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Posa’t guapa i
sana per dins

La setmanapassada va fer 35 anys
quelacampanya“Barcelona,po
sa’t guapa”esvaposarenmarxa.
Aquesta iniciativa, liderada per

l’alcalde Pasqual Maragall, va transfor
marelpaisatgeurbàd’unaciutatgrisa–en
sentit literal– i unamica decadent. És ve
ritat que, a començaments dels anys vui
tanta, amb molt pocs recursos (les finan
ces municipals havien traspassat la línia
de la fallida), molt entusiasme i grans do
sis d’imaginació de l’administració local,
havia començat unprocés de dignificació
de l’espai públic als barrismés deprimits.
Detotesmaneres, laBarcelonaqueunany
després es va convertir en seu olímpica
demanavaacritsunamudadepell.
Trentacincanysdesprés,mentreence

ta el meló del debat sobre el futur de l’Ei
xample, la Barcelona de la pandèmia està
reclamant una mirada interior. Ja no es
tracta només d’embellirne l’aparença fí
sica, la façana, cosa a què no hauria de re
nunciar, sinó tambédemillorar les condi
cions d’habitabilitat d’un parc d’habitat
ges, públic i privat, que arrossega dèficits
seriosos, uns dèficits retratats d’una ma
nera hiperrealista pel confinament obli
gatori d’aquest 2020 i una crisi que ha
tornatademostrarquel’article47delasa
crosanta Constitució Espanyola és una
autèntica farsa.
Segons el Col∙legi d’Arquitectes de Ca

talunya (COAC), un 14,4% de les llars ca
talanes tenenproblemes d’humitats, falta

de llum i contaminació i un 9,3% no pot
mantenir la temperatura adequada. Són
només algunes dades que s’expliquen en
partper l’existènciad’unparcd’habitatge
molt envellit (més de mig milió dels
800.000domicilis registrats a la ciutat de
Barcelona són anteriors al 1970) i, sobre
tot,moltpoc renovat.
Barcelona i l’àreametropolitananeces

siten posarse guapes, però aquesta vega
da per dins. Des de les administracions
públiques s’han anunciat fa poc mesures
per corregir un procés de degradació a
què fins ara no s’han enfrontat amb la de
guda convicció. Les d’habitatge han estat
tradicionalment les ventafocs de les polí
tiques públiques a Catalunya i a Espanya.
I, entre aquestesmesures, la rehabilitació
ilarenovacióurbanes,adiferènciadelque
passa en molts països del nostre entorn,
han estat permanentment menystingu
des.FatempsqueelCOACbatalla,moltes
vegades estavellantse contra una paret,
reclamant una forta inversió en aquestes
polítiques.Elsbeneficisd’unaintervenció
d’aquest tipus estanmés que demostrats.
Segons un estudi de l’Institut de Recerca
en Energia de Catalunya, la rehabilitació
d’un8%(1,5milions)delshabitatgesespa
nyols amb nivells baixos d’eficiència
energètica permetria a les famílies estal
viar entre400 i550eurosa l’anyen factu
res energètiques, i a l’administració, 370
euros més en despeses sanitàries i labo
rals. Entre altres efectes en la salut de les
persones, evitaria 120.000 diagnòstics de
problemes cardiovasculars. Ja no es trac
ta només que les nostres ciutats es posin
guapes, sinó tambésanesperdins.

Adiferènciadelquepassa
enmoltspaïsos,aquí la
rehabilitacióésmenystinguda
demanerapermanent

Ramon Suñé

Tanques contra l’incivisme
al turóde laRovira

INCIVISME

XAVIER CERVERA

Elmirador dels búnquers del Carmel, un punt freqüentat gràcies a unes vistes privilegiades de la ciutat

JESÚS SANCHO
Barcelona

L’Ajuntament deBarcelona vol posar fi
als problemes d’incivisme que tenen
llocdesdefaanysalesbateriesantiaèri
esdel turóde laRovira.Aquestmirador
privilegiatde360grausambvistespan
oràmiques de la ciutat s’havia convertit
en un punt turístic imassificat on es fe
ien botellots amb música de matinada.
Els veïnsde la zonahaviendenunciat la
situació repetidament i havien dema
nat el tancament nocturn per posar fi a
aquestdescontrol.
Les demandes finalment seran ate

ses.Lacomissiódegovernmunicipalha
aprovatrecentmentdemanerainicialel
projecte de tancament en horari noc
turndel recinte arqueològicde l’entorn
delsanticsbúnquersdelCarmel.Perai
xò es preveu instal∙lar una tanca de dos
metres d’alçada amb sis portes d’accés.
Aquesta actuació acordada amb els ve
ïns de la zona es durà a terme al llarg de
l’any que ve i les obres podrien comen
çar a l’estiu, apunten fonts municipals.
“Desprésd’intentarmoltesmesuresara
volem que sigui una obra més definiti
va.Nonomés es tracta de controlar que
no hi hagi botellots ni molèsties de so
roll per als veïns, sinó també de preser
var l’espai de memòria històrica i l’en
torn”, destaca Rosa Alarcón, regidora
deldistricted’HortaGuinardó.

“Estemcontentsqueesfaci.Hempa
tit moltes festes durant la matinada.
També hi ha hagut agressions a algun
veí, i fins i tot han arribat a cremar un
cotxe”, detalla Conchita Lozano, que
viual carrerMariàLabèrnia.

Els veïns reconeixenque amb la pan
dèmiai lapràcticadesapariciódelturis
me la situació ha canviat substancial
ment. A més, des de fa uns mesos la
Guàrdia Urbana s’encarrega de tancar
els accessos a les bateries antiaèries
amb unes cintes a partir de les vuit del
vespre fins al matí següent per evitar
aglomeracions i reduir els contagis de
Covid19. “El control policial s’ha notat
molt. A la nit també hi sol haver un cot
xe de la Guàrdia Urbana. La gent ve
menys i va amb més de compte”, co
menta alleujat Antonio Palma, presi
dent de l’associació de veïns Turó de la
Rovira.
“Haestatundelsdeuespaisde la ciu

tatenquèméshaintervingut laGuàrdia

Urbana en tot aquestmoment de semi
confinament”, assenyala Alarcón. Se
gonsdadesdelaGuàrdiaUrbana,albar
ri del Carmel des delmarç s’han trami
tat 170denúnciesper consumd’alcohol
a laviapública is’hanregistrat453 inci
dentspermolèstiesdepersones.
Per fer aquest tancament es preveu

unpressupostde671.565,94euros(IVA
inclòs). El següent pas serà sotmetre el
projecte a informació pública i posteri
orment l’haurà d’aprovar definitiva
mentelplede l’AjuntamentdeBarcelo
na.
En aquest emplaçament es conser

ven les restesde labateria antiaèria que
es va construir durant la Guerra Civil
perdefensar la ciutatdels atacsde l’avi
ació feixista. El govern republicà, amb
l’ajuda de la Defensa Especial Contra
Aeronaus (DECA), hi va instal∙lar qua
tre canonsVickerde 105mm.
Més tardels anticsbúnquersdelCar

mel van acollir el barri de barraques els
Canons,sorgitamitjansdeladècadadel
1940 i quevaperdurar fins al 1990.Pos
teriorment el Consistori, amb el suport

dels veïns i voluntaris, van condicionar
el degradat Turó de la Rovira, i el 2011
van inaugurar la nova zona, que forma
part de la xarxa d’espaismuseïtzats del
Museud’HistòriadeBarcelona(MUH
BA). Amb el pas del temps, el mirador
va començar a aparèixer en guies turís
tiques,amésdeserescenariderodatges
de pel∙lícules, i es va convertir en una
atracció turística d’èxit. Amb l’incre
ment d’afluència de visitants també
van arribar els problemes d’incivisme
al turó.c

L’Ajuntamentde
Barcelonatancaràa lanit
elsaccessosde lesantigues
bateriesantiaèriesambuna
tancaperimetraldesprés
de lesqueixesveïnals

Desdefaunsmesosla
Urbanadesallotja iclausura
ambcinteselsbúnquersa
partirdelesvuitdelvespre
perevitaraglomeracions

Barcelona obrirà
els lavabos dels seus

equipaments
]Els lavabos dels centres
cívics i de les biblioteques
municipals, però també els de
les oficines d’atenció als ciuta
dans (OAC) podran ser utilit
zats pels barcelonins sempre
que la necessitat apressi i
l’usuari ho sol∙liciti. Es va
acordar ahir en el marc de la
comissió de Presidència, des
prés que ERC reclamés a tra
vés d’una iniciativa que l’Ajun
tament posés al servei de la
ciutadania tots els lavabos dels
seus equipaments municipals,
i més quan les restriccions en
l’hostaleria per la pandèmia
han reduït la possibilitat d’ac
cedir a un lavabo públic. “Ha
de ser un dret que l’adminis
tració local ha de permetre i
assegurar”, vamanifestar la
regidora republicana,Marina
Gassol. /R.Montilla


