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P
Presentació
Creant Xarxa al Barri

Treball unitari per 
consolidar un projecte comú
Actualment, La Fes-

tassa és una associ-
ació configurada per 
diversos col•lectius 

i entitats juvenils del barri de la 
Sagrada Família, on també hi 
participen persones a títol indi-
vidual, amb la finalitat de cons-
truir, unides, any rere any, un 
projecte comú: La Festa Major 
Jove de la Sagrada Família, espai 
que entre totes omplim de con-
tingut reivindicatiu i festiu, treba-
llant per millorar el nostre barri. 

La Festassa es troba en cons-
tant moviment i en construcció. 
Tot va començar quan algunes 
de les entitats del barri dedica-
des a l’educació en el lleure in-
fantil i juvenil, que participaven 
de la Festa Major de la Sagrada 
Família per separat, l’any 2000 
van decidir començar a coordi-
nar-se, a partir de la tasca de-
senvolupada a la Vocalia de So-
lidaritat de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de la Sagrada Família, 
per construir plegades una festa 

major jove del barri. El resultat 
del treball conjunt, unint idees i 
esforços, va ser tot un èxit, nai-
xia La Festassa.

A poc a poc el teixit del barri 
anava creixent, el 2004 va néixer 
l’Ateneu Popular de l’Eixample, i 
amb ell un bon grapat de nous 
col•lectius i de jovent engrescat 
a treballar pel barri participant 
del projecte i consolidant-lo com 
un espai crític i transformador 
amb un gran impacte al barri i, 
fins i tot, a la ciutat.

Finalment, fa quatre anys, 
amb la creació de la 
Coordinadora d’En-
titats de la Sa-
grada Família, 
en la qual La 
Festassa hi és 
present, s’es-
tructurava de-
finitivament el 
teixit associatiu 
del barri. 

Mitjançant el diàleg, 
el debat i la reflexió hem anat 

definint una metodologia de 
treball assembleària 

i horitzontal, la 
manera més de-

mocràtica per 
treballar per 
un ideari com-
partit, la cons-
trucció d’unes 

festes populars i 
catalanes, on no 

hi tingui lloc la lògi-
ca del capitalisme, on 

les joves decidim el que volem, 
on promocionem un model 
d’oci diferent fomentant la cre-
ativitat, l’autogestió i la recupe-
ració del carrer com a espai de 
socialització del jovent.

Amb deu anys de trajectòria, 
hem anat creant xarxa al barri, 
hem trobat elements que unei-
xen les entitats, col•lectius i 
persones, hem decidit treballar 
plegades per consolidar de for-
ma constant un projecte comú, 
caminant cap a l’autogestió, 
sempre amb voluntat de créixer 
i aglutinar tot el jovent de la Sa-
grada Família.

Són onze anys de construcció i 
de treball, que en mirar enrere, 
ens fan sentir molt orgulloses 
dels fruits que anem sembrant 
i que ens donen forces per con-
vidar a tot el jovent del barri a 
participar d’aquest projecte tan 
engrescador i que se’l sentin 
seu. Ja ho sabeu; la Festassa és 
i a de ser de totes i totes les jo-
ves del barri. Uniu-vos-hi!

anys d’existència
celebra enguany la 
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‘Bcn Bar’, quotidianitat, llegir el 
periòdic a la porta d’un bar de 

Barcelona / Barri
Sagrada Família / LAIA LLUCH
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Som Festassa, som de Poblet

A 
la segona meitat del 
segle XIX, els veïns 
d’un suburbi aïllat 
envoltat de conreus 

al Pla de Barcelona reclamaven 
enllumenat de gas pels seus 
carrers. La reivindicació veïnal 
va durar molts anys, i les 
veïnes i veïns de la zona 
van lluitar pel que creien 
just i que els corresponia. 
Per alguna cosa pagaven 
impostos com qualsevol 
barceloní. Aquest munici-
pi, dedicat a la ramaderia 
i a l’agricultura, seria ba-
tejat més endavant com el 
Poblet.

Des d’aleshores, moltes 
coses han canviat. El mu-
nicipi de Poblet ni és mu-
nicipi ni es diu Poblet: ara 
és un barri més dins de la 
gran Barcelona i s’anome-
na des de fa anys barri de 
la Sagrada Família, en ho-
nor al monstruós temple 
religiós que s’ha convertit 
en l’epicentre del barri i en 
un símbol de la ciutat.

Però, tot i així, les llui-
tes continuen molt més 
vives que llavors. Els i les 
habitants del Poblet ens 
hem acostumat aquests 
darrers anys a les lluites 

quotidianes. La lluita contra el 
turisme massiu i desenfrenat 
que porta aquest model de ciu-
tat aparador, que no respecta 
a les ciutadanes que hi hem de 
viure cada dia. La lluita per uns 
equipaments públics accessibles 

i de qualitat, i perquè els veïns 
i veïnes puguin utilitzar i gaudir 
de l’espai públic sense les absur-
des i injustes restriccions actuals 
que imposa la llei del civisme. 
La lluita per fomentar un teixit 
associatiu al barri que cada dia 

creix més però que cada cop és 
més silenciat i, fins i tot, crimina-
litzat per l’Ajuntament, a través 
del Districte de l’Eixample. La 
lluita contra l’especulació que 
patim dia rere dia, que ataca 
directament als veïns i veïnes 

del barri disfressada de progrés 
i creixement econòmic, i que ha 
portat a un dels veïns del nostre 
barri, a en Jona, a un procés ju-
dicial llarg i difícil, però sobretot, 
injust. La lluita, en definitiva, per 
un barri més just i digne. Per la 

nostra felicitat del dia a 
dia.

Els habitants del Poblet 
hem lliurat i lliurem mol-
tes batalles cada dia. I ho 
seguirem fent, perquè tot 
i les derrotes parcials o les 
victòries també parcials, 
sempre ens hem mantin-
gut en peu i així volem 
continuar. Els nostres 
avantpassats van lluitar 
fins aconseguir l’enllume-
nat a les seves cases. Era el 
que creien just. Nosaltres 
no ens quedarem de bra-
ços creuats fins que tren-
quem amb aquest model 
de ciutat i de societat que 
no ens deixa ser lliures i 
viure amb dignitat.

Hem decidit que conti-
nuarem avançant cap a 
un barri més just dins d’un 
món més just.  

Perquè SOM FESTASSA, 
SOM DE POBLET.

E
Editorial
Som

Si el nostre barri fos un 
poble els nens jugarien 
als portals, als parcs, a les 

cruïlles, sota un fanal. Si el nos-
tre barri fos un poble els grans 
passejaríem tranquil•lament 
escoltant el rebombori arrau-
xat dels més petits, com quan 
ens endormisquem a la platja. 
Si el nostre barri fos un poble 
els infants batejarien els carrers 
amb noms d’històries apassio-
nants. Tanmateix, que no pot 
ser el nostre barri un poble? La 
Festeta, la festa infantil de la 
Festa del barri, ho vol aconse-

guir. Durant un dia un trosset 
de ciutat es convertirà en un 
poble amb el seu castell (un 
inflable), la seva granja amb 
animals, una font amb bombo-
lles gegants, una muntanya en 
forma de rocòdrom i els seus vi-
latans esbojarrats i riallers que 
convidaran a tothom a desco-
brir molts jocs i tallers. Serà un 
indret inventat, preparat per 
omplir-se de màgia, un petita 
vida per estrenar. Volem que 
els infants gaudeixin, que inte-
raccionin, que es coneguin, que 
facin seu l’espai obert i que en 

un futur es saludin pel carrer i 
mentre facin broma plegats di-
guin: som d’aquí perquè hem 
crescut aquí, independentment 
del nostre orígen. Nosaltres, 
des del voluntariat, l’autoges-
tió i la col•laboració amb altres 
entitats de lleure, ens hem en-
tossudit a somiar i pensar que 
durant un dia tot pot ser dife-
rent, més autèntic. Pensar que 
aquest dia pot ser també en 
cada dia. En cada somni de cada 
infant. En cada poble fantàstic 
que portem tots a dins. Veniu, 
viviu, somieu!

La Festeta!
Actuacions de les escoles
Bar amb jocs de taula
Circuit d’obstacles
Bombolles gegants
Fireta de punteria
Castell inflable
I una granja amb animals!!I una granja amb animals!!
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Taller de percusió
Taller amb els gegants
Festa del confeti

Taller amb els castellrs
Taller amb diables
Un rocòdrom

La festeta està organitzada per l’ as-
sociació cultural La Festassa i l’ A.E. 

Antoni Gaudí.
També hi col·laboren les escoles del 
barri, els castellers, els diables i els 

geganters. L’agrupació excursionista de 
catalunya, associació esportiva jocviu, 

la botiga jugar x jugar,  granja 
natura.
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C
Conversa
a dues bandes per Víctor Yustres

La Nora Miralles i la Maria José Lecha
són dues veïnes del barri que participen activament del seu teixit 

associatiu. Les hem reunit per preguntar-los sobre alguns dels princi-
pals reptes i realitats que ha d’afrontar el barri de la Sagrada Família.

Reptes presents

Com veieu el barri de la Sagrada 
Família actualment?
Maria José: És un barri molt 
divers. Des de fora pot semblar 
d’una manera, però quan hi vius 
és diferent, hi han problemes. 
Un d’ells és la de la manca d’es-
pais comuns. L’Ateneu Popular 
de l’Eixample és oasi, però no-
més per la gent jove. Però, per 
exemple, la gent de mitjana 

edat que no tingui un poder ad-
quisitiu mínim no té uns punts 
de trobada i d’intercanvi; estan 
tots molt oficialitzats. Si no vas a 
un bar o a un restaurant no hi ha 
llocs de trobada.

Creieu, doncs, que hem viscut 
un retrocés pel que fa a l’ocupa·
ció i ús de l’espai públic?
MJ: Crec que aquest ús tampoc 
ha existit mai. Fa uns anys vaig 
anar a un poblet de Florència, 
Piésole, i hi havia un edifici enor-
me que encara tenia el Partit 
Comunista Italià i on la gent po-
dia reunir-se. Era, bàsicament, 
el casal del poble. Això aquí no 
existeix, i en una ciutat com Bar-
celona i un barri com el nostre és 
necessari. Si no, es dóna peu a 
una enorme solitud.
Nora: Hi estic d’acord. Amb 
l’ordenança cívica, l’ús de l’es-
pai públic per part dels joves 

és impracticable. Sí que hi han 
grups de joves organitzats, com 
l’Assemblea de Joves, el Cau o 
Festassa quan és temps de Fes-
ta Major, que poden fer ús de 
l’espai públic, però sempre amb 
moltes restriccions i vigilància 
per part de l’Ajuntament i del 
Districte. Els joves no organitzats 
l’únic lloc que tenen per reunir-
se són les places, i depèn com 
tampoc ho poden fer.

En quin estat està el moment 
associatiu al barri?
N: La gent, per la seva natura-
lesa social, busca associar-se 
quan veu problemàtiques al seu 
barri. Però el problema vé quan 

des del Districte i els mitjans de 
comunicació ens arriba el mis-
satge que associar-se no serveix 
per res, que res no canvia i que 
és una cosa friki. Llavors la gent 
prefereix queixar-se en silenci o 
en un bar abans que associar-se 
i transformar la realitat que l’en-
volta.
MJ: El problema és que, a més, 
està tot molt criminalitzat, i és 
una tendència que va a més. 
Aquest és el problema.

Com es pot encaixar el turisme 
massiu que tenim al barri, so·
bretot al voltant de la Sagrada 
Família, amb la vida quotidiana 
dels que hi vivim a diari?
MJ: La majoria del turisme que 
vé el barri ho fa amb una finali-
tat cultural; venen bàsicament a 
veure un monument. El proble-
ma és que l’Ajuntament plante-
ja una ciutat aparador, donant 
prioritat al turisme en contra-
posició als ciutadans que vivim 
aquí tot l’any. Per exemple, els 
autocars turístics es salten mol-
tes normatives i la contaminació 
ambiental i acústica del turisme 
fa que els veïns hi estiguin en 
contra. O, per exemple, les cues 
de la Sagrada Família al costat 
de la sortida de metro, dificulten 
el trànsit dels veïns i veïnes. Són 
petites coses que poden semblar 

estúpides, però són simptomà-
tiques de com l’Ajuntament es 
planteja la gestió del turisme a 
Barcelona.
N: Exacte. El problema no és el 
turisme, sinó que l’Ajuntament 
el prioritzi per damunt de la gent 
del barri. Per exemple, quan 
l’Assemblea de Joves organitza 
la calçotada, sembla que a al-
guns els hi molesti que el jovent 
fem actes perquè molestem al 
turisme.

El problema no és el turisme, sinó que 
l’Ajuntament el prioritzi per damunt 

de la gent del barri // Nora

anys d’existència
celebra enguany la 

Festassa
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‘Lectura al parc’, una dona 
llegeix al parc de Plaça Tetuan; 

uns nois al fons al banc
 / RAIMON BOLIBAR



5laFestassa2011 Barri de Sagrada Família
Del 29 d’abril al 8 de maig de 2011

O
Opinió
per Ignasi Bernat Sociòleg

A Festassa apostem per un bar·
ri unit i que recuperi la cultura 
popular. Hauria de ser la cultura 
popular un nexe d’unió i convi·
vència al barri, donat que hem 
acollit a gran quantitat de per·
sones immigrades al llarg dels 
darrers anys?
N: A nivell de recuperació de 
l’espai públic, la immigració és 
una oportunitat. Hi han cultures 
que tenen molt més arrelat el 
tema de reunir-se al carrer, asso-
ciar-se i tenir uns llaços més forts 
amb el barri que els que tenim 
nosaltres. En aquest sentit, és 
una gran oportunitat per tornar 
a recuperar l’esperit de barri. Ho 
hem de saber aprofitar.
MJ: El problema és que les cultu-
res es barregen en la mida que 
es barregen les persones, i jo 
encara no he trobat al barri un 
lloc per barrejar-se. La cultura 
popular als pobles ha estat un 
èxit d’integració, però aquí no, 
perquè  tot l’estil de vida que en 
general porta la gent del barri 
tendeix més a la soledat que no 
al fet de compartir. On es poden 
relacionar amb nosaltres? Al lloc 
de treball, si es pot, i poca cosa 
més.
N: Al barri, per exemple, hi ha 
colles de bastoners i de caste-
llers i han començat a entrar 
gent d’altres cultures. És un bon 
espai per començar a treballar 
plegats.

Quins poblemes trobeu al barri 
per la gent gran?
MJ: El problema principal és la 
solitud. Hi han molts avis i àvies 
que viuen sols amb el seu gos, i 
si no s’integren o a l’Associació 
de veïns o no els integrem a al-
tres activitats al barri, aquesta 
solitud persisteix fins que no 
poden ser autosuficients. És di-
ficil arribar a ells perquèe stan 
dispersos, i cal un lloc compartir 
lliurement.Tot això unit al turis-
me massiu i a la manca d’acces-
sibilitat dels joves a l’espai pú-
blic, fa que aquesta gent gran es 
senti aïllada del seu entorn.
N: A més, s’està inculcant que 
ja no serveixen per la societat, 
que el millor que poden fer és 
quedar-se a casa. És curiós, per-
què qui millor ens podria expli-
car aquest esperit de barri del 
Poblet és la gent gran. S’ha de 
treballar amb ells i elles per a 
què ens transmetin les seves ex-
periències.
MJ: El que hauríem de fer és 
analitzar dels anys 80 a l’actu-
alitat tots els canvis i tot el que 
ens han fet, assumir-ho i a partir 
d’aquí començar a recuperar o 
reinventar la nostra pròpia vida 
al barri. Tots aquests anys de po-
tenciament de l’individualisme i 
la competitivitat ens han pesat 
molt.

Ara vénen eleccions municipals 
i els partits començaran a pro·
metre coses. Tenim en aquest 
cas, la CUP (Candidatura d’Uni·
tat Popular) que sorgeix com 
un partit que pretén recollir les 
inquietuds i demandes dels col·
lectius de base. Què espereu 
d’ells?
MJ: Personalment no confio en 
les institucions. Qualsevol col-
lectiu que entri a les institucions 
a nivell oficial no ens farà avan-
çar. Ha de ser la força externa la 
que pressioni a les institucions.
N: A mi tampoc m’agrada la po-
lítica institucional, però penso i 
confio que la CUP tant si entra 
com si no a l’Ajuntament segui-
rà lluitant, encara que sigui als 
plens del Districte, que ja és molt 
útil, per l’espai públic. Com a mí-
nim confio en això, perquè la 
CUP vé dels col·lectius de base, 
no està al marge de la societat. 
Igualment, segueixo creient en 
la força del teixit veïnal com a 
motor de canvi abans que en els 
partits polítics.

Personalment 
no confio en les 
institucions. 
Qualsevol 
col·lectiu que 
entri a les 
institucions a 
nivell oficial 
no ens farà 
avançar. Ha 
de ser la força 
externa la que 
pressioni a les 
institucions.
// Maria José

El model BCN

El ‘model Barcelona’ ha 
esdevingut des de fa 
ja alguns anys un lloc 
comú per referir-se a 

les polítiques de gestió urbana 
desplegades per l’ajuntament de 
la capital catalana en el darrer 
quart de segle. A aquesta expres-
sió al·ludeixen tant els crítics com 
els partidaris del model per resu-
mir-ne les seves característiques. 
Les línees mestres fan referència 
a un model de desenvolupament 
econòmic i urbà que estan estre-
tament lligats, és a dir, en el ca-
pitalisme financer actual la ciutat 
és escenari per a l’extracció de 
nombroses plusvàlues. La ciutat 
és gestionada com un recurs que 
produeix beneficis econòmics i 
les polítiques urbanes no han de 
perdre de vista aquest objectiu. 

Aquesta forma d’enriquiment 
és fa de diferents formes, la més 
senzilla i directa, a través de l’es-
peculació urbanística, en aquest 
sentit, efectivament Barcelona 
ha sigut paradigmàtica, ja que 
el preu del metre quadrat va pu-
jar de forma exponencial durant 
els anys anteriors a l’esclat de la 
bombolla immobiliària al 2008. 
(El metre quadrat d’obra nova a 
Barcelona de mitjana l’any 2007 
superava amb escreix els 5.000 
euros). Aquest fet ha tingut un 
envers fosc doncs ha dificultat, 
quan no impossibilitat, l’exercici 
del dret a l’habitatge per part de 
les persones amb menys recur-
sos econòmics, ha generat una 
violència urbanística que expulsa 
veïns i veïnes dels seus barris per 
dur a terme plans urbanístics i ha 
fomentat el mobbing immobiliari 
per forçar la marxa dels llogaters 
amb contractes de renda antiga.

La segona estratègia per 
convertir la ciutat en un terri-
tori abonat pel lucre privat 
ha estat convertir Barcelo-
na en una marca interna-
cional. A través de l’orga-
nització d’esdeveniments 
que acaparen un gran ressò 
mediàtic s’atrau l’atenció cap 
a la ciutat de tal manera que 
porti milers de visitants, ja siguin 
turistes d’oci o de negocis a les fi-
res i convencions. En aquest cas, 
els JJOO del 92, el fòrum de les 
cultures dels 2004, són només 
alguns dels exemples més clars, 
però n’hi també de més recents, 

entre ells la lluita per ser la seu 
del World Mobile Congres, the 
Brandery (la fira de moda urbana 
impulsada per l’ajuntament com 
a continuació del Bread and But-
ter), l’extravagant idea de fer uns 
JJOO d’hivern a una ciutat cos-
tanera del mediterrani, aquests 
fets han de ser llegits en aquesta 
clau de mantenir el focus sobre la 
ciutat. 

Dins d’aquesta estratègia de 
màrqueting urbà on la ciutat és 
una marca més a disposició del 
consumidor, juga un paper clau 
la nova arquitectura de postal per 
la qual ha optat l’ajuntament: la 
torre Agbar, l’hotel Vela, el parc 
del poblenou, i una llarga llista 
que s’uneixen així al reclam de 
Gaudí i del modernisme. Aquests 
edificis o equipaments encarre-
gats a arquitectes de renom as-
seguren que el nom de la ciutat 
ompli moltes pàgines de diaris i 
de revistes internacionals. 

Aquestes estratègies per po-
tenciar el sector dels serveis que 
generen bàsicament ocupacions 
de baixa qualitat i remuneració, 
formen juntament amb la im-
plantació d’empreses de tecno-
logies de la informació i la comu-
nicació el que es coneix, en els 
àmbits acadèmics, com a ciutats 
postfordistes. Aquesta és l’altra 
pota del model Barcelona segons 
els seus defensors, la que ha de 
generar l’ocupació de qualitat i 
estable. Així, per tal de facilitar la 
instal·lació d’empreses d’aquest 
sector es remodelen completa-
ment alguns barris com el 22@. 
La propaganda institucional ens 
diu que aquestes empreses són 
les capdavanteres a l’economia 
del segle XXI i, ara, que seran 

les que ens faran sortir de la 
crisi, malgrat que algunes 
d’elles estiguin anunciant 
expedients de regulació 
temporals d’ocupació com 
T-Systems.   

Segons Harvey, només 
sortirem del laberint de la 

gestió capitalista de la ciutat a 
través del dret a la ciutat, entès 
no únicament com a dret a ac-
cedir a allò que ja existeix i que 
algunes normes ens priven (per 
exemple, l’ordenança del civis-
me), sinó com el dret a transfor-
mar la ciutat seguint els nostres 
anhels més profunds.

La torre agbar, l’hotel Vela, 
el parc del Poblenou, i una 
llarga llista s’uneixen al 

reclam de Gaudí i del 
modernisme

ciutat-
marca

L’especulació 
immobiliària
 ha dificultat, 

l’exercici 
del dret a 

l’habitatge, 
ha generat 

violència 
urbanística i 
ha fomentat 

el mobbing 
immobiliari
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El Poblet: 
origen d’un barri
HISTÒRIA I MEMÒRIA: L’evolució d’un barri d’origen dispers  i encara notablement desconegut

O
Opinió
Recuperem el carrer

Eduard Seoane llicenciat en història

Escriure sobre la història del 
nostre barri no és fàcil atès 
que hi ha una notable es-
cassetat de documentació 

d’aquesta zona de l’actual Barcelo-
na. El principal motiu pel qual hi ha 
tant poca informació és que durant 
molts anys aquesta àrea, que poste-
riorment es coneixeria amb el nom 
del Poblet, va estar desconnectada 
del municipi del qual depenia: Sant 
Martí de Provençals. Aquest aïlla-
ment va començar a revertir a partir 

del lent avenç de la urbanització de 
l’eixample, que a partir de 1880 va 
començar a arribar a l’actual passeig 
de Sant Joan, i de la integració de 
Sant Martí a Barcelona arran del de-
cret d’annexió de municipis de 1897, 
tot i la seva ferma oposició. Fins lla-
vors, la frontera entre Sant Martí i 
Barcelona es trobava, aproximada-
ment, al llarg del traçat que va de 
la confluència Sicília-Travessera fins 
Mallorca-Roger de Flor.

El nucli principal del nostre barri 
és un conjunt d’habitatges de ca-
ses baixes i camps anomenat el Po-
blet. Aquest nucli correspon, més o 
menys, a l’àrea compresa entre els 
carrers Mallorca i València i entre el 
passeig de Sant Joan i Marina. No 
obstant això, el barri de la Sagrada 
Família, que rep el nom del temple 
expiatori projectat el 1882, també 
incloïa els nuclis del Camp d’en Gras-
sot (cognom del propietari de les ter-
res, Jeroni Grassot), ubicat entre Pare 

Claret, passeig de Sant Joan, Còrsega 
i el torrent de Mariner i depenent de 
Gràcia; i el nucli de Fort Pius (actu-
alment Fort Pienc), que rep el nom 
de la fortalesa Fuerte Pío construïda 
el 1719 durant els primers anys del 
regnat de Felip V. Aquesta extensió 
històrica del barri ha quedat limitada 
per les arbitràries divisions dels dis-
trictes de la ciutat.

Per tant, el nucli de l’actual barri és 
el Poblet, del qual tenim constància 

documental des del 1868. L’activitat 
econòmica del Poblet era la general 
de tot el pla de Barcelona, és a dir, 
agricultura de secà (blat, ordi, olive-
res, vinya,...) i de regadiu (fruiters, 
farratges, horta,...) i ramaderia (galli-
nes, oques, ovelles, porcs, cabres,...). 
El Poblet va participar de l’augment 
de la població de Barcelona, que en-
tre 1857 i 1900 es va incrementar 
en 300.000 habitants i entre 1900 
i 1930 en més de 500.000. La pro-
cedència dels nouvinguts era de la 

Catalunya interior durant el segle XIX 
i, ja en el segle XX, del País Valencià i 
Múrcia, principalment. Els principals 
focus d’atracció d’aquestes migraci-
ons van ser les exposicions universals 
de 1888 i de 1929, la construcció del 
metro i l’auge de la indústria. 

Al Poblet, les fàbriques van con-
viure durant molts anys, fins ben en-
trat el segle XX, amb els habitatges 
de planta baixa i amb els camps. La 
proliferació de fàbriques va compor-

tar el pas d’un Poblet rural a un de 
marcadament obrer, en què el pes de 
l’agricultura va anar decreixent. En el 
nostre barri hi ha força testimonis 
arquitectònics d’aquest passat indus-
trial. Entre les nombroses fàbriques 
i tallers que hi havia al barri,  algu-
nes de les més importants són: la 
Damm (inaugurada el 1905), La Se-
deta (construïda el 1899), la Myrur-
gia (edificada el 1930) i el taller de 
muntatge de General Motors que 
s’ubicava on ara hi ha el mercat de la 
Sagrada Família.

En aquest context d’augment de la 
indústria i d’increment de la pobla-
ció, els obrers del Poblet van aproxi-
mar-se a les doctrines obreristes de 
principis de segle. Entre aquestes cal 
destacar l’acolliment que va tenir al 
Poblet el lerrouxisme, el discurs obre-
rista i populista d’Alejandro Lerroux. 
Tant és així, que al barri hi havia dos 
locals afins a aquest partit radical: 
un al carrer Sicília entre Mallorca i 
València, i l’altre a la confluència de 
Marina amb València. L’activitat polí-
tica i social dels obrers del Poblet es 
va manifestar clarament durant la 
Setmana Tràgica de finals de juliol de 
1909. El Poblet no va ser una excep-
ció de la crema d‘edificis religiosos. 
Alguns dels convents del barri incen-
diats van ser el dels claretians (Pare 
Claret-Sicília), l’escola-convent de les 
teresianes (Travessera-Nàpols) i, so-
bretot, el convent de les dominiques 
(Mallorca-Roger de Flor-Provença-
Nàpols). Alguns d’aquests convents 
van tornar a ser atacats el juliol de 
1936.

Com hem vist, en un centenar 
d’anys l’antic Poblet ha passat de ser 
una zona oblidada a ser el tros de 
Barcelona més concorregut de la ciu-
tat, amb més de dos milions i mig de 
visitants cada any. Tot i aquesta allau 
de visitants que ha anat modificant el 
barri, els seus veïns no s’han resignat 
a perdre la identitat i l’ús dels espais 
públics. Una bona prova d’aquesta 
resistència veïnal és La Festassa.

En  un 
centenar 

d’anys 
l’antic 

Poblet ha 
passat 
de ser 

una zona 
oblidada 

a ser el 
tros de 

Barcelona 
més 

turístic de 
la ciutat, 
amb més 

de dos 
milions 

i mig de 
visitants 
cada any

La Sagrada 
Família, al 

fons, en una 
instantània de 

1915.
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Breu història de l’associacionisme

Rescatar els carrers 
de la mediocritat repressiva 

Com ja sabeu, el nucli 
principal de l’actual 
barri de Sagrada 
Família fou el Poblet. 

Així mateix un altre barri que 
configura actualment el nostre, 
va ser el del Pont que és la zona 
compresa pels carrers de la 
Independència, Aragó, Consell 
de Cent i Dos de Maig. Val a dir 
que el Poblet fins el 1868 no 
esdevé un nucli poblat, del qual 
el Passatge Gaiolà és el més 
antic (1871). 

Lògicament, fins que no hi ha 
habitants no comença a aparèi-
xer moviment associatiu; per 
tant ens hem de situar a comen-
çaments del segle XX, quan les 
obres del Temple de la Sagrada 
Família atragueren més gent 

Aprincipis de novem-
bre el barri entrava 
en estat de setge. 
Policies, operaris i 

capellans prenien els carrers, 
cantonada a cantonada, per 
garantir l’èxit de la visita del 
màxim cap de l’esglesia catòli-
ca, un alemany afincat al Vati-
cà, un petit estat romà. No era 
un turista qualsevol, així que 
amb les habituals cues, auto-
cars amuntegats als votants del 
temple de la Sagrada Família i 
un grapat de barrets mexicans 
no n’hi havia prou. El major 
dispositiu de seguretat i control 
que recordem al barri es va po-
sar en marxa per garantir, no 
només la ocupació massiva del 
temple i els seus entorns fins 
ben aprop de l’Hospital de Sant 
Pau, sinó tot el recorregut del 
“papamòbil” fins al casc antic 
de la ciutat. El colapse va ser 
majúscul durant una setmana. 

per treballar-hi. Gràcies també 
a l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, a la part nord del 
barri, va fer que la zona 
fou més coneguda i 
transitada. Fàbri-
ques que s’ha-
vien instal•lat 
a les darreries 
del segle XIX o 
fins i tot abans, 
com és el cas de 
l’antiga Bohè-
mia, avui Damm 
al 1856, varen in-
crementar molt la seva 
activitat i poc a poc, s’anaren 
poblant altres zones del barri.

Al nucli del Poblet aparegué 
el Club Deportivo Europa, just 
al carrer Sicília entre Mallorca i 

L’èxit, molt més qüestionable.
Eixample Sona, permís dene-

gat. Concert fora de festa major, 
permís denegat. Casa Groga, la 
volen a terra. Acte a la plaça del 
Fort Pienc, permís denegat. Els 
carrers, les places, el equipa-
ments, allò que anomenem es-
pai públic, està patint una ofen-
siva per part de l’Ajuntament de 
Barcelona que preten eradicar-
ne la vida. Les normatives i san-
cions proliferen amb la inten-
ció de fer-nos recular fins a les 
portes de casa, fins a l’estricte 
àmbit privat, des de les normes 
d’ús de la via pública, passant 
l’ordenança del civisme i fins 
a la recent reforma plantejada 
per tal de prohibir el nudisme i 
el “quasinudisme” a la ciutat.

No hi ha problemes a l’hora 
de desplegar l’operatiu policial 
més exagerat que es recorda a 
la ciutat per la visita del Papa, 
ni per colapsar el trànsit per-

a pesar de conèixer-se com 
l’equip cent per cent de 

Gràcia, el primer terreny 
de joc estava ubicat al 

carrer  indústria

L’europa

el reglament municipal 
restaura un model de po-

licia que tipifica com a 
“delicte” alguns grups 

socials exclosos

civisme

PRESIDENT de l’Associació de Veïns i Veïnes ‘Sagrada Família’

ADVOCAT i membre del Casal Independentista de l’Eixample – La Cruïlla

València. A pesar de conèixer-
se com l’equip cent per cent de 
Gràcia, el cert és que el primer 

terreny de joc estava ubi-
cat al carrer de la In-

dústria. Al 1910 
va arrendar uns 

terrenys situats 
entre els carrers 
de Mallorca, Si-
cília, Provença 
i Nàpols. Des-

prés, al 1914, 
es va traslladar no 

gaire lluny, al carrer 
de la Marina, al costat 

del Temple de la Sagrada Famí-
lia. Entre 1918 i 1923 es varen 
disputar els partits en un camp 
situat entre els carrers de la In-
dústria, Sardenya, Coello (Pare 

que una caravana comercial de 
dues hores es passegi precedint 
el Tour de França. Les grans em-
preses reben barra lliure i sub-
vencions per fer i desfer al car-
rer, i tant és l’opinió que en 
tinguin els veïns i veï-
nes. Ara bé, aques-
tes mateixes ve-
ïnes no tenen 
lloc al gran 
aparador de la 
“millor botiga 
del món”; no 
compren ni ve-
nen, només com-
parteixen, i això no 
es fa a les botigues, és 
cosa de barris. Les mostres 
espontànies de cultura popu-
lar, ja sigui tradicional, actual o 
urbana, no poden circular fora 
dels canals de la mediocritat 
oficial i folkloritzada, amb el 
patrocini de grans explotadors i 
“Barcelona posa’t guapa”. 

Claret) i  Sicília, en un estadi que 
disposava d’una tribuna amb 
capacitat per a 3.000 persones. 

Tanmateix per aquelles dates 
pels voltants del passatge Gaio-
là es celebràven Festes Majors, 
essent el tram del carrer Valèn-
cia entre Passeig de Sant Joan 
i Sardenya, el carrer Major del 
Poblet.  

Durant els anys 36 a 39 exis-
tiren l’Ateneu Obrer Cultural del 
Poblet al carrer Provença, 389,  
diversos casals de partits polítics 
catalans, cooperatives, i l’Ate-
neu Regionalista del Poblet al 
passatge Maiol, 4. 

Són entitats molt veteranes al 
barri: el Club d’Escacs Torrene-
gra, l’Esbart Gaudí i la Casa de 
Càdiz.

En el mateix ordre de les 
coses, l’any 2006 entrava en 
escena un nou instrument di-
rectament important de les 
polítiques de seguretat dels 

Estats Units: l’ordenança del 
civisme. Aquesta és 

una regulació que 
va néixer ja amb 

un enorme de-
fecte (gens ca-
sual, és clar): 
la regulació 
en un mateix 

instrument de 
12 fenòmens 

tant diferents com 
el treball sexual, el 

consum de begudes alcohò-
liques al carrer, els grafits i car-
tells, o la mendicitat, entre d’al-
tres. Per a tots, però, fixa una 
mateixa etiqueta, incivisme, i 
una mateixa solució, la multa. 
Així, el present reglament mu-
nicipal suposa la restauració 

Jaume Torrens

Xavier Monge

Al 17 de juliol de 1970, l’Al-
bert Vilella i quatre veïns em-
presaris i/o botiguers, es varen 
reunir per fundar l’Associació de 
Veïns “Sagrada Família”, una 
associació que pretenia fer so-
cis, no solament als botiguers 
si no també als veïns. Comen-
çaren temps de canvis. A partir 
d’aquí sorgiren altres entitats, 
però mai amb quantitat; enca-
ra avui podem dir que el nos-
tre barri no té les entitats que 
li caldria i algunes, encara que 
força antigues, viuen moments 
difícils, amb pocs socis i poca 
activitat. 

Veïns i veïnes ja és l’hora d’as-
sociar-vos i fer créixer el teixit 
social del nostre barri.

d’un model de policia de la ciu-
tat que tipifica com a “delicte” 
alguns grups socials exclosos i 
també els comportaments dis-
sident polític-culturals en rela-
ció amb els conflictes urbans.

Davant d’això, cal sortir al 
carrer i anar més enllà, recu-
perar-lo, fer-lo nostre. El car-
rer és el nostre espai natural; 
com deia aquell, és el què ens 
queda quan no ens queda res. 
Front a l’individualisme induït, 
cal resocialitzar-nos en l’espai 
públic, i això cal fer-ho al mar-
ge de la regulació que des de 
l’Ajuntament o els poders fàc-
tics de la ciutat ens imposin. 
Desobeir la norma, expres-
sar-nos lliurament o, quelcom 
tant senzill com tornar a jugar 
a pilota a la plaça. Cal recupe-
rar els carrers com a espais de 
socialització, solidaritat i cons-
ciència col·lectiva. Ser barri per 
fer barri.



14 laFestassa2011Barri de Sagrada Família
Del 29 d’abril al 8 de maig de 2011

R
Ressenyes...
Els espectacles de la Festassa

Root Diamoons

Des del 
2002 
i sota 
aquest 
nom el 
rocks·
teady i 
l’ska·jazz 
hi tenen 

un representant que s’ha consoli·
dat al llarg d’aquests anys de car·
rera. També endinsats en un nou 
treball discogràfic tornen al cap de 
6 anys al barri per demostrar el 
bon moment de forma en que està 
la música jamaicana. Passarà mai 
de moda? Amb Root Diamonds 
segur que no.

La Cabrònica del Nord

Aquesta colla veterana de sang 
jove de diables provinent del Fort 
Pienc entra amb ganes de revo·
lucionar i redescobrir la festa del 
foc. Des dels inferns mecanitzats 
vindran a fer tremolar la terra amb 
fum, foc, metall, nous vestuaris i 
en Kikón del Nord. La cabrònica es 
desperta! Crema Barcelona, Rosa 
de Foc!

PD’s Festassa

Després de tanta bona música i 
oferta cultural la festassa es reivin·
dica amb el petardeo més caspós 
a càrrec dels seus PD’s de luxe, 
aquests tres valents ens portaran 
pels altres límits de la música sen·
se vergonyes ni prejudicis. No ho 
intenteu fer als vostres barris.

High Times

Grup de 
refe·
rència 
al barri 
aquest 
any en 
farà 7 de 
la seva 
primera 

actuació a festassa,. Amb la vista 
posada en l’enregistrament d’un 
nou disc aquest grup d’ska clàssic 
torna a casa i al seu públic amb 
nous temes i amb les ganes de 
sempre de portar·nos a Jamaica 
durant una hora i mitja de música. 
Si no els has vist no ets festassa, 
perdoneu però algú ho havia de 
dir!

Sambao

Percussió i 
brasil són 
dos noms 
que van 
lligats en 
aques·
ta jove 

colla de Barcelona que torna a la 
festassa a fer soroll, rua, xaranga, 
bon rotlle i a fer que la cervesa ens 
caigui del got, tant si vols com si no 
vols amb Sambao hi tens sarau!

Festimbal

Festimbal és molt timbal... però 
encara és més festa! Uns altres 
que repeteixen a festassa, potser 
també ens tiraran la cervesa dels 
gots ja que venen escalfats del car·
naval. Tant si ho vols com si no ho 
vols amb Festimbal hi tens sidral! 

Pepet i Marieta

Després 
d’un 
parell 
d’anys 
amenit·

zant en solitari el vermut de les fes·
tes aquest cop ens plau presentar la 
banda al complet. Dins de la gira de 
presentació de “Qui no plora no ma·
ma” (2010) ens oferiran una estona 
de bona música lletres interessants i 
molt d’humor. Recomanat a qui vul·
gui gaudir d’una banda amb moltes 
coses a dir per la seva sinceritat musi·
cal alhora de construir els temes i pel 
seu carisma en els directes.

Jamancia

Formació 
que des 
del 2010 
ens propo·
sa pensar 
alhora que 
escoltem 
música. 

Les lletres com a eix principal 
ens porten per ritmes de hip hop 
passats pel prisma del metall i 
el contrapunt entre aquests dos 
generes ens dona moments de 
molta contundència i d’altres de 
ràbia continguda. Sense deixar 
de banda ritmes més ballables 
s’aproximen al concepte musical de 
Rage Against de Machine o Habeas 
Corpus. Benvinguts a Festassa!

Pulpito y sus calamares

Aquest és un grup de festa major 
amb majúscules. Per aquesta ban·
da de versions de rumba, salsa i 
ska la diversió és la base del grup, 
i l’objectiu d’aquests 9 músics és 
fer·nos ballar tant o més que ells 
a l’escenari. Amb les seves pròpies 
paraules defineixen la seva música 
com a “la barreja explosiva de la 
típica cerveseta d’estiu i d’una tru·
cada en el moment indicat i al te·
lèfon adient”. Sembla suggerent... 
ens inaugureu la primavera?

Generix
Generix és un grup de pop rock de·
senfadat i juvenil, combinen cançons 
més ràpides ideals per a qualsevol 
tarda de primavera com també algu·
nes de més lentes que ens recorden 
a la fi de l’estiu. Síntesi de grups com 
Green Day o El Canto del Loco oferei·
xen unes cançons directes i sense llu·
ïments extres, la senzillesa al servei 
de la cançó i les lletres fan de Generix 
una música que pot aproximar·se di·
ferents audiències.

Skamarlà

Aquesta 
banda for·
mada el 
2009 fou 
la guanya·
dora del 

concurs Eixamplesona d’enguany, 
premiats amb poder tornar a tocar a 
casa, són una mostra de tants grups 
novells que apareixen al nostre barri. 
Ens mostren dins del seu nom el ge·
nere que practiquen, tot i això també 
hi ha apropaments al punk i, fugint 
de les vessants més clàssiques de 
l’Ska, aposten per a tempos més rà·
pids i temes més directes.

Maicena y Agua

Formats 
al 2009 
ens ofe·
riran en·
guany el 
contra·

punt flamenc de les festes. Aquest gè·
nere ha estat revaloritzat aquests úl·
tims anys gràcies a grups com aquest 
on la fusió i la llibertat són els pals de 
paller del grup i l’emoció i la sinceri·
tat són els camins que trien per a fer·
nos gaudir de la seva interpretació 
del flamenc. T’els perdràs? 

Quiosc
Moixarnons
C/Nàpols 267
cantonada Rosselló

Tenim 
La Directa, 

La Soli, 
El Triangle... 

i altra premsa vulgar
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... i Recomanacions
Lectures i visionats

DOCUMENTAL 

BCN Thematic Park

Marc Almodóvar
Autoedició
Llicència lliure

49 minuts
Visionable a 
bcntp.blogspot.com

Ala millor botiga del 
món no sempre hi 
llueix el sol. Milers de 

turistes visiten cada setmana 
Barcelona generant un impac-
te econòmic però també so-
cial i humà sovint no contem-
plat. La precarietat del treball 
turístic, la pressió imobiliària 
del sector hoteler o, també, la 
invisibilització dels problemes 
que una ciutat summament 
tematitzada provoquen, tam-

bé visiten la ciutat. Problemes 
clàssics del capitalisme global 
que es reflexen en un dels 
principals sectors econòmics 
del país. “BCN Thematic Park” 
ens parla d’això... D’una ciu-
tat anunci que es converteix 
dia rera dia en el darrer parc 
temàtic del mercat interna-
cional. Bcn Thematic Park es 
un treball del documentalista 
Marc Almodóvar fruit d’un 
any de treball i finalitzat l’any 

2008. Amb un llenguatge au-
diovisual cínic i atrevit plante-
ja històries kafkianes que re-
traten la cara més desfigurada 
dels impactes que el turisme 
ocasionen a la ciutat. Unes 
històries que obren el debat 
sobre el model urbà en que vi-
vim. Amb la col·laboració, en 
la banda sonora, de Xerrame-
qu Tiquis Miquis, Bel Teatro 
Màgico i At Versaris.

A l bell mig de la sel-
va urbanística anem 
més enllà del res-
trictiu concepte de 

moobing per a dibuixar la quo-
tidianitat de la violència immo-
biliària i urbanística. Fenomen 
tant present com la violència 
de classe o de gènere fruit d’un 
mateix model, fruit d’un ma-
teix sistema opressor. “El cielo 
està enladrillado” és el resultat 
d’un taller sobre la violència 
immobiliària i urbanística i de 
les experiències de diversos 
col•lectius i individualitats 
que han aportat els seus petits 
grans de sorra d’aquesta cròni-
ca de les manifestacions més 
comunes del fenomen tractat a 
diverses ciutats de la presó de 
pobles, que és l’estat espanyol, 
com Madrid, Sevilla, Granada, 
València i Barcelona.

En aquest hi podem trobar 
una contextualització sobre la 
violència immobiliària i urba-
nística, les eines que utilitza 
el sistema per abocar cada dia 
amb més força a les ciutadanes 
cap a l’abisme de la no vida i 
esclavitzar-les per a que esde-
vinguin mercaderia més amb la 
que poder seguir enriquint a les 
classes dominants. 

Per altra banda, la crònica 
dels casos concrets i exempli-
ficants de diverses ciutats; i 
evidentment la que s’endu la 
palma del mobbingstar, “Bar-
celona posa’t guapa” amb 
casos com el de Robador 29, 
al Raval, Verdi 28, a Gràcia, o 
el Pla Caufec, d’Esplugues de 
Llobregat. Uns exemples força 
il•lustratius del que es coneix 
com “El model Barcelona” o dit 
d’una altra manera, com con-
vertir una ciutat habitable en 
un gran centre comercial a cops 
de pla de reforma amb la total 
complicitat dels mitjans d’inco-
municació, les lleis i la classe 
política.

Finalment hi podreu trobar 
la Carta de mesures contra la 
violència immobiliària i urba-
nística, un document reivindi-
catiu sorgit del Taller realitzat a 
Barcelona l’any 2004 però fàcil-
ment extensible a altres ciutats 
de l’Estat.

Es tracta d’un treball molt 
recomanable i de distribució 
gratuïta, el podeu trobar a di-
versos espais de Barcelona i al 
nostre barri a l’Ateneu Popular 
de l’Eixample.

“Si el cielo está enladrilla-
do...”
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Un model per desarmar

Com ja El llibre Barcelona mar-
ca registrada. Un model per 
desarmar (Virus Editorial, 
2004) és una obra escrita 

pel col•lectiu anònim Unió Temporal 
d’Escribes, descriu, de forma crítica, la 
Barcelona posterior a les Olimpíades 
del 1992.

L’anàlisi, de 2006, manté avui tota la 
seva vigència, a pesar de ser una altra 
època. Era l’època del Fòrum Univer-
sal de les cultures (sic!), de 2004, que 
havia estat un fracàs de públic, i una 
colossal operació urbanística maquilla-
da darrere l’etiqueta del multicultura-
lisme i del bon rotllo institucional (tot 
i que no se’n havien destapat els casos 
de corrupció urbanística que han apa-
regut recentment). Però sobretot era 
l’època en que la bombolla immobili-
ària encara no havia esclatat, en que 
mentre algunes a penes podien pagar 
la hipoteca, uns pocs lligaven els gos-
sos amb llonganisses.

Aquests elements són el context que 
Barcelona marca registrada critica, ata-
ca i desmunta. A vegades, ho fa des de 
la teoria: la glocalització i la gentrifi-
cació de la ciutat, les noves formes de 
precarietat social –la dualització-, el 
boom immobiliari, el racisme i les no-
ves migracions, i l’aparició de la doctri-
na del civisme (consistent en prohibir 
la pobresa i castigar els usos no co-
mercials de l’espai públic). I, en altres 

vegades, la critica es planteja des dels 
exemples i històries concretes: l’estació 
de la Sagrera, el Trambaix, el Pla Delta, 
el 22@, el Fòrum 2004, Torrebonica 
(el camp de golf al Vallès), el Raval, el 
pla comunitari de la Trinitat, o el Forat 
de la Vergonya (que al barri coneixem 
gràcies al cas del Jona).

És un llibre sobre Barcelona en el seu 
conjunt, però, també, perfectament 
aplicable al barri. Perquè al Poblet, 
malauradament, coneixem de primera 
mà l’especulació urbanística, perquè 
tenim l’illa Myrurgia. Patim la gentri-
ficació, i la ciutat pensada només pels 
turistes, perquè al voltant del temple 
de Sagrada Família només es pensen 
en els autobusos i no en el descans del 
veïnat. Sabem què vol dir precarietat i 
desnonaments, perquè el Cau de Sa-
grada Família veu perillar el seu espai. 
I, també, sabem què vol dir la repressió 
municipal, perquè ens hem solidaritzat 
amb el Jona.

Es tracta, doncs, d’un llibre ja clàssic, 
plenament vigent, que ens mostra els 
mecanismes perversos sobre els quals 
s’ha creat una ciutat-aparador com 
Barcelona, “la millor botiga del món”. 
En definitiva, un llibre que, tot i que no 
vol donar-nos respostes fàcils ni pam-
fletàries, sí que ens ajuda a repensar 
la ciutat on vivim, a qüestionar-la, a 
dubtar-la i, si tenim forces, intentar 
canviar-la. 
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De què se t’acusa?
Actualment, d’atemptat a l’au-
toritat, desordres públics i ma-
nifestació il•licita. Interpre-
ten que vaig participar 
en el llençament 
d’uns cohets con-
tra els Mossos. 
Tot sumat, em 
demanen vuit 
anys de presó i 
3.200 € de pena 
multa.

Han canviat els càrrecs 
al llarg d’aquest temps?
En un principi s’havia de fer 
un judici verbal de faltes, que 
hagués acabat ràpidament, 
probablement amb una multa 
o amb una absolució per falta 

Quicón, què en penses de la 
teva nova feina com a bèstia?
Estic molt content d’haver anat 
a viure a la Casa Groga, al barri 
del Fort Pienc, i espero impa-
cient que m’adaptin per poder 
començar a omplir els carrers 
de foc i perseguir als polítics i 
especuladors de l’Eixample.

Com veus les noves mesures 
implementades als correfocs?
Estic fart que aquests podero-

de proves. Però el fiscal va in-
terposar un recurs que va ser 
acceptat per la jutgessa i va 

començar el procès judi-
cial actual. Ha durat 

53 mesos, quatre 
anys i mig de llui-
ta i campanya 
política. Durant 
aquest període, 
l ’A j u n t a m e n t 

de Barcelona 
també ha tingut 

temps per presen-
tar-se com a acusació 

popular, amb la senyoreta As-
sumpta Escarp, amb qui -per 
desgràcia- ja havíem tingut 
tractes perquè, llavors, era 
regidora de l’Eixample. A les 
acusacions s’hi ha sumat la de 

sos desconeguts i desconeixe-
dors de la cultura del foc es-
quarterin les nostres tradicions 
i poc a poc condemnin a mort 
la cultura popular catalana. Els 
pobles som allò que fem i no 
allò que volen que fem els de 
les poltrones.

Per acabar, com dibuixes el 
futur de Barcelona?
La ciutat està sent devastada 
per la mà invisible del capita-

manifestació il·lícita, amb un 
augment dels anys de dema-
naven.

Et sents cap de turc?
No m’hi sento perquè crec que 
totes som víctimes del model 
Barcelona. Però sí que em sento 
víctima d’una cosa que tenim 
molt clar que existeix encara 
que sigui il•legal: els fitxers po-
licials. Fins hi tot el dia del judici, 
el cap de la Brigada d’informació 
va admetre que em van detenir 
i sabien on trobar-me perquè 
em coneixien des de feina molt 
de temps per la meva militància 
política. Som vícitimes d’un sis-
tema corrupte i de naturalesa re-
pressiva, però si molestem tant 
serà que estem fent bona feina.

lisme salvatge, cada dia ens 
desterren una mica més per 
deixar lloc als pàrquings, ho-
tels i places de ciment que nin-
gú ha demanat. No vull viure 
a un Boulevard fashion que 
no entén el mateix codi que 
les persones que l’omplen de 
vida. O sortim al carrer a se-
guir omplint la ciutat d’alegria 
i colors o el gris ens convertirà 
en un víctima més del Model 
Barcelona.

En aquest sentit, tu has cen·
trat bona part de la teva lluita 
als barris, oi?
Sí, ja fa anys que molts joves 
i no tant joves han aconseguit 
vertebrar un moviment crític 
i de base a l’eixample, ja hi 
erem abans de que s’alliberes 
l’Ateneu Popular de l’Eixam-
ple, però realment l’okupació 
d’aquest espai va suposar un 
salt qualitatiu i quantitatiu de 
la lluita popular al barri. Hem 
crescut molt en molt poc temps, 
em sigut capaces de descentra-
litzar la lluita a diferents barris 
del districte i aconseguir sumar 
forces per impulsar nous pro-
jectes com la Cruïlla, el nou 
casal independentista de l’Ei-
xample. Evidentment pel que 
nosaltres és feina ben feta, per 
l’ajuntament és una molèstia, 
i ho continuarem sent perquè 
estem aquí per treballar de va-
lent, des de els veïns i veïnes i 
pels veïns i veïnes.

Potser és gràcies a aquest tre·
ball que heu recollit tants su·
ports?
Estem contentes en aquest 
sentit, lluny del que pretenien 
amb aquesta detenció, hem 
pogut donar la volta a la re-
pressió i utilitzar-la com a eina 
per aglutinar lluites i enfortir-
nos. Ens dona suport gran part 
del moviment social i veïnal de 
la ciutat i també de la resta del 
territori, hem extes la lluita ar-
reu dels Països Catalans, real-
ment cal felicitar a tothom per 
demostrar que quan cal po-
dem ser una sola veu. Gràcies !

Jona Ivorra té 26 anys, és 
veí de la Sagrada Família i 
fa molts anys que partici-
pa als moviments socials 

d’aquest barri. 

Durant 53 mesos moltes 
persones han volgut 
visualitzar l’intent de 

criminalització del jove 
per la seva participació en 
una manitfestació contra 

l’especulació al 2006. 

Acusat d’una llarga llista 
de càrrecs s’enfronta a 

vuit anys de presó. El judi-
ci va tenir lloc el passat 1 

de març.

A l’enviar aquesta revista 
a impremta, dos mesos 
després del judici, enca-
ra no s’ha fet pública la 

sentència. Des de Festassa 
continuem confiant en 

què se l’absolgui de tots 
els càrrecs imputats.

Jona Ivorra

!
 La RePRessiÓ

li hem pogut donar la 
volta i utilitzar-la com 

a eina per aglutinar 
lluites i enfortir-nos
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Entrevista

Revista de la Festassa 
del Barri de la Sagrada Família

Del 29 d’abril al 8 de maig de 2011

Absolució Jona
la solidaritat no s’empresona!

Amb el permís dels 
seus tutors legals, la 

Cabrònica del Nord, i 
prenent un cafè al patí 

de la Casa Groga hem 
entrevistat en Quicón 

del Nord, la nova bèstia 
robòtica de la colla de 
diables del Fort Pienc. 

Entrevista a 
Quicón del Nord


