8

1
7

13

1
6

12

3
4

4

11
10

5

9

2
WC

Edifici Bostik

2

Entrada Km 14

PB
Espai Paula Rosselló

3

Sortida Km 14

4

Espai Andy Warhol

5

Espai Pilar Vers

6

Trèvol

P1
Sala Aureli Gandul
Espai residencial ASID
Madisound
PhotoSagrera
Produccions Maria Palomo
P2
Azimut 360
Coworking
Fronteres invisibles
Prollema
Territorios libres
P3
Oficines de gestió
Alfonso de Castro
El globus vermell
Joan Linux

Espai Josep Lluís Roig

7

La Perversa

8

Nau 53

9

Hòrstik

10

Espai Roman Polankik

11

Galeria 112

12

B-Murals. Residència

13

B-Murals. Galeria

14

La Sagrerina

Espai Josep Peña

Espai Núria Hosta

Espai Josep Picanyol

Madisound

www.madisound-studios-academy.com
Acadèmia de cant diferent i alternativa. Fa classes grupals on
ajunta gent amb objectius similars. Treballa repertori individual,
microfonia, interpretació i posada en escena.

La gestió ciutadana
d’equipaments públics
exigeix paraigües legal
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Les entitats
empenyen
l’Ajuntament
a establir un
circuit clar
i minimitzar
els concursos
públics

La Plataforma de
l
Gestió Ciutadana

denuncia que el
Consistori ha aturat la
renovació de diversos
convenis aquest hivern
sals de joves (9), centres cívics
(8), equipaments esportius (7)
o centres culturals (7). Entre
els gestors hi ha sobretot entitats de barri o de districte,
però també sectorials com el
Centre LGTBI, una aula ambiental, Torre Jussana o la Central del Circ al parc del Fòrum.
Les entitats que actualment
gestionen aquests espais pateixen en pròpia pell aquesta
manca de paraigües legal. Cada
cop que els toca renovar conveni apareix el fantasma del con-

cosa que ha generat suspicàcies. “Som els primers interessats
en què no pugui confondre’s
una gestió cívica amb un xiringuito amic”, rebla Soler.
Nou circuit en camí
La insistència de les entitats
gestores al districte de Nou
Barris ha desembocat en la
troballa d’una fórmula ad hoc
per evitar els concursos sense perdre seguretat jurídica.
L’element clau és anunciar la
renovació o estrena d’una gestió cívica al consell de barri,
perquè pugui assabentar-se’n
el teixit associatiu i debatre
la idoneïtat del projecte. Si en
aquell mateix territori apareix

La insistència de les
l
entitats de Nou Barris

ha permès trobar una
fórmula per evitar
concursos sense perdre
seguretat jurídica
un altre col·lectiu candidat a
assumir aquella gestió, amb un
arrelament i representativitat
equivalents, aleshores s’obriria
un concurs. Per contra, si no hi
ha cap altre interessat i no hi
ha ombra de dubte sobre la tasca realitzada, es podria procedir a la firma del nou conveni.
La Plataforma de Gestió Ciutadana va reclamar a l’àrea de
Democràcia Activa de l’Ajuntament –que és qui tracta aquests
convenis– que fes extensiva a
tota la ciutat la via assajada a
Nou Barris. El govern municipal
ha recollit el guant i prepara

MERiTxEll M. PAuNé

Barcelona té una tradició pròpia de gestió d’equipaments
municipals per part d’entitats
socials i culturals. Una singularitat que ja té una dècada i
mitja i que recull la Carta Municipal de la ciutat, però que
no troba un encaix del tot clar
en la normativa catalana, espanyola i europea. I és que, tot
i ser una pràctica reconeguda
a la Unió Europa, no hi ha cap
reglament legal a l’Estat espanyol que la blindi i desenvolupi.
Actualment hi ha 64 equipaments gestionats per entitats i
repartits de forma desigual per
districtes. On n’hi ha més és a
Sant Martí (15), seguit de prop
per Nou Barris (12). En canvi
només n’hi ha un a Ciutat Vella, a Sarrià-Sant Gervasi i a les
Corts. La majoria són casals de
barri (25), però també hi ha ca-
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una circular sobre el nou circuit d’adjudicació. Primer l’ha
de pactar internament, que
no és poc: diferents departaments municipals –districtes,
serveis jurídics, Participació,
interventor…– han de dir-hi la
seva. I no tots comparteixen la
mateixa visió sobre les adjudicacions directes.
“El procediment encara
no està finalitzat, l’estem escrivint”, admet el regidor de
Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra. “La previsió
és que pugui estar consensuat
dins de l’Ajuntament i amb les
entitats cap a la primaveraestiu, i que pugui entrar en
funcionament a partir del curs
vinent, cap al mes de setembre”, detalla a Carrer. L’objectiu, diu, és “arribar a temps
per a les renovacions de conveni previstes per final d’any”.
Fonts municipals afegeixen
que el procés judicial obert
contra Colau no altera en cap
cas aquesta previsió. “L’adjudicació es fa actualment seguint els procediments establerts: de forma excepcional
quan queda acreditada l’exclusivitat de l’entitat es fa per adjudicació directa, i en la resta
de situacions de forma ordinària per concurrència. Sempre
segons la llei”, apunten.
Competència i dubtes
Serra assumeix que el nou circuit no serà un canvi de paradigma, sinó una “actualització”
de les bases que ara regulen
com ha de ser una gestió cívica. Preveu obrir concurs públic
en dos supòsits: competència i
dubtes. “En primer lloc, quan
dos projectes o més demostrin
interès per la gestió d’un equi-

Què hi diu la legislació?

joAN liNux-9 bARRis iMATgE

Assemblea del Bidó, l’entitat responsable del funcionament de l’Ateneu Popular 9 Barris, celebrada el passat mes de febrer

curs públic: burocràcia disparada i potser fins i tot haver de
competir amb empreses i fundacions molt més musculades a
nivell tècnic i pressupostari que
una associació de barri.

A què ens
referim quan
parlem de...?

Pegues a l’adjudicació directa
Les lleis supramunicipals han
evolucionat cap a la lliure concurrència i les entitats gestores
denuncien que els funcionaris
cada cop posen més pegues a
les adjudicacions directes. És
més, la Plataforma de Gestió
Ciutadana, que agrupa 39 dels
col·lectius gestors a Barcelona,
denuncia que el Consistori ha
aturat la renovació de diversos
convenis aquest hivern perquè Intervenció municipal ha
transmès la consigna d’enviar
a concurs qualsevol concessió
d’espais. L’ordre d’extremar la
cautela coincideix en el temps
amb la querella contra l’alcaldesa Ada Colau per subvencionar la PAH i tres entitats més a
través de convenis directes. De
moment, la incertesa ja s’ha
cobrat víctimes col·laterals:
equipaments com La Violeta

Gestió cívica
És una fórmula de gestió
d’equipaments municipals
-centres cívics, casals de
barri, casals de joves...-,
per la qual una entitat
del territori es fa càrrec
d’un equipament.
Gestió ciutadana
Entitats i col·lectius,
com ara la Plataforma de
Gestió Ciutadana, eviten
l’ús de l’adjectiu cívica,
en considerar que gestió
ciutadana és un terme
més ampli i inclusiu.
Gestió comunitària
Amb aquest concepte,
les entitats reivindiquen
la implicació veïnal en
l’autogestió de projectes
-amb o sense equipamenti el seu retorn al territori.

(Gràcia) o la Casa Orlandai (Sarrià) aniran a concurs en breu.
“Defensem aquest model
perquè som entitats arrelades
al territori i obertes, i a més
molts cops ens forcen a anar a
concurs i ningú altre s’hi presenta”, reivindica Mariona Soler, de la Plataforma de Gestió
Ciutadana. Anar a concurs és
un problema per a associacions d’aquesta mida, coincideix
Marcel·lí Puig, del Centre cultural Ton i Guida (Nou Barris).
“Has de dedicar un esforç molt
gran a la burocràcia d’un concurs. Són hores i energies que
treus de dinamització comunitària”, lamenta. A més, requereix uns coneixements que no
tothom té i que poden fer de
barrera d’entrada per exemple
a grups juvenils o col·lectius
d’origen divers. “Estem caient
en el parany de la tecnificació
administrativa”, avisa.
També per a les entitats que
són gestores hi ha la temptació
de contractar tècnics professionals per portar el dia a dia, una
tendència amb la que la plataforma és crítica perquè dilueix

el factor comunitari. L’esperit
original, recorden, és que el
barri s’empoderi i s’autogestioni per cobrir les necessitats
dels veïns, des de les capacitats
i possibilitats de cada territori.
No hi ha una fórmula màgica i
homogènia, sinó que “cada cas
és un món”. “El barri ha d’estar
dins de l’equipament, decidint
i realitzant les activitats que
s’hi fan”, recalca Soler.
Durant el mandat de Xavier
Trias (CIU) les entitats van aconseguir fixar un tipus de conveni
que s’anomena de “gestió cívica”. Va ser un pas endavant,
però el veuen insuficient i volen
seguir afinant-lo, explica Aurora
Álvarez Yoyi, de la gestora de
l’Ateneu Popular 9 Barris: “Ens
agradaria que tingués una mirada més comunitària, que no serveixi per a qualsevol tipus d’espai”. L’únic límit legal existent,
ara per ara, és que siguin serveis públics no obligatoris, com
ara escoles o hospitals. Darrerament se n’han firmat per a
camps de futbol, per exemple,
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Segons l’article 34 de la Carta Municipal de Barcelona, “les
entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense
ànim de lucre poden exercir competències municipals o participar
en nom de l’ajuntament en la gestió de serveis o equipaments
la titularitat dels quals correspon a altres administracions
públiques”. “La gestió cívica de competències municipals -afegeixes pot utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de
gestió indirecta, té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i
s’adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi diverses entitats
o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants”.

pament”, apunta Serra. “Si només n’hi ha un, es presentarà
la proposta al consell de barri
o al consell sectorial d’aquell
àmbit temàtic”, afegeix.
La segona circumstància és
que es qüestioni la idoneïtat
de la candidatura. La proposta
haurà de rebre el vistiplau del
consell de barri o sectorial i
també un informe favorable de
la Taula de Patrimoni Ciutadà,
que és l’òrgan municipal que
adjudica locals a entitats. Està
format pels serveis jurídics,
tècnics de Patrimoni, de Participació i del districte en qüestió.
Un cop superats els dos filtres, encara s’ha d’anunciar
l’adjudicació en el butlletí
oficial de l’Ajuntament i en el
Portal de Transparència. En cas

Fonts municipals
l
asseguren que la

querella contra Colau
no altera la previsió
d’arribar a un consens
cap a la primavera
que no hi hagi cap candidatura
de darrera hora ni cap impugnació, aleshores ja sí que es faria l’adjudicació directa.
Segueix sent un circuit llarg,
però pretén ser més garantista
que l’actual. “Si no es fan bé
les coses, pot aparèixer qualsevol tercer i impugnar”, justifica Serra. “La majoria de cops
es tracta de renovacions, no de
noves cessions”, recorda el regidor. Per tant, els dubtes que
poden sorgir anirien sobretot en
la línia de valorar la tasca feta,
conflictes en la gestió o pèrdua
de la potència dinamitzadora.
“De la pràctica d’aquests 15
anys, hem après que és un model molt bo, però que necessita
que hi hagi un projecte comunitari al darrere”, adverteix
Serra. “Gestionar per gestionar
no té sentit, només té sentit
quan una entitat amb la seva
capil·laritat pot desenvolupar
un projecte veïnal amb valor
afegit, que no podria oferir una
empresa”, sosté. Serra no descarta que l’aplicació del nou

procediment comporti canvis
de gestora en espais concrets:
“En alguns equipaments pot
comportar activar la fórmula
de gestió cívica i en altres casos
potser no renovar la que hi ha,
perquè el projecte inicial ha
perdut força amb els anys o no
ha trobat relleu generacional”.
Sobre els espais que poden
optar-hi, Serra esquiva la polèmica: “L’escenari natural de
la gestió cívica són els equipaments de proximitat i, per tant,
ens hi acostem més amb casals
de barri, de joves o centres cívics que amb equipaments esportius. Però podria donar-se el
cas si és fruit d’una lluita veïnal, té un projecte social sumat
a l’esportiu, té arrelament…”.
El govern municipal té en ment
alguns espais de nova creació
candidats a adjudicacions a en-

titats, però prefereix no avançar-ne cap: “En tenim diversos
en construcció que són fruit
d’una reclamació veïnal, però
no vull posar noms per no prefigurar situacions en el futur”.
Cap a una llei catalana
La circular municipal no deixa
de ser un pedaç jurídic per no
estar tant a la intempèrie. La
Plataforma de Gestió Ciutadana i l’Ajuntament tenen esperances d’aconseguir la seguretat legal definitiva a través
de les lleis d’associacionisme
i d’economia social que té en
tràmit el Parlament català.
“Estem en converses amb la
Generalitat perquè sigui possible; si s’aconsegueix serà més
fàcil que tothom que ha de
validar un expedient de gestió
cívica ho faciliti”, confia Serra.

La gestió cívica a barceLona
EQUIPAMENTS PER DISTRICTES
CIUTAT VELLA

Casal de barri Pou de la Figuera

L’EIXAMPLE

Casal de barri El Poblet
Casal de barri Espai 210
Casal de barri Transformadors
Centre LGTBI
Equipament cultural Calàbria 66
Espai associatiu Lola Anglada

Casc Antic
La Sagrada Família
La Sagrada Família
El Fort Pienc
Sant Antoni
Sant Antoni
L’Esquerra de l’Eixample

Casal de barri la Vinya
La Marina
Centre cívic Cotxeres-Casinet d’Hostafrancs
Sants i Hostafrancs
Centre cívic el Sortidor
El Poble-Sec
Centre cívic Font de la Guatlla
La Font de la Guatlla
Centre cívic la Cadena
La Marina
Centre cívic la Casa del Rellotge-Sala Pepita
La Marina
Poliesportiu la Marina
La Marina
Poliesportiu les Tres Xemeneies
El Poble-Sec

LES CORTS

Casal de barri de la Mercè

SARRIÀ-SANT GERVASI

Centre cívic Casa Orlandai

Les Corts
Sarrià

GRÀCIA

Aula ambiental Bosc Turull

Vallcarca i els Penitents
Casal de barri Can Carol
Vallcarca i els Penitents
Casal de barri Cardener
La Salut
Centre Artesà Tradicionàrius
La Vila de Gràcia
Centre cultural popular la Violeta
La Vila de Gràcia
Centre de Recursos per Associacions Juvenils
La Vila de Gràcia
Espai Jove la Fontana
La Vila de Gràcia
Finca Salvador i refugi Plaça del Diamant
La Vila de Gràcia

HORTA-GUINARDÓ

Camp de futbol de Sant Genís
Sant Genís dels Agudells
Camp de futbol del Carmel
El Carmel
Can Crehuet
Horta
Casal de barri Font d’en Fargues
La Font d’en Fargues
Casal de joves Girapells
El Guinardó
Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó
Horta
Torre Jussana
La Clota

NOU BARRIS

SANT ANDREU

Ateneu l’Harmonia
Casal de barri Can Portabella
Casal de barri Torre de la Sagrera
Centre cívic Can Clariana Cultural

SANT MARTÍ

La Violeta de Gràcia, un equipament gestionat pel veïnat, a inicis dels anys 2000

BARRI

SANTS-MONTJUÏC

Ateneu Popular 9 Barris
Camp municipal de Ciutat Meridiana
Camp municipal de futbol Vallbona
Casal de barri Ateneu la Bòbila de Porta
Casal de barri de Prosperitat
Casal de barri la Cosa Nostra
Casal de barri Ton i Guida
Casal de joves de Prosperitat
Casal de joves de Roquetes
Centre cívic Can Basté
La Masia de la Guineueta
Poliesportiu Valldaura

DANi CoDiNA
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Casal de barri Bac de Roda de Poblenou
Casal de barri Besòs
Casal de barri de Diagonal Mar
Casal de barri de la Pau
Casal de barri del Poblenou
Casal de barri Espai Antoni Miró Peris
Casal de barri la Palmera
Casal de barri la Verneda
Casal de barri Provençals Ca l’Isidret
Casal de barri Vila Olímpica-Can Gili Nou
Casal de joves del Clot
Casal de joves del Poblenou-Can Ricart
Centre cultural la Farinera
Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou
La Central del Circ Fàbrica de Creació

La Trinitat Nova
Ciutat Meridiana
Vallbona
Porta
La Prosperitat
Can Peguera
Les Roquetes
La Prosperitat
Les Roquetes
El Turó de la Peira
La Guineueta
La Prosperitat
Sant Andreu de Palomar
Sant Andreu de Palomar
La Sagrera
El Congrés i els Indians
El Poblenou
El Besòs i el Maresme
Diagonal Mar
La Verneda i la Pau
El Poblenou
El Camp de l’Arpa
La Verneda i la Pau
La Verneda i la Pau
El Poblenou
La Vila Olímpica
El Clot
El Poblenou
El Clot
El Poblenou
Diagonal Mar

Font: Grup de Treball de Gestió Comunitària i Economia Solidària

De la Casa Orlandai a
El Poblet, un camí costerut
El suport entre entitats és
imprescindible perquè els
projectes de gestió ciutadana
puguin tirar endavant
CRisTiNA PAloMAR

La gestió ciutadana no és fàcil.
Requereix recursos suficients,
suport institucional i el compromís ferm de les entitats
impulsores amb el projecte,
sobretot els primers anys. En la
majoria dels casos és una gestació costeruda i l’assessorament
és imprescindible. A Barcelona,
dos dels referents són la Casa
Orlandai (Sarrià-Sant Gervasi)
i l’Ateneu Popular 9Barris (Nou
Barris) per la gestió exitosa
d’anys i l’aposta per la cultura com a eina de transformació
social amb la complicitat del
barri. “Els començaments són
durs i és imprescindible que les
entitats que estan gestant el

l

La majoria dels
equipaments gestionats
per entitats de barri
són fruit d’una lluita
veïnal d’anys per salvar
un espai emblemàtic

l

A mida que es consolida
l’equipament, creix
la demanda de més
activitats, i la falta de
personal posa el centre
contra les cordes
projecte no se’n desvinculin”,
afirma Enric Capdevila, membre de l’Associació Cultural
Casa Orlandai (ACCO).
Capdevila és, precisament,
la connexió entre la Casa Orlandai i l’Ateneu El Poblet de
Sagrada Família, un dels equipaments públics de gestió cívica més recents, que va obrir
les portes l’octubre del 2019
després de cinc anys de reivindicacions. “Vam optar per
la gestió cívica de les entitats
del barri, però va ser un procés molt lent. En paral·lel a la
feina del Districte, vam visitar
altres equipaments per conèixer com funcionaven”, explica
el portaveu de l’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família,
Joan Itxaso. Un dels que més
els va agradar va ser la Casa
Orlandai, i així és com Capdevila, també membre de la Plata-

E

forma de Gestió Ciutadana, va
acabar assessorant les entitats
del barri de Sagrada Família.
Orígens en la lluita veïnal
La majoria dels equipaments
gestionats per entitats de barri tenen en comú que són fruit
d’una lluita veïnal d’anys per
salvar un espai emblemàtic.
En el cas de Sarrià, va ser el
treball conjunt per conservar
l’antiga escola pública Orlandai, mentre que a Sagrada Família va ser el front comú per
evitar que l’antic cinema Niza
es convertís en un bloc de pisos
i un supermercat, com al final
va acabar passant. “Estàvem
en un moment molt complicat
amb dues posicions al barri:
seguir amb la lluita pel Niza o
acceptar la proposta del Districte. Vam fer un referèndum
on van participar més de 200
veïns i veïnes, i vam acceptar
la proposta”, recorda Itxaso.
La voluntat política -la
predisposició del Consistori
a donar suport a la iniciativa
veïnal- és un factor clau. En
el cas de Sarrià, el projecte –
inicialment enfocat als joves,
però al final convertit en un
espai intergeneracional obert
al barri el 2007- va tenir la sort
de coincidir amb la posada en
marxa dels centres cívics. “No
va ser fàcil i va caldre molta
voluntat política, però va ajudar molt que en aquell moment el Consistori apostava
per la gestió comunitària”,
destaca la directora de Casa
Orlandai, Natàlia Oliete.
Canvi de cromos
A Sagrada Família, el procés va
ser molt més complicat i no només per raons temporals i governs diferents. L’escull principal era que no hi havia cap
possibilitat de comprar l’antic
cinema del carrer de Provença
perquè l’operació immobiliària
privada havia rebut el vistiplau del govern de Xavier Trias
(CiU). El canvi de color polític
al Consistori i l’arribada a l’Eixample d’Agustí Colom (BComú) va facilitar les coses i es
va poder comprar la seu d’una
antiga fàbrica tèxtil, al carrer
Nàpols, a canvi de perdre el
Niza. “La figura clau va ser la
del regidor del Districte”, reconeix Itxaso, tot i que matisa
el seu mèrit: “Vam estar mig

Els centres cívics municipals
han enterrat els ateneus

AjuNTAMENT DE bARCEloNA-ARxiu

Visita d’obres amb les entitats veïnals de la Sagrada Família al que seria el futur ateneu El Poblet, el 2018

concurs per al bar, però va quedar desert i ara no descartem
que el gestioni la mateixa associació”, explica Itxaso.
La irrupció de la covid ha
estat un escull difícil de gestionar. El tancament de les
instal·lacions i l’adaptació dels
espais i les activitats a la pandèmia han complicat les coses.
“L’afectació de tenir tancat
tres mesos l’equipament va
ser brutal per als tècnics, els

l
CAsA oRlANDAi-ARxiu

Actuació al pati de la Casa Orlandai, gestionada pel veïnat de Sarrià

any sense poder explicar res
del projecte i les obres es van
fer molt malament”.
Mateixos problemes
Tot i els anys que separen els
projectes d’Orlandai i El Poblet, els reptes són compartits. Per començar, la falta de
recursos públics. Els convenis
firmats amb l’Administració
-ara qüestionats- fan curt, i
com remarca Capdevila, “és un
error pensar que el voluntariat
de les entitats cobrirà totes les
necessitats del centre”. A mida
que l’equipament es consolida, creix la demanda de més
activitats, i la falta de personal posa el centre contra les
cordes. “Els convenis marquen
molt, tot i que superem amb
escreix els objectius”, explica
Oliete. A El Poblet, el tema més
urgent és la gestió del bar de
l’ateneu, que no es va incloure
en el pressupost. “Vam fer un

Treball en
xarxa, i arreu
Malgrat les peculiaritats
territorials de cada espai,
el nexe en comú és el
treball en xarxa de la
Plataforma de Gestió
Ciutadana. Creada el 2009,
agrupa els equipaments
públics més actius, com ara
la Casa Orlandai, l’Ateneu
9Barris, l’Harmonia o
la Lleialtat Santsenca.
“Compartim iniciatives
i ens donem suport mutu”,
explica Enric Capdevila, de
l’ACCO. L’acompanyament,
però, no es queda a
Barcelona. Amb la creació
de la Xarxa d’Espais
Comunitaris (XEC) “hi
ha la vocació d’estendre
la gestió comunitària
a tot el país”, conclou.

Amb la pandèmia, els
equipaments han fet
mans i mànigues per
adaptar-s’hi i recuperar
el ritme amb la
complicitat del barri
talleristes i el veïnat; i les mesures anticovid requereixen
més recursos i més personal”,
explica Oliete. El mateix ha
passat a Sagrada Família. “No
tenim prou mans per arribar a
tot”, explica Cristina Sans, directora d’El Poblet.
Tanmateix, malgrat l’impacte de la pandèmia, aquests
equipaments han fet mans i mànigues per adaptar-s’hi i recuperar el ritme amb la complicitat
del barri. Queda per resoldre,
però, un altre problema compartit: el de la implicació dels
joves. “La majoria d’activitats
són per a la mainada i la gent
gran, el jovent encara no ha fet
seu l’ateneu”, lamenta Sans. El
mateix explica Oliete: “El jovent no se sent interpel·lat i és
un mal endèmic. Intentem involucrar-lo en la programació del
centre, però costa molt”.

MARiA fAvà
peRiodistA

n la transició, una de les
reivindicacions dels barris joves de Barcelona era
aconseguir ateneus populars gestionats des de baix, per la
mateixa gent que havia creat les associacions de veïns. Però el primer
ajuntament sortit de les urnes ja va
decidir que era millor controlar les
entitats des de la plaça de Sant Jaume que deixar fer als “indis metropolitans”, un qualificatiu despectiu
que va fer fortuna. Aquests indis havien aconseguit, en menys d’una dècada, poder de convocatòria i influir
en les decisions de Socias Humbert,
que va ser l’últim alcalde escollit a
dit. Però el primer alcalde sortit de
les urnes, Narcís Serra, no era, ni de
bon tros, tan dialogant ni tan llest
com en Socias. I va tancar la mà al
diàleg. No va escoltar els crits del
carrer. I els seus portaveus van deixar clar que s’havia d’acabar allò de
“qui més crida, més aconsegueix”.
Molts anys després, quan Socias
ja estava malalt, va voler sopar i
acomiadar-se dels quatre periodistes que vàrem ser testimonis del seu
mandat. Va convocar una trobada
en un restaurant del Poblenou i a
mig àpat em va dir: “Una de les coses de les que estic més satisfet és
haver aconseguit recuperar l’ateneu
la Flor de Maig”. Va ser, realment,
el primer ateneu reconquerit de la
ciutat. Però l’embolic administratiu
que hi havia darrere de l’edifici, que
va ser expropiat després de la guerra civil, va impedir que la recuperació fos plena i l’immoble va restar de
lloguer durant 40 anys més fins que
una nova mobilització popular va
obligar l’Ajuntament a comprar-lo
durant el mandat del Xavier Trias.
Va ser com el piano dels estudis de
Miramar de TVE, que va estar sempre de lloguer, i amb el que l’ens públic va arribar a pagar s’hauria pogut comprar una orquestra sencera,
amb piano de cua inclòs.
Por al moviment veïnal
Però aquell primer i solitari èxit no
va anar a més. Després de les primeres eleccions, el regidor i abans activista veïnal Jordi Vallverdú es va
encarregar dels centres cívics. I com
recorda Andrés Naya en les seves
memòries encara inèdites, “l’aposta
de Vallverdú no eren els ateneus
populars sinó els centres cívics com
a part de l’administració municipal.
No acceptava l’autogestió i allargava el temps amb pintoresques excuses i no s’avançava”. Naya, en parlar
de l’Ateneu Popular de Nou Barris
que s’havia de fer en l’antiga planta
asfàltica, diu que els nous regidors
no acceptaven “ni el nom d’ateneu
popular, ni la gestió directa, i suprimien les paraules Nou Barris”.
I aquesta va ser la postura inamovible de la plaça de Sant Jaume

mes de febrer d’aquest any va sortir
publicat el llibre L’espoli franquista dels ateneus catalans, escrit per
Neus Morán. Segons aquesta historiadora, que fa anys que investiga
aquest robatori, de les 19.500 entitats que hi havia a les comarques
de Barcelona l’any 1936 només unes
mil van arribar vives al 1966, quan
es va donar per acabada la purga
franquista legitimada per la llei de
responsabilitats polítiques del 9 de
febrer de 1939: “Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán pérdida
absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes. Estos
pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado”. D’acord amb aquesta llei i fins al 1966 es van requisar
en el conjunt de Catalunya 291 propietats del moviment associatiu.
Una llarga agonia
El barri del Poblenou abans de la
guerra civil es podia considerar un
laboratori sociològic perquè hi convivien bastant pacíficament 24 entitats de tarannà divers, a més de les
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Els centres cívics i casals de barri creats
per l’Ajuntament no van permetre florir
els ateneus populars que reivindicaven
els barris, i estan acabant de rematar
les entitats tradicionals

ARxiu hisTòRiC DEl PoblENou

Reivindicació de la Flor de Maig com a ateneu popular, el 1977

davant de les altres peticions d’ateneus populars que els ciutadans volien a Can Golferichs, a les Cotxeres
de Sants i Sant Andreu, al Casinet
de l’Espanya Industrial, a l’antiga
fàbrica de la Sedeta, al Born...
Quan es debatia la Constitució
espanyola es va proposar que s’inclogués les associacions de veïns en
l’article setè en què ja figuraven els
sindicats i els col·legis professionals.
Altres articles ja reconeixien les cooperatives i les organitzacions de consumidors. Però el moviment veïnal
feia massa por. I no es van incloure
les associacions veïnals perquè el
PSOE es va abstenir. Temien que la
democràcia directa practicada des de
feia anys pels moviments veïnals es
convertís en un contrapoder. L’intellectual, periodista i escriptor Manuel Vázquez Montalbán reflexionava
sobre aquesta primera gran frenada
democràtica en el llibre Barcelona en
lluita, i ho feia, com sempre, en un
llenguatge que entén tothom: “No va
ser així, en part per les regles de joc
imposades per la Transició, en part
per la covardia de les formacions polítiques d’esquerra, que van témer el
basisme desestabilitzador dels moviments socials i, molt preferentment,
el dels veïns. La pèrdua de protago-

nisme dels moviments socials va repercutir en la progressiva mediocritat de la democràcia participativa”.
La paradoxa és que al centre cívic
que es va obrir a Vallvidrera li hagin
posat el nom de Vázquez Montalban.
No s’han llegit el llibre.
Extensió de la gestió privada
Però tornem al carrer. Ara Barcelona té un ateneu popular a Nou
Barris dedicat al món del circ, un
ateneu a la Farinera del Clot gestionat per les entitats del barri i la Flor
de Maig que funciona a batzegades.
La resta, són centres cívics i casals
de barri i la majoria de gestió privada que costen a l’Ajuntament una
quantitat que no hem pogut saber.
Un altre tema a investigar és com
es fa aquesta gestió privada i si els
usuaris l’aproven o la suspenen.
Anem pels casals i ateneus tradicionals dels barris històrics. El
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El regidor i abans activista veïnal Jordi
Vallverdú es va encarregar dels centres
cívics. I com recorda Andrés Naya,
la seva aposta no eren els ateneus
populars: “No acceptava l’autogestió”

vinculades a partits i a sindicats. En
el conjunt de Sant Martí hi havia 60
cooperatives i 30 corals. Tot aquest
floret va quedar reduït a la mínima
expressió el 1939. Només l’Aliança,
el Centre Moral i l’Ateneu Colón van
sobreviure fent actes d’adhesió, de
grat o per força, al Nuevo Régimen.
La cooperativa Flor de Maig va desaparèixer aviat i l’Artesana va anar
a terra, i en el solar es va aixecar un
bloc d’habitatges. Quan la repressió
va anar de baixa i el moviment associatiu autòcton podria haver revifat,
el canvi de costums els va fer perdre
socis i activitats, i l’oferta lúdica que
van oferir els centres municipals
va acabar de rematar les entitats
històriques. Primer va ser el centre
cívic de Can Felipa i després se’n
van obrir més; el casal de barri de
la Vila Olímpica, el casal de barri de
la Rambla, el de la Llacuna, el del
Camí Antic de València, el de Diagonal Mar, el de Bac de Roda...
L’Ateneu Colón va desaparèixer
el 2014 després de trenta anys d’agonia. També va baixar la persiana
Pau i Justícia, que a més de cooperativa era una entitat social. L’edifici
es va convertir en la Sala Beckett.
L’Aliança ha arribat a complir els
150 anys gràcies a l’acústica prodigiosa de la seva sala, però fa poques
activitats pròpies. El Centre Moral
s’ha reinventat i combina la tradició
dels Pastorets i la coral amb la modernitat que han aportat els joves.

