseguit
més objectius reivindicats. Actual-

3.4. RESUM
Infraestructures
Milloren les infraestructures, sobretot el transport col·lectiu.
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ment, però, la situació del moviment
veïnal no permet ser gaire optimista,
sumada a la desconfiança envers els
polítics, a la por de l’atur i a la desfeta de les xarxes solidàries.
I és que les lluites dels anys setanta eren urbanístiques i socials, però
hi havia més preocupació per la cultura viscuda al carrer i per la solidaritat. Això va mantenir vives les associacions i no solament com a oficines de reivindicacions.
En aquesta primera dècada del
segle XXI les lluites ja no són tan visibles, perquè l’urbanisme no és complet, però és agradable a primera vista. La lluita hauria de fonamentar-se
en el control comunitari dels serveis
i equipaments públics (vegeu l’obra
de Marchioni esmentada al final) i a
tornar a recuperar les xarxes solidàries i la cultura al carrer.

el Poblenou (i sembla que la Icària).
El segon cicle va anar de 1870 a
1930. La forta crisi fa créixer les fàbriques metal·lúrgiques. I la resposta
va ser el socialisme revolucionari i els
sindicats anarquistes, que volien una
fàbrica col·lectivitzada. Creix el Clot.
El tercer cicle va anar de 1930 a
1970. La sortida d’una crisi més forta que l’anterior (1929) es basa en les
fàbriques d’automòbils i electròniques i en una construcció d’habitatge industrialitzat. La resposta van ser
els sindicats de serveis, que volien
una fàbrica amb beneficis per al treballador, i els moviments veïnals que
cerquen uns habitatges i barris no tan
industrials. Creixen la Verneda i el
Besòs.
El quart cicle ja és més confús,
perquè s’inicia al 1970 i no sabem
quan s’acaba. La sortida a una crisi
també forta (1973) ha estat la multinacional d’informàtica i telecomunicacions. La resposta social sembla
que haurà d’anar cap a associacions
que treballin en xarxa, però basades
en l’acció local (a fàbrica i barri).
Creix la Nova Icària (quina ironia) i
altres barris tocant a mar.

Un vol de 200 anys
La reflexió del moviment veïnal sempre mira més el seu passat que el seu
futur, perquè sembla que ja no en té.
Per revisar aquest pessimisme farem
un repàs dels últims 200 anys de sistema liberal modern per veure que és
pot continuar treballant. Ens basarem en les crisis cícliques del capitalisme, cada cinquanta anys, i les respostes que hi donaven els moviments
socials.
El primer cicle va anar de 1820 a
1870. Apareixen les fàbriques tèxtils.
I la resposta va ser el socialisme utòpic, que creava una mena de fàbrica
cooperativista. És l’època que creix

El futur i les xarxes participatives
Doncs ens plantem al 2003 amb una
associació que no sembla la dels anys
setanta. Què podem fer?
Podem mirar barris amb una situació més greu de partida, però amb
idees clares, que han aconseguit una
situació de millora social. Podríem
parlar del Pla Comunitari de Trinitat
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Nova (a Nou Barris), on han vist la
necessitat de millorar la vida del barri, veient que la participació és l’objectiu prioritari, i com l’acció local és
la més fàcil. Però partint no solament
d’un pla popular (com ja es va fer als
anys setanta), sinó d’un pla comunitari on es vinculen també les administracions, fent un diagnòstic comú
i fent un conveni de barri.
En aquest cas una associació de
veïns és una associació més, en tot
cas pot liderar el projecte, però fent
xarxes en què totes les associacions
del barri i els serveis públics estiguin
coordinats al mateix nivell. D’aquesta
manera s’aconsegueix participar de la
gestió i decisió en sanitat, cultura i
educació (i evitem que s’emportin
metges, que es derivin diners cap a
l’ensenyament privat). El que és clar
és que ens queda molt de futur a les
associacions que estem al territori, i
que la revisió del nostre passat ha de
servir per debatre cap on volem seguir.

Padró d’Habitants del 1981
Instituto Nacional de Estadística
Cens d’Habitatges del 1991
Institut d’Estadística de Catalunya
Cens de Població del 1996
Ajuntament de Barcelona
Padró d’Habitants del 1996
Ajuntament de Barcelona
Padró d’Habitants del 2000
Transports Metropolitans de
Barcelona
Nova Guia Bus, 2002
Ajuntament de Barcelona
Guia de la Ciutat, 2003
Marco MARCHIONI (1994)
La Utopía posible
Ed. Benchomo, La Laguna, 1994
(Colección Taro, 6; Instituto
Canario de Desarrollo Social y
Participación Comunitaria).
Jesús PORTAVELLA (1997)
Diccionari nomenclàtor de les vies
públiques de Barcelona 1996
Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 1997.

5. MATERIALS
Pilar CAMPO,
Marc GENESTAR (1981)
Equipamiento Escolar en la Verneda
Alta.
Ed. Universidad de Barcelona,
Barcelona, 1981.
(Col·lecció Informes I-22, Institut
de Ciències de l’Educació).
Ajuntament de Barcelona
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Índex “El meu record”
PÀG. AUTOR/A

TÍTOL

16
18
20
23
29
30
35
44
47
48
50
51
60
62
68
72
77
81
82
85
86
87
88
97
98
104
105
107
108
112
114
117
119
120
124
126
130
132
135
136
137
139
140
143
145

Hem de seguir lluitant
Els primers temps
Megàfon en mà
Els primers temps
De los campos de coles al TGV
Els primers temps
Records del Pla Popular
El Pla Popular
Una organització ciutadana forta
Les preses de postura política
Més enllà de la nostàlgia
Les preses de postura política
La lluita fèrtil
Quatre etapes
Va ser una bona idea
La plaça de la Verneda
Un gran triunfo para el barrio
La rambla de Prim
Entusiasme i persistència
La rambla de Prim
Historia de un vecino del barrio
La rambla de Prim
“Si ho aconseguiu, ho gaudirem tots”
La rambla de Prim
Dones i màquines
El solar del Pont del Treball
¡El solar del puente será centro docente!
El solar del Pont del Treball
L’Escola dels Horts
L’Escola dels Horts
Dos segles d’educació al barri
L’Escola d’Adults
La nostra vivència al barri (1953-1976)
El parc de Sant Martí
La Verneda, en el mapamundi
El parc de Sant Martí
Un episodi de com es cultivà la democràcia
El parc de Sant Martí
Un objectiu del nostre Pla Popular complert
Barraques a La Verneda
Once años en la Perona
Barraques a La Verneda
Un modelo... pese a todo
Barraques a La Verneda
Aquells dies de setembre de 1982
Barraques a La Verneda
Un polideportivo para muchos y muchas
El poliesportiu... i la piscina
Una gran realidad
El poliesportiu... i la piscina
Vivencias personales en Campo Arriaza
Altres mobilitzacions
La calle de la estrella
Altres mobilitzacions
Una imatge poc idíl·lica
Altres mobilitzacions
Un passadís que feia por
Altres mobilitzacions
Cursos de català
Cultura i qualitat de vida
G.E.V. Un grup d’excursionistes de la Verneda Cultura i qualitat de vida
Mirando hacIa atrás con orgullo
La Festa Major
El Casal d’Avis de la Verneda
Casals d’Avis
La primera residencia geriátrica al barrio
Casals d’Avis
Un pasado con mucho futuro por delante
Solidaritat
Centre de solidaritat
Solidaritat
Va d’economia
Una mirada endins
Més digne i agradable
Vocalia d’Ensenyament
Recuerdos del Esplai
Esplai
Sólo hace 20 años
Esplai
Valores de convivencia
Esplai
Jugant a entrenador
Vocalia d‘Esports
Diccionari de sentiments
Vocalia de Joves
Excursions de la vocalia de Cultura
Vocalia de Cultura
L’associació i VERN
Les relacions amb les altres associacions

Gràcia del Campo
Tomeu Febrer
Francisco Pons
Marc Genestar
Angel Chica
Josep Toda
José Angel Borlán
Ramon Vicente
Diego Carrión
Francisco Conesa
Manuel Sacristán
Francesc Reina
Rosa Maria Pascual
Juan López Lafuente
Marisa Manera
Victòria dels Angels Garcia
Assumpta Magrans i Jaume Creixell
Jorge Juan Borlán
Carles Martí i Antonio Armesto
Francisco Reina
Cristóbal López Romero, sdb
Raimundo Moreno
Lluís Moral
Alvaro Pérez Castro
Juan Antonio Frías
Juliana Cañabate
Mari Carmen Espada
Maria Rosa Sunyer
Josep Devesa
Esther Riera
Josep Maria Sarabia
Josep Nieves
Teresa Redondo
Antonio Quiñonero
Jesús Calabria
Teresa Prats
Montse Clotet
M. Esperança Febrer
Aurora Pérez
Familia Pons
Olga Chica Díaz
Joan Costa
Teresa Aparici i Núria Tomàs
Josep Maria Sarabia
Montse Ayats
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1975
Junta Gestora
Luis Babarro/
M.Carme Lloret/
Gracia del Campo/
Marc Genestar/
Francesc Pons/
Lluís Moral/
Marisa Manera

1980
President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Marisa Manera
Montse Clotet
Jorge Borlán
Jaume Creixell
Ramon Rovira
Antoni Silva

1975
President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Marisa Manera
Miguel López
Angel Chica
M.Angels Costa
Jesús Calero
Daniel Rodríguez

1981
President
Vicepresident
Secretari
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Josep Nieves
Montse Clotet
Jorge Borlán
Antoni Silva
Francisco Reina
Jaume Creixell

1978
President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Marisa Manera
Montse Clotet
Angel Chica
Jaume Creixell
Jesús Calero
Josep Toda

1982
President
Vicepresident
Secretari
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Josep Nieves
Montse Clotet
Jorge Borlán
Jaume Creixell
Francisco Reina
Alvaro Pérez

1979
President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Marc Genestar
Lluís Moral
Marisa Manera
Montse Clotet
Jorge Borlán
Jaume Creixell
Ramon Rovira
Josep Toda

1986
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Lluís Moral
Francisco Reina
José Angel Borlán
Josep M. Sarabia
Jorge Borlán
Rosa M. Pascual
Alvaro Pérez
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1988
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Lluís Moral
Francisco Reina
José Angel Borlán
Josep M. Sarabia
Jorge Borlán
Rosa M. Pascual
Alvaro Pérez

1990
President
Vicepresident
Secretari
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Ramón Vicente
Vidal Merino
César Aguado
Montse Ayats
L.Enrique Cobos
Teresa Prats
Goya Vivas
Manuel Zaragoza

1992
President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretària
Tresorera
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Ramón Vicente
Vidal Merino
L.Enrique Cobos
M.Carmen Espada
Montse Ayats
César Aguado
Teresa Prats
Goya Vivas
Sergio Suárez

1993
President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

Ramón Vicente
Vidal Merino
Montse Ayats
L.Enrique Cobos
César Aguado
Teresa Prats
Goya Vivas
M.Carmen Espada
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1994
President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5

——
Vidal Merino
Montse Ayats
L.Enrique Cobos
César Aguado
M.Carmen Espada
Teresa Prats
Goya Vivas
Ramón Vicente

1996
President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5

——
Vidal Merino
Montse Ayats
L.Enrique Cobos
César Aguado
M.Carmen Espada
Teresa Prats
Chelo Losada
Ramón Vicente
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Sumari
PRÒLEG
Tot estava per fer (Josep M. Huertas)

9

ELS PRIMERS TEMPS

14
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27

QUA
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APES
QUATRE
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33

LES GRANS MOBILITZACIONS
La Plaça de la Verneda
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La rambla de Prim
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El solar dels Pont del Treball
L’Escola dels Horts
L’Escola d’Adults La Verneda-Sant Martí
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Barraques a la Verneda (1950-1989)
Els locals de l’Associació
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L’avinguda Guipúscoa i el transport públic

37
40
43
45
53
57
65
71
75
82
91
94
99

ALTRES MOBILITZACIONS

103

CUL
TURA I QUALIT
AT DE VIDA
CULTURA
QUALITA
La Festa Major
Casals d’Avis
El Centre Cívic
Solidaritat

111
116
118
121
124

UNA MIRADA ENDINS
Vocalia d’Urbanisme
Vocalia d’Ensenyament
Vocalia de Sanitat
L’Esplai: pares i mares, nens i nenes, en convivència
Vocalia d’Esports
Vocalia de Joves
Vocalia de Dones
Vocalia de Cultura
El butlletí

127
129
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138
139
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ANNEXOS
El Pla Popular. Text íntegre
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Juntes directives

149
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Districte de Sant Martí

