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< L’entrevista >
“Les associacions fomenten el tarannà democràtic”
Roser Argemí d’Abadal, Medalla d’Honor de la Ciutat i membre de la FAVB
Entrevista El Tinter Il·lustració: Maria Beitia

De parlar segur i mesurat, però contundent, Roser Argemí porta tota la vida lluitant pels interessos
dels barris des d’entitats locals i ciutadanes. Es va iniciar en aquesta pràctica democràtica al barri
de la Sagrada Família dels setanta, i després va anar a l’Associació d’Amics de Vallvidrera.
Posteriorment, va afiliar-se a la FAVB, d’on va ser presidenta entre el 1995 i el 1998. Col·labora a
La Veu del Carrer i a La Vall de Vidre, i li van concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat l’any 2003.
Quan li preguntem per la seva trajectòria, la
Roser Argemí no només ens explica el seu
periple per diferents associacions, sinó que
ens exposa tota una declaració de principis.
He entès que la meva manera de ser cívica i de
complir amb les meves obligacions de cara a
la ciutat, és fer-ho a través d’alguna entitat
associativa, i una associació de veïns m’agrada perquè és una manera de superar els teus
interessos particulars i defensar els del barri.
Hi pots treballar amb gent de mentalitats
diferents i de partits polítics diferents; per
això sempre m’ha agradat més militar com a
veïna que dins d’un partit polític.

> ¿Considera que Barcelona és una ciutat
participativa?
De portes enfora, sí; però des dels organismes municipals, sembla que es vulgui donar
tanta importància a l’individu com al col·lectiu, i jo en això no hi estic d’acord. És evident
que els col·lectius han de tenir un codi ètic i
unes normes democràtiques, però no pot
tenir mai el mateix valor l’opinió d’un ciutadà que l’opinió d’un organisme que intenta reflectir els problemes de tot un col·lectiu. Crec que l’Ajuntament no ha fomentat
els col·lectius que li fan la crítica, quan la crítica l’hauria d’entendre com a constructiva,
que no té per què ser l’opinió bona, però que
és més valuosa que la d’un expert. Considero
que Barcelona és una ciutat que ha avançat
molt en participació, i s’ha apuntat a totes
les coses des del punt de vista formal, però
jo crec que encara la majoria de polítics no
creuen en la participació tal i com jo l’entenc. Nosaltres fem política com a col·lectius, però ha de ser un parlar d’igual a igual.
Ara hi ha moltíssims organismes de participació, però si aquesta participació crea unes
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expectatives totalment falses, perquè el que
allà es decideixi no arribarà enlloc, vol dir
que hi ha alguna cosa que falla. Crec que
també serà en funció de la pressió que
nosaltres, els ciutadans, anirem fent; per
això hi ha tantes plataformes i grups, perquè no es troben els canals de comunicació i
influència adients.
> ¿Com és l’àmbit territorial de la
participació?
Des de fa deu anys, les associacions veïnals
han passat per una davallada molt forta,
perquè moltes no s’han posat al dia, i per
això han sortit molts altres organismes de
defensa d’interessos col·lectius: grups de
joves, plataformes, grups puntuals “en
contra de”. Això vol dir que no hi ha hagut
els canals, o potser tal vegada la gent no ha
volgut cedir als interessos col·lectius. Però
des del punt de vista territorial veig positivament que hi hagi molts nivells diferents
de participació, tot i que l’Ajuntament no
sap canalitzar el que li arriba per canviar
algun dels seus hàbits. I jo sóc molt crítica
amb els polítics, que difícilment saben
reconèixer com han influït les aportacions
dels ciutadans en el seu canvi de parer i en
la millora de la ciutat. Si tenim les Rondes
que tenim ara, és perquè Nou Barris es va
aixecar en un moment determinat.
> ¿Com valora el nivell participatiu dels districtes i barris?
Jo estic a Sarrià - Sant Gervasi, i quan vaig
ser presidenta de Vallvidrera, anava a tots
els plenaris i estava encantada perquè era
un moment en què es podia participar en
tots els punts de l’ordre del dia. Ara només hi
ha els precs i preguntes, i ho has de dir per
endavant i per escrit. Actualment, almenys al
nostre districte, és decebedor, perquè et fan
callar, no et donen la paraula, i no crec que
això sigui manera de participar, almenys en
aquest cas, que conec a través dels meus
companys de la junta. No crec que en aquest
moment serveixin per a res més que per a
enfrontaments dialèctics. En aquest
moment, no hi crec en aquest sistema.
> ¿Quin paper tenen les xarxes associatives
per fomentar la participació veïnal?
Pasqual Maragall ens va dir una frase quan
marxava de l’alcaldia: va dir que érem com
les ramificacions sanguínies dels extrems
de les mans. Com si nosaltres estiguéssim al
territori i ajudéssim a la gent a participar.
Intentem defensar uns valors col·lectius per
millorar el nostre entorn, i per a això cal
dedicació, ser receptiu i saber-ho explicar.
Molta gent et veu com un “polític frustrat”,
però crec que hi ha gent que li agrada fer

coses pel col·lectiu i discutir-les. Les associacions de veïns, com tota mena d’associacions culturals i esportives, serveixen per
fomentar el tarannà democràtic.
> ¿Tenen mitjans efectius per canalitzar les
seves propostes?
No em queixo tant dels mitjans, com de la
receptivitat per part dels polítics. No són els
mitjans —que de segur que si s’apostés per
tenir aquest assessorament alternatiu, n’hi
hauria més—, sinó la influència que puguin
tenir les opinions d’aquests col·lectius en la
seva presa de decisions. Els funcionaris de
l’Ajuntament haurien d’entendre que el ciutadà és el seu client real.
> ¿Com han evolucionat les coordinadores
d’associacions de veïns?
Les coordinadores sorgeixen quan alguna
persona o entitat veu clar que la única
manera de treballar per un territori és
aliant-se en coordinadores. Quan falla
aquest lideratge, sobretot per part d’una
persona, la coordinadora decau. Costen de
mantenir perquè la gent no té prou temps
per veure la necessitat d’agrupar-se per
tenir més força dins del districte. La gent té
un temps determinat, i hi ha d’haver gent
disponible per anar a més reunions i fer el
feed-back a l’organització de base.
Necessitem també formar líders per fer
avançar aquests organismes; tot i que jo
crec molt en els equips, calen líders per tirar
endavant.
> ¿Com es pot animar als joves a participar
més activament?
Aquesta és la gran pregunta. Jo no em preocupo, perquè tinc clar que les associacions
de veïns serveixen a la gent que està arrelada al barri, i que té necessitats familiars.
Entenc que els joves veuen rígid o piramidal
el tipus d’organització, i es busquen altres
organitzacions. Però en el moment en què
formen una família, i els fa falta l’esplai o
l’escola, veuen útil estar en algun organisme associatiu del territori.
> ¿Els immigrants s’integren en la participació veïnal?
Encara els costa. Hi ha les associacions d’immigrants, amb les quals crec que hauríem
de treballar molt més conjuntament. A la
FAVB tenim un programa que consisteix, a
través de les escoles, a intentar tenir una
fotografia del barri. Es detecten coses i fem
anàlisi, però els immigrants encara n’estan
una mica al marge. A la Fundació del Casc
Antic volem intentar inserir-los, i que vegin
que també per allà poden defensar els seus
interessos.

Hi ha tantes plataformes
perquè
no es troben els
canals de
comunicació
adients
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< el Tema de portada >
”

A Barcelona es participa
Text Participació Ciutadana

Processos de
participació

Presentació
Barcelona ha demostrat al llarg del temps la implicació de les
persones en els afers de la ciutat a través de les múltiples formes d’organització.
Des de l’Ajuntament de Barcelona impulsem noves formes de
participar-hi col·lectives i individuals. Des de fa uns vint anys
s’han creat nous òrgans on la ciutadania està representada, es
potencien processos i mecanismes de participació
www.bcn.cat/participació

Participar? Com ho
puc fer?
Tothom pot participar en les decisions
que afecten Barcelona a través dels diferents òrgans d’àmbit de ciutat o de districte que incorporen directament la veu
de la ciutadania.
L’Ajuntament també impulsa processos
de participació quan hi ha qüestions
importants, com ara reformes urbanístiques, plans d’equipaments i altres temes
d’impacte ciutadà.

Consell de Ciutat
Presidit per l’alcalde de Barcelona, el
Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació. A més dels grups
municipals, també hi és representada la
ciutadania a través dels consells sectorials i de districte, les associacions i institucions de la ciutat. Així mateix, en formen part tècnics municipals, persones
d’especial rellevància i d’altres seleccionades aleatòriament del registre
ciutadà.
El Consell de Ciutat intervé en les grans
línies de la política i la gestió de la ciutat
a través de la participació en el Programa
d’actuació municipal, els pressupostos
municipals i els grans projectes de ciutat,
alhora que coneix de primera mà els
resultats de la gestió municipal.

a la
El 2006 es van identificar
ciutat i als districtes 13
ció,
mecanismes i de participa
64 processos participatius
ció.
i443 òrgans de participa

Quan hi ha un projecte que implica
significativament els veïns i veïnes, s’impulsen processos de participació. Aquesta manera de treballar conjuntament els representants municipals, els tècnics de
l’Ajuntament i la ciutadania és
molt significativa en el cas de
plans d’actuació d’un barri, projectes de remodelació urbanística,
programes de desenvolupament
comunitaris o planificació de nous
equipaments esportius, socials i
culturals. La bona informació i
comunicació és essencial en
aquests processos.

Audiències públiques
Audiència pública de l’estat del districte
Regularment té lloc, a cada districte, una audiència pública
oberta a tota la ciutadania i a les entitats. S’hi pot tractar qualsevol tema i cal sol·licitar la intervenció per escrit.
> www.bcn.cat/participacio/ca/districtes.htm
Audiència pública als nois i noies
Un dia l’any se celebra al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona una audiència als nois i noies de 12 a 16 anys, en què
lliuren a l’alcalde i als regidors i regidores un manifest de conclusions i propostes sobre un tema d’interès ciutadà que han
debatut en un procés col·lectiu.
> www.bcn.cat/imeb/audiencia
Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals
Mitjançant un espai a internet, i abans de l’aprovació definitiva
del pressupost i les ordenances fiscals, la ciutadania i les associacions poden formular propostes o suggeriments que es recullen en l’Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals.
> www.bcn.cat/participacio

Els òrgans de participació
Hi ha òrgans de l’Ajuntament que estan oberts a la participació a títol individual, com el Consell de Ciutat o
els Consells Ciutadans de Districte.
En d’altres, la participació es vehicula a través de les entitats i associacions especialitzades en un tema
determinat (educació, dones, gent gran, mobilitat, comerç, etc.).

Les normes reguladores de la participació ciutadana
Amb aquestes normes, Barcelona es compromet a garantir la participació i a promoure-la activament.
Les normes despleguen aspectes recollits a la Carta Municipal i altres compromisos relatius a la participació
ciutadana.

El registre ciutadà
Tothom que vulgui
participar ho ha
depoder fer i
l’Ajuntament li ho ha
de facilitar.

El registre ciutadà permet formar part a títol individual del Consell de Ciutat, màxim òrgan
participatiu de Barcelona, o del seu equivalent als districtes, el Consell Ciutadà de Districte. També
permet participar en altres processos, com el debat del programa d’actuació municipal o el programa
d’actuació als districtes.
Per inscriure-s’hi només cal emplenar un formulari que trobareu a www.bcn.cat/participacio.

Consell Municipal d’Associacions
El febrer de 2007 s’hancon
stiuït el Consell deCultura
i el
del’Habitatge Social.

El Consell Municipal d’Associacions de Barcelona (www.bcn.cat/cmab) és l’òrgan de reflexió, debat i
seguiment de les polítiques públiques de participació. Les associacions hi són representades territorialment
i temàticament. Per poder ser escollides com a representants, les associacions han d’estar inscrites en el
Fitxer General d’Entitats Ciutadanes.

Participació als districtes
El Consell de Districte és l’òrgan de representació i participació col·lectiva i té previstos mecanismes propis
per a la intervenció de les persones i entitats que ho sol·liciten.
En l’àmbit dels districtes, el Consell Ciutadà de Districte canalitza la participació directa dels ciutadans i ciutadanes, de les associacions i de la resta de consells sectorials de participació del districte.
Els ciutadans i ciutadanes també poden participar a les comissions consultives de govern, a les comissions de
treball i als consells d’equipaments dels districtes.

Òrgans de participació sectorials
Els consells sectorials fomenten processos de participació amb les entitats, ja sigui en el conjunt de la ciutat o en cada districte i en temes
concrets. Els componen representants de les entitats, un regidor de cada grup del consistori, tècnics municipals i persones expertes.
Principals consells sectorials de ciutat
Consell Escolar Municipal
Consell de Consum
Pacte per la Mobilitat
Consell de Coordinació Pedagògica
Consell de Convivència, Defensa i Protecció
dels Animals
Consell de la Formació Professional i Ocupacional
Consell de Cooperació

Consell Municipal d’Immigració
Consell de Cent Joves
Consell Municipal d’Associacions de Barcelona
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
Consell de Gais, Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals
Consell de les Dones
Consell Assessor de la Gent Gran

Consell de Benestar Social
Pla Estratègic de l’Esport
Consell del Poble Gitano
Consell Ciutat i Comerç
Consell Econòmic i Social
Consell de Cultura
Consell de l’Habitatge Social
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< Xarxes associatives >
A Barcelona gaudim d'un teixit associatiu actiu i plural.
En aquest apartat veurem de quina manera contribueixen les xarxes associatives a fer dels 10 districtes de la
ciutat un lloc millor per a conviure-hi.

Barcelona), que va mobilitzar més de dues mil persones vinculades a
l’associacionisme educatiu de la ciutat per demanar més reconeixement; o les sessions “Joves Associats/ades parlen de convivència als
IES”, que va iniciar la Coordinadora l’any 2005 i que aquest curs s’han
estès als centres de secundària de quatre districtes més de la ciutat.

1

Ausiàs Marc, 60 | 08010 Barcelona | 932 655 217 |
coordinadora@eixample.org | joves@eixample.org |
www.eixample.org

i

< FUNDACIÓ TOT RAVAL > Tot Raval es va constituir el 18 de
març del 2002 fruit de l’acord d’un seguit d’entitats, institucions, empreses i persones per crear un òrgan per impulsar i
facilitar la millora del barri. La voluntat era constituir-se com un
generador de sinergies que permetés optimitzar els recursos existents i vetllés per donar resposta a les necessitats i els interessos
de la ciutadania del barri. En aquest sentit, l’objecte de la Fundació
és la promoció dels projectes i activitats orientats a afavorir el
desenvolupament del Raval en els àmbits social, econòmic i cultural,
el suport a iniciatives per a la millora del barri i la realització d’estudis i projectes relacionats amb la convivència, la integració i la participació social al barri, tot posant èmfasi especial en els col·lectius
d’immigrants, de gent gran i d’infants. Les línies de treball principals són el coneixement i l’anàlisi del territori, el treball en xarxa, la
comunicació i la generació d’idees i projectes comunitaris. Per treballar aquests temes d’una manera operativa, s’han articulat diverses comissions i grups de treball dividits en tres àmbits diferenciats:
el social, l’econòmic i el cultural. Actualment, Tot Raval està format
per cinquanta-cinc membres.

i
Plaça Caramelles, 8, 08001 Barcelona | Tel.: 93 442 68 68
info@totraval.org | www.totraval.org

2

<COORDINADORA INFANTIL I JUVENIL DE L’EIXAMPLE> La
Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample era, des del 1994 i
fins no fa gaire, la plataforma territorial juvenil que aplegava
els esplais, agrupaments escoltes i centres juvenils del districte de
l’Eixample. Tanmateix, des de la celebració d’una assemblea extraordinària, el passat 6 de febrer, la Coordinadora ha fet un pas endavant integrant en la seva estructura entitats juvenils d’altres tipus:
culturals, estudiantils, polítiques, etc., tot esdevenint un consell de
joventut de districte.
L’ampliació de la Coordinadora permetrà augmentar la capacitat de
resposta i d’acció i que la nova plataforma territorial assumeixi un
paper més decisiu en les polítiques de joventut del districte. Amb un
nou projecte per a l’any 2007 i un nou equip de coordinació, la
Coordinadora comença una etapa en què pretén guanyar més força i
ser més representativa amb l’objectiu de tirar endavant nous projectes i augmentar la capacitat per parlar amb l’Administració.
Alguns dels exemples de projecte en què la plataforma territorial ha
participat darrerament són: la Marxa Educativa (que neix d’una proposta de la Coordinadora assumida pel Consell de la Joventut de

1

2

3

< SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA
BORDETA> L’experiència de la cogestió: Cotxeres de Sants i
Casinet d’Hostafrancs
El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és la
federació d’associacions d’aquest territori. Destaquen entre les
seves finalitats essencials el foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana.
Una de les experiències participatives més rellevants en aquest territori és la cogestió, un model que es va iniciar el 1994 amb el centre
cívic Cotxeres de Sants. Aquest nou model de gestió cultural, impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona i el Secretariat d’Entitats, va ampliarse quatre anys després repetint la mateixa fórmula amb el Casinet
d’Hostafrancs. Per tant, són dos centres cívics que pertanyen a un
mateix projecte, un projecte comú. La cogestió garanteix que els centres cívics estiguin oberts al veïnat i a les entitats, que ofereixin serveis i que siguin espais d’interrelació associativa i de dinamització.
La cogestió genera un joc d’equilibris en el qual la participació i implicació de les entitats és fonamental. Les associacions tenen representació en els òrgans de govern (Consell de Centres Cívics i Comissió de
Govern) i també participen en la programació d’activitats dels centres cívics a través de les comissions organitzadores. El seu paper,
per tant, és actiu i té caràcter decisori; això afavoreix que el funcionament dels centres cívics sigui més proper al teixit associatiu i a la ciutadania, i que aquest model pioner a la ciutat de Barcelona s’hagi
consolidat després d’una dècada llarga de trajectòria.

i
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Sants, 79 | Tel.: 93 291 87 01 | info@secretariat.cat |
www.secretariat.cat

4

< PLATAFORMA INFANTIL I JUVENIL DE LES CORTS > El passat 18
de març, la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts va organitzar la tercera calçotada popular de Les Corts. Més de 150
persones, veïns i veïnes varen compartir un àpat amb les entitats
juvenils del barri. L’objectiu d’aquesta activitat, com la de tota la
resta d’activitats que organitza i promou la Plataforma durant tot
l’any, no és cap altre que el de fomentar i enfortir el teixit associatiu
juvenil del districte, donar a conèixer i fer visible la feina que durant

3

4
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< Xarxes associatives >
tot l’any realitzen els/les joves associats/des del districte i, sobretot, generar i fomentar espais de convivència i relació entre les persones perquè Les Corts no sigui un barri-dormitori, sense cap mena
de vida ni relació entre les persones que hi viuen.
La Plataforma treballa tot l’any perquè Les Corts no perdi aquest
esperit de poble, on tothom es coneix, es saluda, s’ajuda i es reuneix
al carrer per compartir, taula, conversa, festa, i com diuen alguns
cortsencs, “catxondeio”. La propera cita: la Revetlla de Sant Pere
(dissabte 30 de juny), amb el Foc i Rock al barri de Les Corts. Hi esteu
tots/es convidats/des!!

i
Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 | 08028 | BARCELONA |
Tel.: 932 916 462 | Fax: 932 916 468

brós col·lectiu associatiu voluntari i anònim agrupat en diverses
associacions veïnals va donant dia a dia forma i color a una de les
manifestacions tradicionals i culturals més importants de
Catalunya: la Festa Major de Gràcia.
Cada 15 d’agost els graciencs exposen als ulls dels sorpresos vianants el resultat d’uns treballs que capgiren per un curt espai de
temps la fredor i la grisor dels carrers de la vila convertint-los en escenaris idíl·lics plens d’activitats per a tothom.
Un model participatiu en vies d’extinció? Els temps ho dirà, però
mentre hi hagin persones carregades de romanticisme i amb un fort
arrelament a la cultura gracienca i a la relació veïnal, la Festa Major
té el futur assegurat. Per molts anys!!

i
www.festamajordegracia.org

5

< CASA ORLANDAI > Casa Orlandai és una associació formada
per un conjunt d’entitats, col·lectius i persones vinculades al
barri de Sarrià, que vol dinamitzar i desenvolupar el teixit
social al voltant de l’edifici de l’antiga escola Orlandai.
El passat dia 28 de febrer, constituint-se l’Associació Casa Orlandai es
va tancar una etapa i se’n va obrir una de nova. Per a les entitats que
han tirat endavant aquest projecte, s’han tancat uns anys que han
estat un repte d’enginy per trobar l’equilibri entre l’esforç i el treball
desinteressat dels seus membres i fer realitat un projecte comú. Per al
barri de Sarrià, s’ha obert un nou equipament, amb un nou model de
gestió cívica, el qual cedeix a una xarxa d’entitats la gestió de la Casa.
Des de l’Associació hi ha la ferma vocació i intenció que la Casa
Orlandai sigui un espai públic col·lectiu per desenvolupar les activitats de cada entitat que la conformen. La finalitat és expandir
aquestes activitats al veïnat i a la resta de col·lectius per potenciar
el desenvolupament de l’art i fomentar dinàmiques participatives i
de coordinació que promoguin el civisme solidari, la convivència i la
transformació social, dins de Sarrià, i aconseguir així un barri més
participatiu i cohesionat amb projecció de districte i de ciutat.
La Casa Orlandai vol ser un lloc de trobada intergeneracional, un
espai d’intercanvi d’idees i de coneixement, en què es potenciï la
creació col·lectiva, l’accés a noves tecnologies, el manteniment i
actualització de les tradicions i els costums, etc.
En definitiva, la Casa Orlandai neix per esdevenir un bé valuós per al
barri, on el gaudi sigui sinònim de convivència creativa i activa, i per
ser l’aixopluc on puguin créixer valors que ens encaminin a una cultura per la pau.

i
Jaume Piquet, 23-25 | casaorlandai@gmail.com |
www.casaorlandai.com

6
5

< FEDERACIÓ DE FESTA MAJOR DE GRÀCIA > Si volem un exemple de model participatiu constant i tenaç el trobarem a la
Festa Major de Gràcia. Any rere any i sense pauses, un nom-

6
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< COORDINADORA D’ENTITATS D’HORTA> La Coordinadora
d’Entitats d’Horta, integrada per associacions de tots tipus del
barri d’Horta, discuteix activament sobre temes diversos de participació ciutadana. Com a coordinadora, estan al Consell de Districte, i
la seva presidenta és alhora la representant del districte d’HortaGuinardó al Consell de Ciutat. La coordinadora debat temes urbanístics, accessibilitat, seguretat, transport públic, etc., i prenen postures
per portar-les al plenari, com al Consell Ciutadà. També s’encarrega
d’organitzar la Festa Major, que dura una setmana i comença el segon
dissabte de setembre. Se n’ocupa un òrgan molt important, la
Comissió de Festes, on està representat el Consell de Joventut.
Els actes més importants, a part de la Festa Major, són la participació
en la Cavalcada de Reis, i el Teatre de la Coordinadora, que és una
activitat que ens ajuda a interrelacionar-nos entre les diferents entitats, a més de recaptar fons de la Festa Major, la nostra activitat clau.
També ha organitzat sortides culturals, com la visita a Can Ferrat
(Sitges) amb motiu de l’any Rusiñol, i l’homenatge a Machado.
Sempre fem aquestes activitats amb l’objectiu d’interrelacionar el
teixit participatiu del barri, i hem aconseguit avançar molt en la relació cordial entre elles, i en que es tinguin en compte mútuament, el
que facilita la promoció d’iniciatives pel benefici del barri. Una mostra de l’èxit és que totes les entitats participen en les activitats que
fan altres membres de la coordinadora.
La Coordinadora d’Entitats d’Horta s’integra per l’Associació de Veïns
del Barri d’Horta, Ateneu Hortenc, Casal de Gent Gran Canigó, Centre
Parroquial d’Horta, Club Tenis d’Horta, Diables d’Horta, Dones d’Horta,
Esplai Isart Flor de Neu, Federació de Comerciants d’Horta, FOC – Dracs
i Dialbes, Foment Hortenc, Grup Coral Horta, Grup de Petanca
Coïmbra, Grup Sardanista d’Horta, Penya Blaugrana d’Horta, Unió
Esportiva Horta, i Unió Excursionista Horta.

i
Sant Tomàs, 30 casa | Tel. 933 574 210 | Mòbil: 696.179.018
(Roser Vallhonesta – Presidenta)
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< Xarxes associatives >
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< PLA COMUNITARI DE ROQUETES > Projecte ‘Tallers alternatius al
IES Guineueta’. Aquest curs 06-07 és el segon any en que es desenvolupa el projecte al IES Guineueta que ve marcat per l’aposta d’apropar l’educació reglada i el lleure. El projecte sorgeix en el marc de la
Comissió d’Educació del Pla Comunitari de Roquetes on treballen plegats
referents de la xarxa de serveis públics i entitats per promoure l’educació en un sentit ampli, a partir d’un anàlisi conjunt de necessitats i oportunitats al territori. Així, el projecte va néixer aprofitant les possibilitats
que suposava l’arribada del Pla d’Entorn (Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya- Pla Entorn als barris de Roquetes, Canyelles i
Trinitat Nova) amb els següents objectius:
– Apropar els joves (amb especial atenció a la franja de 12-16 anys)
als recursos del seu entorn.
– Resposta conjunta (serveis, equipaments i entitats) a alternatives
educatives de lleure al territori.
– Enfortiment de la xarxa de joves i recursos existents.
La valoració de la feina feta fins al moment és força positiva, destacant alguns aspectes que es considera que han estat clau pel seu bon
desenvolupament:
– Aposta del IES per treballar al costat del territori.
– Contractació d’una figura de coordinació que actua com a referent
pels nois i noies, i que a més articula les diferents ofertes i programacions pels joves als barris que envolten el centre educatiu.
– Creació d’una comissió específica de treball que funciona com a
espai de coordinació a nivell de joves de franja (interbarris).
Però també en aquest projecte s’ha posat en evidència la manca de
recursos relatius als joves de franja. Entitats i serveis ens hem posat
les piles per aprofitar al màxim el que tenim, però no ens hem d’oblidar que també les administracions han d’apostar per treballar amb
una població amb molt per fer, molt a dir, i encara molt per créixer i
desenvolupar-se.

i
Pla Comunitari Roquetes: pcr@noubarris.net |
www.noubarris.net/pcroquetes

9

<TAULA DE JOVES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU> La Taula de
Joves és la coordinadora d’entitats juvenils del districte de
Sant Andreu. És un espai de relació, coordinació, treball i
representació de les associacions i grups de joves que, organitzades, tiren endavant iniciatives conjuntes de difusió de la seva tasca,
promoció de la participació i suport a les persones joves.
Actualment, la Taula de Joves, les seves associacions i la consellera
de Joventut del districte organitzen l’Espai Jove de la propera
Mostra d’Entitats del districte que tindrà lloc al parc de la Pegaso
els dies 19 i 20 de maig. Properament, també organitzaran debats
amb membres de les organitzacions polítiques juvenils del districte
amb motiu de la celebració de les eleccions municipals. D’altra

8

9

banda, les entitats educatives dels districte van fent un diagnòstic
de la seva situació per poder dur a terme iniciatives i fer propostes
que ajudin a solucionar algunes de les seves mancances.
L’any passat, la Taula de Joves va celebrar el seu cinquè aniversari.
Cinc anys d’activitat que han donat com a resultat projectes com
ara l’“1, 2, 3, P”, de promoció de la participació de l’alumnat de
secundària, o el “Protecting People”, de promoció de la salut jove.
Així mateix, la Taula de Joves ha fet diverses propostes en favor
d’una mobilitat sostenible per al Pla Sant Andreu - la Sagrera i ha
donat suport a diferents projectes i iniciatives dutes a terme per
grups de joves, a través de la gestió del Viver de Projectes Juvenils
del Centre Garcilaso. També ha fet una tasca d’articulació i seguiment de les demandes comunes de les entitats juvenils del districte, a través, per exemple, del procés d’elaboració del Pla d’actuació
del Districte.

i
Taula de Joves de Sant Andreu: Juan de Garay, 116-118 |
08027 Barcelona | Tel.: 932 431 717 | Fax: 932431710 |
taula@tauladejoves.org | www.tauladejoves.org

10

< FEDERACIÓ D’ENTITATS CLOT - CAMP DE L’ARPA>
Federació d’Entitats, una instància de treball en xarxa i
representació
La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa té el seu origen en la
primera Festa Major organitzada des de les entitats. Les entitats
existents aleshores, coordinades des de l’Associació de Veïns, van
iniciar un treball en xarxa a la segona meitat de la dècada dels
setanta. Anys després, la coordinadora de festes es converteix en
una entitat: la Federació. Dues dècades de treball van portar maduresa al teixit associatiu del barri
Aquesta maduresa propicia la primera experiència de gestió d’equipaments públics. Després d’anys de reivindicació, l’antiga Farinera
Sant Jaume esdevenia Centre Cultural. La Federació participa en la
definició del projecte del nou equipament i inicia la cogestió de La
Farinera (1999-2004). Posteriorment, administració municipal i
Federació coincideixen en avançar un pas: la gestió directa del
Centre Cultural La Farinera del Clot mitjançant la fórmula de la
Gestió Cívica (2004-actualment).
Aquesta és la nostra situació actual: continuem el treball en xarxa
coordinat des d’una junta executiva mitjançant assemblees plenàries mensuals. En aquestes reunions mensuals s’acorden les accions
destinades a la planificació de les diferents celebracions festives,
les de gestió del Centre Cultural i les de representació davant l’administració i la societat en general.

i
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 | 08018 Barcelona |
932819090 | president@farinera.org |
federacio@farinera.org.

10

Les Associacions 07.qxd

11/5/07

08:06

Página 7

< Eines i Oportunitats >
Presentació del llibre “La participació
democràtica digital al món. Informe 2006”
Dimarts 24 d’abril, 19.00h, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament
de Barcelona. A càrrec de Vincent Partal, director de Vilaweb.
“La participació democràtica digital al món. Informe 2006” de
Josep Lluís Martí i Laia Bertran, és el resultat d’un treball d’investigació dut a terme per la Fundació Segle XXI amb el suport de la
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona
i de la Diputació de Barcelona.
Es descriu l’estat actual dels mecanismes de democràcia digital al
món, així com els principals avenços que s’han produït en aquest
terreny els darrers anys. El llibre és una font actualitzada d’informació en un àmbit on es fa molt difícil no quedar obsolet ràpidament. Aquesta informació actualitzada resulta crucial a l’hora d’obrir nous horitzons d’enfortiment de la legitimitat democràtica.

i
www.bcn.cat/participacio

XIII Fòrum “Primavera de les Associacions”
25 i 26 d’abril, de 18.00 a 21.00 h
Palau Centelles, Baixada de Sant Miquel, 8
El Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, com a òrgan de reflexió, debat i
seguiment de les polítiques de participació, organitza el XIII Fòrum “Primavera de les
Associacions”. Enguany la reflexió i el debat se centraran al voltant de la gestió associativa d’equipaments i serveis públics.
DIMECRES 25 D’ABRIL
18.00 h INAUGURACIÓ
A càrrec de Ramon Nicolau, regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació
de l’Ajuntament de Barcelona, i David Prujà, vicepresident del Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona. A continuació, hi haurà una ponència sobre “Les experiències internacionals de gestió associativa d’equipaments i serveis públics”, a
càrrec de Bernard Vacheron, de l’Espace Associatif de l’Ajuntament de París. I per
finalitzar la primera jornada, una taula rodona sobre “Les diferents cares de la gestió associativa d’equipaments i serveis públics de territori”.
DIJOUS 26 D’ABRIL
18.00 h: TAULA RODONA: “Les diferents cares de la gestió associativa d’equipaments i
serveis públics de ciutat”.
19.30 h. - TAULA RODONA: “Torre Jussana, Serveis Associatius: Passat, present i futur”.

i
www.bcn.cat/participacio

Acte de lliurament del
VII Premi Barcelona Associacions
El Premi Barcelona Associacions per a projectes de participació i foment de l’associacionisme és una iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona.
El Premi vol contribuir a donar visibilitat i reconeixement al treball de
les associacions i a la seva aposta per la innovació i la millora de les seves pràctiques. La convocatòria d’aquest any posa un èmfasi especial
en la tasca que fan les associacions de la ciutat per promoure el creixement del nombre dels seus associats, així com per afavorir la seva
implicació en la gestió quotidiana de l’entitat.
La dotació econòmica és de 15.000 euros, distribuïts en 9.000 per al
primer premi i 6.000 per al segon.
L’acte de lliurament dels premis, presidit per l’Alcalde de Barcelona, es
va celebrar el proppassat 11 d’abril, al Saló de Cent de l’Ajuntament. En
el proper número de la revista us informarem dels projectes guardonats.

i
www.bcn.cat/participacio

Envieu-nos a: Torre Jussana - Serveis Associatius
tjussana@bcn.cat les vostres activitats, comunicats, notícies, publicacions, ofertes i demandes, etc. i les editarem en aquest apartat. No oblideu
que la revista surt cada dos mesos i cal donar la informació actualitzada!!!

tjussana@bcn.cat
Ω

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva
24 d’abril, a les 16.30 h
Centre Cívic El Parc (Antiga Fàbrica Sandaru)
Bonaventura Muñoz, 21 (cantonada Nàpols)
En aquest primer any de desplegament de l’Acord ciutadà, s’han posat en funcionament
els instruments i els serveis previstos: una web de referència amb informació útil i motivadora, l’agenda inclusiva de la ciutat, que recull informació d’interès sobre temes clau i un
butlletí electrònic, així com el directori de la inclusió (d’entitats i projectes).
El proper 24 d’abril tindrà lloc l’acte de renovació de l’Acord ciutadà per una Barcelona
inclusiva.
També s’ha portat a terme el desenvolupament de les tres xarxes d’acció, així com el seguiment d’aquestes. S’han formalitzat onze convenis de col·laboració amb la xarxa d’atenció a persones sense
sostre, dotze convenis amb la xarxa de centres oberts d’atenció a infància i adolescència en risc, i en
últim terme s’han signat set convenis de col·laboració amb la xarxa d’inclusió sociolaboral.

i
www.bcn.cat/barcelonainclusiva.

Mostres d’Entitats de Districte 2007
Els districtes de la ciutat programen periòdicament mostres d’entitats durant les quals les associacions i entitats de cada territori
donen a conèixer als ciutadans i les ciutadanes les seves activitats
més rellevants.
En les properes setmanes hi ha previstes les mostres d’entitats
següents:
GRÀCIA
SANT MARTÍ
SANTS
LES CORTS
CIUTAT VELLA
EIXAMPLE
POBLE-SEC
SANT ANDREU

21 i 22 d’abril
21 i 22 d’abril
4, 5 i 6 de maig
5 de maig
5 de maig
5 i 6 de maig
19 i 20 maig
19 i 20 de maig

Per obtenir-ne informació detallada, cal adreçar-se a la seu del
consell de districte corresponent.

Cicle de cinema de
Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi
Entre les activitats que Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Catalunya organitzen en el
marc de la campanya de sensibilització “La salut en el mil·lenni: una signatura pendent”,
destaca el Cicle de Cinema que tindrà lloc cada dijous del mes de maig al Cinema Verdi Park
a les 22.00 h.
Aquest cicle pretén donar a conèixer l’evolució —els avenços i les dificultats— dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) en matèria de salut, així com oferir una
visió crítica de l’estat de la salut als països empobrits.
El Cicle constarà de quatre documentals que abordaran les problemàtiques relacionades
amb la mortalitat infantil, la salut materna, malalties com ara la sida o la malària, i l’accés
als medicaments. Comptarem, també, amb la participació de persones que hagin intervingut en la realització dels documentals i amb especialistes en aquestes temàtiques.
Paral·lelament al Cicle de Cinema, es podrà visitar al vestíbul dels Cinemes Verdi una exposició fotogràfica que aborda, d’una banda, la tasca d’Atenció Primària de Salut que
Medicus Mundi Catalunya fa a Moçambic, i de l’altra, l’atenció a les víctimes de violència
sexual que duu a terme Farmacèutics Mundi a la República Democràtica del Congo.
www.lasalutenelmillenni.org.
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Huertas, militant
i polifacètic
Jaume Guillamet, vicerector
d’Infraestructures i Fundacions de la
Universitat Pompeu Fabra

El militant del
periodisme compromès
Marc Andreu, periodista i codirector
de La Veu del Carrer

Un camí de servei
Jaume Fabre, historiador, periodista i
autor de diversos llibres conjuntament
amb el Josep Mª Huertas.

Edita: Departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona Coordinació i redacció:
El Tinter SAL (empresa certificada ISO 14001 i EMAS)
Disseny gràfic: Jardí+Utensil Fotografia: Fundació Tot
Raval, Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample,
Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, Plaforma Infantil i Juvenil de Les Corts, Casa
Orlandai, Federació Festa Major de Gràcia, Pla
Comunitari de Roquetes, Taula de Joves del Districte de
Sant Andreu, i Federació d’Entitats Clot - Camp de
l’Arpa. Il·lustracions: Ina Fiebig i Maria Beitia. Col·laboren en aquest número: Roser Argemí d’Abadal, Jaume
Guillamet, Marc Andreu i Jaume Fabre. Impressió:
Imatge i Producció Editorial. D.L.: B-6.214-2006
ISSN: en tràmit. Imprès en paper reciclat.

osep Maria Huertas Clavería (Barcelona
1939-2007) ha estat un periodista militant i polifacètic. Conegut sobretot pels
seus articles sobre la vida i els problemes
de Barcelona, víctima d’un consell de guerra
en els darrers mesos del franquisme i dirigent del moviment professional -des del
Grup Democràtic de Periodistes dels anys
60 fins al Col·legi de Periodistes de
Catalunya del que havia estat elegit degà
feia menys d’un any-, la seva biografia és
extensa i exhaustiva, difícil de resumir.
Desprèn una vocació de totalitat en el seu
afany vital.
La vida de Huertas ha estat la d’un home
compromès amb tot el que viu i toca, apassionat de vegades fins a la intemperància,
entregat sense condicions ni concessions a
les coses en què creia. En el moment àlgid de
la transició fou fins i tot home de partit –el
PSC-, condició que no considerà incompatible amb la de periodista amb criteri propi i
independent, com explica en el seu primer
llibre de memòries, Cada taula un Vietnam.

J

Huertas ha tocat tots els temes i els gèneres
que li han interessat. Des de la notícia i el
reportatge locals fins a les memòries –hi ha
un segon volum titulat Un plat de llenties, a
més de la crònica col·lectiva de la seva estada a la presó, La presó: quatre morts, vuit
mesos i vint dies-, passant pels nombrosos
llibres sobre la ciutat de Barcelona i els seus
barris. Sense oblidar algunes aportacions
destacades a la història del moviment obrer
i de la premsa.
Des d’El Correo Catalán a La Vanguardia i
Avui, passant per Tele/eXprés, El Periódico i
Diari de Barcelona, ha escrit en tota mena
de diaris i revistes de Barcelona, però també
de Madrid, de Vic i de Girona, en castellà i en
català. I, per descomptat, del Poblenou, el
barri on es casà, s’arrelà i es comprometé,
des de la parròquia fins a l’associació de
veïns. També va treballar al servei de premsa de la Diputació, on va promoure les primeres ajudes a la premsa comarcal, i en els
primers butlletins de barri de l’Ajuntament
de Barcelona.

Va fer escola entre periodistes més joves i
va deixar, arreu, l’empremta de la seva
humanitat. Els huertamaros han quedat
sobtadament orfes, els periodistes hem
perdut un amic i defensor, Barcelona un cronista apassionat i un ciutadà exemplar.

osep Maria Huertas, empresonat pel
franquisme, va ser més que un símbol
de la llibertat d’expressió. Va ser també
més que un referent com a fundador del
Grup Democràtic de Periodistes i degà del
Col·legi de Periodistes (però mai director
d’un diari, perquè era massa incòmode pel
poder). El llegat de Huertas va fins i tot més
enllà d’haver creat un gènere informatiu, el
periodisme de barris; d’haver relligat
Barcelona, periodisme, història i quotidianitat popular en una vuitantena de llibres; i
d’haver treballat en equip i fet escola, els
huertamaros.
La seva jove i combativa forma d’entendre la
professió als anys 60 i 70 va ser enterrada
per gairebé tothom en democràcia i és
menystinguda encara ara. Huertas, no obstant, la va mantenir i reivindicar en posar un
títol guevarista a les seves memòries: Cada
taula, un vietnam. També va deixar retratada tota una generació quan el 2006 va titular El plat de llenties una història del perio-

J

disme de la transició. Sense renunciar mai al
rigor i a la honestedat en un ofici en el que
s’ha de dubtar de qui només invoca l’objectivitat –“Hi ha tantes veritats com punts de
vista”, deia ell-, Huertas va fer del periodisme un compromís (professional, social,
humà...) lligat a la seva vida.
Fill d’un periodista franquista que el va deixar als 11 anys amb la mare, va néixer a
l’Eixample però es va formar en els ambients
de l’obrerisme catòlic i l’associacionisme del
Guinardó i el Poblenou. No és estrany que,

abans de treballar a El Correo Catalán,
Tele/eXprés, la Diputació, Diari de Barcelona,
El Periódico, Avui i La Vanguardia, debutés a
mitjan anys 60 a Signo i que li oferissin dirigir Juventud Obrera, revistes catòliques censurades per Franco. Com tampoc és estrany
que dirigís Oriflama o la revista del Poblenou
Quatre Cantons. Ni que, poc abans de morir,
publiqués a la revista de la FAVB, La Veu del
Carrer, una biografia de Juan Antonio
Samaranch que li havien censurat altres.
Huertas defensava que un periodista honest
i rigorós pot militar social o políticament
igual que hi ha periodistes esportius que
són socis del Barça. Ell va ser fundador i
actiu membre de l’Associació de Veïns i
l’Arxiu Històric del Poblenou. I crític militant
socialista fins que als 80 va deixar el PSC,
entre altres motius, perquè es criticava la
militància sindical a CCOO. Aquest esperit
del periodista compromès a la vegada amb
l’ofici i amb el món que ha d’explicar és el
seu principal llegat.

“E

da que se li feia, tan era que provingués
d’una publicació de barri que sol·licitava la
seva col·laboració altruïsta com d’un delinqüent, conegut durant els mesos que va
passar a la presó, que li demanava ajuda. No
preguntava, responia. Els altres eren el centre de la seva vida. Quan els seus últims
mesos de vida passava per moments d’intens sofriment a causa d’un postoperatori
mal resolt, la seva principal preocupació no
era pel seu dolor, sinó pel que en aquells
mateixos dies passava un bon amic seu,
afectat per una malaltia crònica.
No és estrany que l’església del Taulat fos
plena de gom a gom el dia de les seves exèquies. El dia que els que més l’estimaven van
anar a enterrar les seves cendres prop de
Sant Pere de Rodes, un dels seus llocs preferits, una florista del Poblenou va resumirho en molt poques paraules. Era un home
senzill, sense gens de vanitat ni fatxenderia.

Passejava pel barri com un més, i sempre
tenia una paraula amable per a tothom.
Reunia dues qualitats que ara es defineixen
amb paraules de moda: empatia i resiliència.
Sabia posar-se al lloc de l’altre quan conversava amb algú. I sabia també fer valdre els
seus drets, i els d’aquells de qui se sentia
protector, quan algú tractava de saltar-se’ls.
De la mateixa manera que l’empatia li va fer
guanyar molts amics, la resiliència li va crear
molts enemics.
Amb la seva obra periodística va portar a
terme la seva voluntat de servei de forma
directa, amb els seus estudis sobre
Barcelona, els mitjans de premsa i el moviment obrer, reflectits en els més de vuitanta
llibres que va publicar, va fer-ho de forma
indirecta, deixant unes eines de coneixement que han estat i seguiran essent útils a
molta gent. I amb la seva manera de ser va
deixar un record que mai no s’esborrarà.

l camí que emplena els buits és
només el del servei als altres”, va
escriure Josep Maria Huertas en
la dedicatòria que em va escriure al seu primer llibre, publicat el 1969, “Chicos de la
gran ciudad”, un estudi sobre els joves barcelonins d’aquell moment. Va ser sempre
fidel a aquest plantejament de servei, que
ell basava en la generositat, la tolerància i la
compassió.
Mai va tenir un no per a ningú. Sempre va
respondre positivament a qualsevol deman-

